
 

Giải thưởng Asian Artists Awards 2017 – lễ trao giải thưởng Asian Award thành công  

TTXVN (SEOUL, Hàn Quốc, 21/11/2017)/PRNewswire-AsiaNet/ -- 

Lễ trao Giải Asian Artists Awards 2017 (tạm dịch: Giải thưởng nghệ sỹ châu Á  2017), lễ trao giải lần 
đầu tiên của thế giới kết hợp K-pop và K-Drama, đã khép lại thành công.  

Giải thưởng đã được trao cho 40 ngôi sao và ca sĩ đại diện cho văn hóa Hàn Quốc (K-culture) gồm 
có EXO, Seventeen, Im Yoon-ah, Lee Joon-gi, và 57 chiếc cúp đã được trao cho các nghệ sĩ đến từ 
Nhật Bản và Trung Quốc, chứng tỏ rằng đây là lễ trao giải thưởng danh giá nhất châu Á  .  

Jiwon Ha, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á Asia Artist Awards cho biết buổi lễ đã 
diễn ra trên Sân vận động Jamsil ở Seoul ngày 15/11, đã được truyền hình trực tiếp trong suốt 4 
tiếng rưỡi ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc và công bố giải Nghệ sỹ được yêu thích qua hình 
thức bỏ phiếu.  

AAA là sự kiện được tổ chức nhằm vinh danh các nghệ sĩ quảng bá nền văn hóa châu Á hồi năm 
ngoái cùng với các diễn viên và ca sĩ. Buổi lễ được sự tài trợ của Paradise City, Samsung Pay và 
được tổ chức bởi Media Star News và The Star Asia, tổ chức truyền thông giải trí toàn cầu.  

Cuộc bình chọn Nghệ sỹ được yêu thích đã được tiến hành thông qua ứng dụng của Star Asia, với 
11 triệu phiếu bầu (từ 13 quốc gia) để công bố Giải thưởng trong khi người hâm mộ của từng nước 
vẫn được hòa mình trong buổi lễ sôi động.  

EXO, ban nhạc nam K-Pop, đã giành giải thưởng Grand Prize dành cho Ca sĩ. Seventeen, Super 
Junior và Wanna One đã được nhận các cúp. Do Kyung Soo và Kim Hee Sun là người chiến thắng 
giải Grand Prize hạng mục nam và nữ diễn viên. Lee Joon-gi trở thành chủ nhân giải Fabulous Prize, 
tôn vinh anh là ngôi sao Hallyu đại diện cho Hàn Quốc.  

Ban tổ chức AAA kết luận sự kiện này đã trở thành lễ trao giải  toàn cầu vượt ngoài phạm vi biên giới 
Hàn Quốc. Ngoài ra, sự kiện này tự tin để đại diện cho châu Á  khi vinh dự có một đối tác khách sạn 
chính thức là Paradise City Hotel & Resort.  

Để biết thêm thông tin, mời truy cập website chính thức của AAA http://www.asiaartistawards.com/    
Star News http://star.mt.co.kr/foreign/starListEng.html     
Samsung Pay https://www.samsung.com/us/     
PARADISE CITY  http://www.p-city.co.kr/?language=EN   
The Star Asia http://www.thestar.kr/    
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