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Hãy cùng khám phá và trải nghiệm với chương trình OVI CHAT .Chương trình được tổ chức
vào lúc 8g00 đến 21g00 ngày 17,18 /4 tại CLB Văn Hoá –TDTT Nguyễn Du 116 Nguyễn Du
Phường Bến Thành Quận 1 TP HCM

Đến với chương trình quí vị sẽ khám phát ra nhưng điều hết sức bất ngờ chung ta chúng ta sẽ
bước qua công hai quan để đến nhưng danh lam thắng canh nổi tiếng tai Châu Âu chi trong
khung viên CLB Văn Hoá TDTT Nguyễn Du. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng tháp Eiffel, cối xay
gió Hà lan, đồng hồ Big ben và tháp Pisa .Đặc biệt đến với nhưng danh thắng ấy, chung ta còn
khám phá ra những nền văn hoá của từng nơi mà chúng ta đi qua và tại các nơi đến chúng ta
không thể bỏ qua các buồng điên thoai .Đặc biệt tại các thành phố lớn tại Châu Âu để nhắn tin
về Việt Nam .Tại những buồng điện thoài sẽ có những câu hỏi chung ,ta sẽ ovichat về vơi BTC
sau khi chat chúng ta sẽ được xác nhận những thành phồ đã đi qua và nếu như chúng ta hoàn
thành các yêu cầu của BTC chắc chắn chúng ta sẽ nhận được những phần quà dễ thương của
Nokia và còn nhiều phần qua hấp dẫn trong chương trình rút thăm trúng thưởng .Đặc biệt 100
khách khám phá Châu Âu đâu tiên trong ngày sẽ nhận được nhưng phần qua hết sức lý thú của
BTC. Đây là những hoạt đông thu vị và mới lạ sẽ cho chúng ta những trãi nghiệm khó quên
.Một điểm đến không thể bỏ qua tai CLB với chương trình Ovi chat
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