


HƯỚNG DẪN XEM TRỰC TUYẾN
NHẠC HỘI MÙA XUÂN

Thời gian: 4 giờ chiều | Chủ nhật ngày 04.04.2021.
Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết chương trình:
• Website: https://www.shinhanfinance.com.vn/vi/news/post/76593/thong-

bao-chuong-trinh-khuyen-mai-nhan-ve-xem-nhac-hoi-mua-xuan-cung-cac-
kpop-idol-truc-tuyen-khi-vay-thanh-cong-tai-shinhan-finance

• Fanpage:
https://www.facebook.com/237115053831166/posts/753572038852129/

• Mã vé xem trực tuyến Nhạc hội Mùa xuân gồm 10 kí tự, bao gồm 6 
kí tự chữ và 4 kí tự số

*Bước kích hoạt tài khoản bằng mã vé xem trực tuyến nên
được thực hiện trước ngày 04.04.2021. 
**Kiểm tra thường xuyên hộp thư (email) để nhận liên kết
(link) xem Nhạc hội.

*Tài liệu tham khảo

https://www.shinhanfinance.com.vn/vi/news/post/76593/thong-bao-chuong-trinh-khuyen-mai-nhan-ve-xem-nhac-hoi-mua-xuan-cung-cac-kpop-idol-truc-tuyen-khi-vay-thanh-cong-tai-shinhan-finance
https://www.facebook.com/237115053831166/posts/753572038852129/


Bước 2: Chọn “Sign in 
with Google” và đăng 
nhập bằng tài khoản 
gmail của bạn. Đến Bước
8 để tiếp tục xem hướng
dẫn. 
Chọn “SIGN UP” khi tài
khoản email không phải
Gmail. Đến Bước 3.

Bước 1: Truy cập link 
https://mottlive.com/sign
-in?redirectUrl=/mypage
và đăng nhập để xem
trực tuyến Nhạc hội Mùa 
xuân

*Tài liệu tham khảo

https://mottlive.com/sign-in?redirectUrl=/mypage


Nếu bạn chọn 
“SIGN UP”, 
màn hình sẽ 
hiển thị giao 
diện như hình 
bên

Bước 3: Chọn “OTHER COUNTRY” để 
tiếp tục. Sau đó, điền đầy đủ các 
thông tin như hình bên để đăng kí tài 
khoản

*Tài liệu tham khảo

Bước 4: Nhập địa chỉ email đăng ký



Nếu bạn chọn 
“SIGN UP”, 
màn hình sẽ 
hiển thị giao 
diện như hình 
bên

Bước 5: Sau khi điền đầy đủ thông tin, 
Nhấn Send Email để lấy mã xác nhận

*Tài liệu tham khảo



Bước 6: Nhập Mã xác nhận được 
gửi đến địa chỉ Email đã đăng kí

Bước 7: Chọn “I agree to the 
terms and conditions” và nhấn 
“SIGN UP” để hoàn tất thủ tục 
đăng kí



(Chọn “Sign in with 
Google”.)
Sau khi đã đăng
nhập thành công, 
màn hình của bạn sẽ 
hiển thị giao diện 
như hình bên

Bước 8: Nhấn vào biểu tượng “M” để 
trở lại trang chủ và tiếp tục thao tác

*Tài liệu tham khảo



Bước 9: Chọn ABOUT CONCERT 
để tới giao điện đặt vé

Bước 10: Chọn 
“BUY TICKET” 
để tới giao diện kế 
tiếp

*Tài liệu tham khảo



Bước 11: Chọn 
“KOREA CREDIT 
CARD” để tới giao 
diện tiếp theo

Bước 14: Nhập mã code do 
Shinhan Finance đã gửi tại đây 
và nhấn “SUBMIT”. “TOTAL” sẽ
hiển thị 0 

Bước 15: Chọn “BUY TICKET”
để nhận vé

Bước 12: Chọn “I agree to 
the terms and conditions”

Bước 13:
Chọn 19,000

*Tài liệu tham khảo



Cuối cùng, kiểm tra vé 
của bạn tại
“TICKET BOX”.

Vào đúng ngày diễn ra 
Chương trình
(04.04.2021) hoặc
trước ngày diễn ra, bạn 
sẽ nhận được một email 
đính kèm link xem 
Chương trình Nhạc hội 
Mùa xuân. 
➔ Nhấn vào liên kết và

tận hưởng chương trình
Nhạc hội Mùa xuân.

Bạn nhớ thường xuyên
kiểm tra email nhé!

Nhấn vào đây và chọn 
MY PAGE để về trang cá 
nhân như hình bên

*Tài liệu tham khảo



Lưu ý:

1. Bạn sẽ xem trực tuyến toàn bộ nội dung Chương trình Nhạc hội Mùa Xuân thông qua dịch vụ phát trực tiếp
MOTTLIVE và không bị giới hạn số lần xem trong vòng 48 giờ sau khi chương trình kết thúc thông qua VOD.

2. Sau khi đã thực hiện các thao tác theo hướng dẫn để kích hoạt và nhận được vé trong Ticket Box
(MOTTLIVE), bạn sẽ nhận được email có liên kết (link) để xem chương trình vào ngày diễn ra Chương trình
hoặc trước đó. Nếu sử dụng laptop, hãy nhấp vào link trên, đăng nhập và tận hưởng Nhạc hội.

3. Truy cập vào liên kết 1 tiếng trước khi bắt đầu Chương trình. Link xem Nhạc hội được gửi cho bạn chỉ áp
dụng cho bạn - người mua vé/email đã đăng nhập và MOTTLIVE không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì
khi bạn chia sẻ với người khác.

4. Chương trình sẽ được phát ở độ phân giải tối ưu (tối đa 1080P) tùy thuộc vào đường truyền internet của
bạn và dung lượng của thiết bị phát. Nếu bạn muốn xem ở độ phân giải cao hơn nên chuẩn bị trước thiết bị
có dung lượng lớn và tốc độ internet cao (cao hơn 100Mbps).

5. Bạn có thể không được phép xem trực tiếp chương trình khi sử dụng thiết bị quay màn hình, các ứng dụng
ghi âm hoặc các tác động khác…trong khi xem.

6. Việc phân phối hoặc thay đổi nội dung mà không có sự cho phép của chủ bản quyền là vi phạm luật bản
quyền và có thể áp dụng xử phạt theo luật quy định hiện hành.

*Tài liệu tham khảo




