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“Project X” là câu chuyện đã không được biết đến, lấy những người Nhật vô danh thành nhân vật trung tâm của câu chuyện.  Những dự án 
vĩ đại cho thấy sức mạnh tiềm tàng của người Nhật, sự phát minh ra những sản phẩm mới đã làm thay đổi 1 cách mạnh mẽ cuộc sống con 
người. Sau chiến tranh, nước Nhật sử dụng 1 cách hữu hiệu các nguồn tri thức, làm cho các lực lượng cá nhân tự phát huy nguồn lực bởi 
hình thức làm việc nhóm. Phía sau hậu đài của những sự kiện mang tính cách mạng của Nhật Bản sau chiến tranh đó, đã có những con 
người như thế nào. Phía sau bóng dáng của thành công, đã có những câu chuyện và vô số những tổn thất đã được vượt qua 1 cách thầm 
lặng như thế nào. Trong chương trình truyền hình này, bằng việc đưa ra những câu chuyện mang tính cách mạng và thách thức của những 
người tiên phong, từ đó truyền lại sự dũng cảm dám đối đầu với thử thách cho những người Nhật của thế kỷ 21 để vượt qua thử thách mới.  
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Những người đương đầu với thử thách
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Mien phi 
26 / 11 / 2009 Made in Japan- Launch of the Sony Legacy

Được sản xuất tại Nhật- di sản lớn nhất của Sony

SONY
SalesmenThứ 5

18:15 - 19:15
Ngày nay, sản phẩm của Nhật được cả thế giới biết đến và đánh gía cao vì chất lượng của chúng, thế nhưng trước 
đây đã có thời sản phẩm của Nhật bị xem là hàng rẻ tiền và kém phẩm chất. Chính sản phẩm radio bán dẫn do Sony 
tung ra vào năm 1955 đã góp phần làm thay đổi quan điểm của thế giới về hàng Nhật nhờ vào những nỗ lực to lớn 
của đội ngũ bán hàng, những người luôn muốn kiếm thật nhiều ngoại tệ nhằm giúp cho công cuộc xây dựng lại 
nước Nhật sau chiến tranh. Sống sót sau trận ném bom nguyên tử vào Hiroshima và cuộc oanh tạc trên không dữ dội 
vào Tokyo, những người đàn ông này lại tiếp tục đối mặt với những định kiến dữ dội chống lại hàng Nhật thế nhưng 
họ vẫn cố gắng cống hiến cho công ty và đất nước mình bằng những nỗ lực phi thường. Bằng cách nào họ đã làm 
thay đổi quan điểm của thế giới về hàng hóa Nhật? Chương trình nói về những nỗ lực to lớn của những người đàn 
ông này trong hành trình bôn ba ra nước ngoài để bán sản phẩm radio bán dẫn.

3 / 12 / 2009 The Kasumigaseki- Strength through Flexibility
Tòa nhà Kasumigaseki- Sức mạnh của sự mềm dẻo.

High Building
KasumigasekiThứ 5

18:15 - 19:15
Trước đây, người ta cho rằng việc xây dựng những tòa nhà chọc trời là không tưởng với Nhật - đất nước của những 
trận động đất- thế nhưng tòa nhà chọc trời Kasumigaseki đã được hoàn thành vào năm 1968. Công trình này được 
thiết kế dựa trên học thuyết xây dựng một dàn khung có thể hấp thụ chấn động của động đất và truyền đi giống như 
cây liễu trước gió. Kế hoạch đã được tiến hành, tương lai của kĩ thuật xây dựng các tòa nhà chọc trời Nhật phụ thuộc 
vào công trình này, thế nhưng việc tạo ra một cái trụ dài 147 mét bằng việc ráp các trụ dài 11 mét lại với nhau là 
nhiệm vụ không dễ chút nào. Ngay cả với những trụ tương đồng nhất thì điều này cũng đã là không thể. Tóm lại, việc 
xây dựng công trình này gần như là bế tắc.Câu chuyện cảm động này kể về quyết tâm của những kĩ sư xây dựng dân 
dụng để hoàn thành tòa nhà chọc trời đầu tiên của Nhật.


