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Abstract: 
 

Thanks to the rapid spread of the Internet, the process of advertising forthcoming cartoons has 
become easier and more impressive. Apart from using posters, filmmakers make use of 
another effective and attractive tool–trailer, which is commonly known as a short video about 
an upcoming film shown in advance for the purpose of advertising it. To convince viewers, 
appropriate strategies of using language are employed. Therefore, the copywriter must pay 
great attention to choice of words in narrations of  trailers. This paper is aimed at examining 
the striking lexical choices employed in the transcriptions of narrations of American cartoon 
trailers (NACTs). These cartoons cover a variety of themes which are love and sacrifice, youth 
and beauty, friendship, nature’s beauty, adventures, science fiction, etc. It is hoped that the 
findings of the paper, to some extent, will be useful for creating English texts advertising 
animated films as well as for writing English for Vietnamese learners.   
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Tóm tắt: 
 
 
Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của Internet, việc quảng cáo các phim hoạt hình  đã trở nên dễ 
dàng và ấn tượng hơn. Ngoài việc dùng các áp phích, nhà làm phim còn sử dụng một phương 
pháp hiệu quả và hấp dẫn, đó là trailer, một video ngắn để quảng cáo cho phim mới. Để thuyết 
phục khán giả, các nghệ thuật sử dụng ngôn từ phù hợp cần được vận dụng. Do đó, người viết 
phải hết sức lưu ý đến cách dùng từ trong lời tường thuật của trailer. Bài viết này trình bày các 
đặc điểm từ vựng nổi bật của bài tường thuật trong các đoạn quảng cáo phim hoạt hình Mỹ. 
Chủ đề của những bộ phim này rất đa dạng, bao gồm tình yêu và sự hi sinh, tuổi trẻ và sắc 
đẹp, tình bạn, vẻ đẹp thiên nhiên, các cuộc phiêu lưu, khoa học viễn tưởng, v.v… Hi vọng 
rằng các kết quả của bài báo này sẽ giúp ích cho việc áp dụng viết các lời tường thuật tiếng 
Anh cho quảng cáo phim hoạt hình cũng như trau dồi kỹ năng viết tiếng Anh của học viên 
người Việt.   
 
 
             Từ khóa: Bài tường thuật trong đoạn quảng cáo phim hoạt hình; Các lựa chọn từ 
vựng; Tên riêng; Từ ngữ chỉ thời gian; Tính từ miêu tả; Đại từ ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai. 

  

 


