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Our clients would like to demonstrate a business model of
selling products on a “Float Market”. Can the ACC
accommodate this request? / Khách hàng của chúng tôi muốn
thể hiện mô hình bán sản phẩm trên “Chợ Nổi” – Cung Hội nghị
ACC có thể bố trí khu vực phù hợp để thực hiện điều này được
không?
Mr. Nguyễn Trọng Hải – Engineering Manager: Absolutely
feasible! Our primary focus is to be our clients’ companion since
the very ﬁrst steps during the planning process to consult on
what works best in terms of technicality and logistics. Event
planners can work their creativity to the max in
t h e
ample and ﬂexible spaces that the ACC can
provide. / Hoàn toàn khả thi. Tiêu chí của
chúng tôi là luôn đồng hành cùng khách
hàng khảo sát trước khi thực hiện sự
kiện nhằm đưa ra sự tư vấn tốt nhất về
bố trí không gian và sử dụng các thiết
bị chuyên dụng, đảm bảo hiệu quả cao
nhất về mặt hình ảnh và khả thi về mặt
vận hành. Các nhà tổ chức sự kiện có thể
thỏa sức sáng tạo, thực hiện các ý tưởng độc đáo
trong không gian đa dạng của chúng tôi.
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MEET THE TEAM

Our event requires the most inﬂuential visual impacts,
from welcome reception to special show eﬀects for our
performances. Can the ACC ensure that the banquet
arrangements and facilities will leverage this? / Sự kiện của
chúng tôi yêu cầu rất cao về mặt hiệu ứng hình ảnh, từ khâu
đón khách tới phần trình diễn, biểu diễn trong bữa tiệc. Cung
hội nghị ACC có thể hỗ trợ phát huy được điều này?
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Mr. Nguyễn Trọng Hải – Engineering Manager: We can
tailor our banquet set-ups according to clients’
preferences. Throughout the process, we always aim
to provide clients with optimal solutions through discussion
and consultancy to arrange the most suitable stage and
lighting set-ups, walkways, choices of ﬂowers to deliver the
most impactful show whether you plan to organise it indoor
or outdoor. / Chúng tôi có thể sắp xếp khu vực tiệc theo ý
tưởng mà Quý khách hàng đề ra. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn
đưa ra lời tư vấn để khách hàng cân nhắc và lựa chọn, từ cách
bố trí sân khấu, âm thanh ánh sáng, lối đi, khu vực lễ tân, màu
sắc hoa cũng như những hiệu ứng phù hợp cho không gian
trong nhà hoặc ngoài trời để gây ấn tượng với khách mời ngay
khi đặt chân vào không gian tiệc.

INTANGIBLE
DEVO TIO N
& EXCEEDING
EXP ECTATIO NS
SỰ TẬN TỤY VÔ
HÌNH VƯỢT HƠN
MONG ĐỢI

never take for granted of how fortunate I am to be
the Operations Manager of Vietnam’s ﬁrst and
only beach-front Ariyana Convention Centre
(ACC) Danang. Since opening in October 15th,
2017, we have conﬁrmed over 50 local and international
events, which get greater in scale and prominence.
Notable events include Invest Danang where Prime
Minister Nguyen Xuan Phuc congratulated the ACC on
being ahead of schedule for APEC, the APEC CEO
Summit attended by leaders of 21 APEC economies,
HydroPower Conference with 700 international
delegates and 85 exhibitors, and upcoming Global
Environmental Facilities Assembly in June 2018. Being
the chosen venue for these events demonstrates our
capability to deliver a top-notch platform for the
organisers to debut in Da Nang, Vietnam and in a
continental context, Asia. We innovatively utilise our
landscape and interior design uniqueness to versatile as
a business convention centre, a wedding destination and
TV’s show shooting location! Our mission is to help
event organisers deliver inspiring performances, and to
increase the impact of MICE industry on local economy –
and I am eager to share this passion forward to all
readers.
In this issue, I am proud to present the unique team
of experts with 200% devotion that makes all events
possible at the ACC. It comes from our love for the
industry, for the customers and for every day work tasks.
That is making coﬀee in the crack of dawn. That is
staying behind to vacuum the ﬂoors. That is the sweats
rolling down the forehead in the midst of summer heat.
That is embracing the diversity of the workforce and the
market, always caring about the customers and helping
clients realise their dreams. Intangible devotion is our
passion to exceed customer expectations.
I would also like to extend my heartiest wishes to
all our readers, and wish you a very successful year
ahead. I thank you all for your continuous support and
valuable feedback.

ôi rất may mắn khi được làm việc tại Cung Hội nghị
Quốc tế Ariyana Đà Nẵng (ACC) với tư cách là
Giám đốc Vận hành của Cung Hội nghị hướng biển
đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Từ khi khánh
thành vào ngày 15/10/2017, chúng tôi đã tổ chức thành
công hơn 50 sự kiện trong nước và quốc tế với quy mô lớn,
như Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng và lắng nghe Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Cung Hội nghị ACC
vượt tiến độ xây dựng, tổ chức thành công Tuần lễ Cấp
cao APEC, đón tiếp lãnh đạo từ 21 nền kinh tế thành viên
APEC, Hội thảo Công nghệ Thủy điện với 700 khách và 85
doanh nghiệp triển lãm quốc tế, và Đại Hội đồng Quỹ Môi
trường Toàn cầu sắp tới vào tháng 6, 2018. Việc đối tác
chọn ACC làm nơi tổ chức sự kiện là minh chứng rằng
chúng tôi mang tới giải pháp tối ưu, góp phần giúp khách
hàng đánh dấu mốc son quan trọng tại thị trường khu vực
cũng như toàn cầu. Chúng tôi luôn tận dụng sự đa dạng
của cảnh quan thiên nhiên, thiết kế nội thất để thực hiện
sứ mệnh là địa điểm tổ chức những sự kiện đầy cảm hứng,
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương – và tôi mong
được chia sẻ niềm đam mê này tới Quý vị.
Qua số báo ra mắt Ariyana Highlights, tôi xin tự hào
giới thiệu đội ngũ chuyên gia làm nên thành công của Cung
hội nghị ACC với 200% sự tận tâm với khách hàng và tình
yêu nghề. Đó là những chuyên gia làm nên những giỏ hoa
lộng lẫy. Đó là những nhân viên lễ tiệc chăm chỉ chuẩn bị
ấm cà phê thơm lừng từ sáng sớm. Đó là những giọt mồ
hôi lăn trên trán giữa trời nắng gắt. Từ sự chuẩn bị tinh tế
nhất tới việc trân trọng sự muôn vẻ muôn màu của nghề
này và những ai yêu nó. Sự cống hiến tận tâm là bí mật
khiến chúng tôi làm nên điều kì diệu, vượt sự kì vọng của
khách hàng.
Chúng tôi xin kính chúc Quý vị độc giả những lời
chúc thành công và tốt đẹp trong năm tới và chân thành
cảm ơn sự hỗ trợ, phản hồi từ Quý vị

Ms. Tran Gia Ngoc Phuong
Operations Manager

Ariyana Convention Centre Danang
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BRIDE DIEM THUY & GROOM
CHAU NAM’S WEDDING
TIỆC CƯỚI CỦA CHÚ RỂ CHÂU NAM
VÀ CÔ DÂU DIỄM THÚY

HOT IDEAS

650 guests gathered to witness the joy and happiness of Bride Diem Thuy and Groom Chau Nam in
a stunning garden-themed wedding celebration.
Guests were treated to a wide range of Western
delicacies while our team ensured the newly-weds
and their guests enjoyed the day ﬁlled with joyful
and memorable moments.

INDOOR
4,390 sqm
up to 150
booths
TRIỂN LÃM
TRONG NHÀ
Sức chứa: 150 gian
hàng tiêu chuẩn.

2
OUTDOOR
12,000 sqm
up to 500
booths
TRIỂN LÃM
NGOÀI TRỜI
Sức chứa: 500 gian
hàng tiêu chuẩn.

EXHIBITION
TRIỂN LÃM
With ﬂexible indoor and outdoor
function space, our professional team
can assist you from A-Z to showcase
your
products,
services
and
technologies with style and ease. Our
spacious and well-equipped venues
with variations of layouts can be
tailored to meet exact requirements
with each area to be used alone or in
conjunction with other spaces, ideal for
big-scale industry exhibitions.
Đội ngũ thi công triển lãm chuyên nghiệp
của ACC sẽ giúp Quý khách hàng thiết kế
và thực hiện những gian hàng độc đáo,
ấn tượng. Không gian trong nhà và ngoài
trời, với hệ thống và trang thiết bị hiện
đại, đặc chủng mang lại nhiều sự lựa
chọn về cách bố trí gian hàng, đảm bảo
tính nhất quán và hiệu quả trong quảng
bá thương hiệu, đặc biệt phù hợp với quy
mô tầm cỡ quốc tế
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SỰ KIỆN NỔI BẬT TẠI ARIYANA CONVENTION CENTRE

ĐỘT PHÁ Ý TƯỞNG

Tiệc cưới của chú rể Châu Nam và cô dâu Diễm
Thúy đã diễn ra trong sự vui mừng và hạnh phúc
trước sự chứng kiến của 650 khách mời giữa không
gian vườn hướng biển đầy thơ mộng. Đội ngũ nhân
viên của Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana được hân
hạnh trở thành những người góp phần đem lại cho
cặp đôi và các khách mời một bữa tiệc đầy niềm vui
và thật đáng nhớ với thực đơn gồm các món
phương Tây được chế biến bởi các đầu bếp chuyên
nghiệp.

CREATING NEW
DYNAMISM,
FOSTERING A
SHARED FUTURE

15,000 event attendants
21 leaders from 21 APEC

economies

10,000 delegates
2000 local press
1000 international media

journalists

1600 transportation vehicles
2800 armed guards,

APEC 2017 MEETINGS ATTTENDED BY21
LEADERS
TUẦN LỄ CẤP CAO APEC VỚI SỰ THAM DỰ CỦA 21 LÃNH
ĐẠO NỀN KINH TẾ THÀNH VIÊN
The week-long series of events
that put the ACC on the global
MICE map took place from
November 4th - 11th 2017 and
attended
by
nearly
3,000
representatives from 21 APEC
member economies including
Heads of State, Excellencies
Ambassadors,
international
corporations’ leaders, industrial
experts, business owners and
international press.

policemen, ﬁreﬁghters

500 medical staﬀ

Chuỗi sự kiện APEC kéo dài hơn
một tuần đã đưa tên tuổi Cung Hội
Nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng lên
bản đồ MICE toàn cầu diễn ra từ
ngày 04-11/2017 với sự tham dự
của gần 3000 đại diện từ 21 nền
kinh tế thành viên của APEC bao
gồm các Nguyên thủ, các quan
chức cấp cao, các đại sứ, lãnh đạo
các tập đoàn quốc tế, các chuyên
gia đầu ngành, chủ doanh nghiệp
cũng như giới truyền thông quốc tế.
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NEWSLINE

LOCATION

THEO DÒNG SỰ KIỆN

TRAN HUNG DAO,
SON TRA DIST.,
DANANG, VIETNAM

TIME
5 nights
April 30th, 2018
May 26th, 2018
June 2nd, 2018
June 9th, 2018
June 30th, 2018

D A N A N G T O H O S T T H E 9 TH I N T E R N A T I O N A L F I R E W O R K S
FESTIVAL (DIFF 2018)
LỄ HỘI PHÁO HOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 9 (DIFF 2018)
DIFF 2018 will mark its 10th anniversary
with its return of “Legends of the
Bridges”-themed ﬁreworks festival to
Danang, starting from April 30th to June
30th 2018.
8 teams representing Vietnam, Poland,
France, USA, Italy, Hong Kong, Sweden
and Portugal will showcase their
spectacular performances embedding the

5 themes “Love”, “Time”, “Happiness”,
“Desires” and “Friendship”. The two best
teams will compete in ﬁnal round on June
30th 2018.
Với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”,
chương trình sẽ diễn ra trong 2 tháng, từ
ngày 30/4 đến ngày 30/6, đánh dấu cột
mốc thương hiệu “pháo hoa Đà Nẵng” tròn
10 năm tuổi.

8 đội thi bao gồm Việt Nam, Ba Lan, Pháp,
Mỹ, Ý, Hồng Kông, Thụy Điển và Bồ Đào
Nha, Đà Nẵng sẽ trải qua 5 đêm thi với các
chủ đề “Tình yêu”, “Thời gian”, “Hạnh
phúc”, “Khát vọng” và “Hữu nghị”. Hai đội
xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham gia
trình diễn tại đêm chung kết vào tối 30/6.

PROPOSAL TO EXTEND
DANANG’S INTERNATIONAL
AIRPORT, LIEN CHIEU PORT TO
BECOME CENTRAL VIETNAM’S
INTERNATIONAL GATEWAY AND
TIEN SA TO BECOME TOURISM
PORT
ĐÀ NẴNG ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG SÂN BAY QUỐC
TẾ, TRIỂN KHAI CẢNG BIỂN LIÊN CHIỂU &
CHUYỂN CÔNG NĂNG CẢNG TIÊN SA THÀNH
CẢNG PHỤC VỤ DU LỊCH
Danang People’s Committee has proposed
the plan to expand the International
Airport to the West, thereby meeting the
increasing
travel
demand
from
international and domestic tourists with
capacity of 28 millions passengers/year.
By 2020 Danang will convert Tien Sa and
Thuan Phuoc ports into tourist ports,
provide more tourism product and service
oﬀerings at night along Han River banks,
upgrading and building boat piers and
boat ﬂeets to foster waterway tourism.
Another proposal has been made to
construct Lien Chieu Port as an
international gateway port for Central
Vietnam’s key economic region. With

enhanced handling capacity and central
location, the $1.48 billion Lien Chieu Port
is expected to become Vietnam’s second
international gateway port, following Lach
Huyen Port in the north of Haiphong city.
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị
chủ trương nghiên cứu mở rộng Sân bay
Quốc tế Đà Nẵng về phía Tây, nhằm đáp
ứng nhu cầu phát triển của thành phố và
hạn chế phương tiện lưu thông vào khu
vực trung tâm với công suất đón 28 triệu
hành khách/năm
Thêm vào đó, đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ
chuyển cảng Tiên Sa và cảng Thuận Phước
thành cảng du lịch, phát triển sản phẩm và
dịch vụ du lịch về đêm dọc theo bờ sông

Hàn, nâng cấp và xây dựng bến tàu và đội
tàu để thúc đẩy du lịch đường thủy và đề
nghị xây dựng Cảng Liên Chiểu thành
Cảng biển quốc tế cho vùng kinh tế trọng
điểm miền Trung. Với khoản đầu tư khổng
lồ về vốn và công suất khai thác, cảng Liền
Chiểu trị giá 1,48 tỷ USD dự kiến sẽ trở
thành Cảng quốc tế thứ hai của Việt Nam,
sau Cảng Lạch Huyện ở phía Bắc thành
phố Hải Phòng.

DANANG CONTINUES TO HOST
IRONMAN 70.3 VIETNAM 2018
ĐÀ NẴNG TIẾP TỤC ĐĂNG CAI IRONMAN 70.3
VIỆT NAM 2018
Held in the beautiful beach city of Danang on May 13th,
Ironman 70.3 2018 is Vietnam’s most prominent triathlon
event, expecting to attract over 1,400 athletes from 59
countries. This year’s race marks the 4th consecutive year
Danang has been chosen to host such a grand-scale event.
Participants will compete in a fast and scenic course, starting
with a 1.9–km ocean swim, followed by a two–loop 90–km
bike course on coastal roads, and ﬁnishing with a 21–km
out-and-back run course.
Là sự kiện thể thao “3 môn phối hợp” mang tầm vóc quốc tế lớn
nhất được tổ chức tại Việt Nam, Ironman 70.3 Vietnam 2018
diễn ra vào ngày 13/5 dự kiến quy tụ hơn 1.400 vận động viên
(VĐV) đến từ 59 quốc gia, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp Đà Nẵng
đăng cai cuộc thi thể thao du lịch quốc tế danh tiếng này.
Các VĐV sẽ trải qua đường đua gồm 1,9 km đường bơi, 90 km
đạp xe và 21 km đường chạy qua các danh lam thắng cảnh của
thành phố Đà Nẵng trước khi cán đích tại bãi biển đẹp hàng đầu
thế giới.

AN THUONG QUARTER TO BECOME
DANANG’S FIRST NIGHT MARKET
ĐÀ NẴNG THÀNH LẬP PHỐ DU LỊCH ĐÊM
AN THƯỢNG
To diversify entertainment activities catered to domestic and
international visitors, the Danang People’s Committee
approved to develop An Thuong quarter to become the city’s
ﬁrst night market, including four main streets Hoang Ke Viem,
Ngo Thi Si, Chau Thi Vinh Te, and Vo Nguyen Giap.
The city also planned to open walking streets for pedestrians
and a shopping centre in this quarter. This aims to provide
tourists with additional fascinating shopping, dining and
entertainment alternatives during long vacations.
UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định phê duyệt đề án Khu phố du
lịch An Thượng, nằm ven biển phường Mỹ An, biến nơi đây thành
điểm dịch vụ 24/7 phục vụ du khách.
Khu phố du lịch ngày đêm An Thượng được giới hạn bởi 4 đoạn
đường bao gồm: phía Bắc là đường Hoàng Kế Viêm, phía nam là
đường Ngô Thì Sỹ, phía tây là đường Châu Thị Vĩnh Tế và phía
đông là bãi biển Võ Nguyên Giáp.
Phố du lịch xuyên đêm An Thượng với những con phố đi bộ và
trung tâm mua sắm cao cấp sẽ mang lại cho du khách thêm nhiều
hoạt động ăn uống, vui chơi giải trí thú vị về đêm.
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BACK OF THE HOUSE
CÂU CHUYỆN HẬU SẢNH
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WHAT’S GOING ON
SỰ KIỆN ĐÁNG MONG CHỜ
FROM NOW
UNTIL

30

/june

Food and Beverage Service Staﬀ during
ﬁnal rigorous preparation moments for
the APEC CEO Summit 2017.

TỪ NAY ĐẾN HẾT 30/06

Taking place from November 8th - 10th
2017, APEC CEO Summit was attended
by more than 3,000 delegates including
Heads of States of the world’s most
dynamic economies, key speakers from
leading international corporations and
inﬂuential business owners in the
Asia-Paciﬁc region.

From on until June 30th 2018, the ﬁrst 20 couples who register for
pre-wedding photo shooting at the Ariyana Convention Centre will get
a free-of-charge venue promotion. We oﬀer various choices of venues
for your photo shooting ideas including the Ariyana Marine Park, the
Ariyana Garden, the Inﬁnity Fountain and the Mother Statue Complex,
where we have placed the sculpture of Au Co mother.
For inquiries and registration: please contact (+84)905717300 or
email secretary@ariyanacentre.com

Nhân viên Lễ tiệc và Ẩm thực hoàn tất
công tác chuẩn bị chuyên nghiệp và chu
đáo trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh các
nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC (APEC
CEO Summit),

Từ nay đến hết 30/6/2018, 20 cặp đôi đầu tiên đăng ký chụp ảnh cưới tại
Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana sẽ được miễn phí hoàn toàn địa điểm chụp
ảnh tại Công viên Biển Ariyana, Vườn cảnh quan, Đài phun nước cùng hồ
nước vô cực và Tổ hợp cảnh quan Tượng Mẹ - nơi đặt bức tượng Mẹ
huyền thoại lấy cảm hứng từ hình ảnh Mẹ Âu Cơ.
Mọi yêu cầu và đăng ký, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 0905717300
hoặc email secretary@ariyanacentre.com

Diễn đàn CEO Summit diễn ra trong vòng 3
ngày từ 8-10/11/2017, thu hút sự tham
dự của hơn 3.000 đại biểu bao gồm lãnh
đạo các nền kinh tế năng động nhất thế
giới, diễn giả từ các tổ chức có ảnh hưởng
nhất toàn cầu và lãnh đạo cấp cao các tập
đoàn, doanh nghiệp khu vực châu Á - Thái
Bình Dương.
.
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DECORATING DISHES
BEFORE SERVING TO 650 GUESTS
CÁC KHÂU TRANG TRÍ CUỐI CÙNG CHO
MÓN ĂN PHỤC VỤ TIỆC 650 THỰC KHÁCH
Pleasing the eyes and the tummies…. Our Culinary team created
appealing dishes and served to 650 guests of the ocean-front wedding
party in Ariyana Convention Centre’s garden.
Đội ngũ ẩm thực hoàn thiện công tác trang trí cho những món ăn để phục
vụ 650 thực khách trong tiệc cưới ở khu vườn hướng biển tại Cung Hội
nghị Quốc tế Ariyana..

The sixth Global Environment Facility (GEF)
Assembly and Associated Meetings
organised by GEF and Vietnam’s Ministry
of Natural Resources and Environment
(MONRE) will be held at the ACC from 23rd
-29th June 2018. This important assembly is
held once every four years, in the presence
of 183 ministers from member countries,
Heads of state and leaders from UNDP, the
World Bank and the alike. Besides
addressing global environmental issues, the
new President of GEF will be elected in the
Constituency meeting. Vietnam’s Prime
Minister Nguyen Xuan Phuc will chair the
Assembly Plenary.

Sự kiện Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 do Quỹ
Môi trường Toàn cầu và Bộ Tài nguyên và
Môi trường tổ chức tại Cung Hội nghị Quốc
tế Ariyana sẽ diễn ra từ ngày
23-29/6/2018. Sự kiện quan trọng được tổ
chức 4 năm một lần với sự tham gia của Bộ
trưởng từ 183 nước thành viên, một số
nguyên thủ quốc gia, và người đứng đầu của
những tổ chức quốc tế như UNDP, World
Bank. Đại Hội đồng GEF sẽ bao gồm nhiều
chuỗi sự kiện và triển lãm, trong đó đáng chú
ý nhất sẽ là việc bầu ra Chủ tịch mới của GEF
cho nhiệm kì sắp tới. Dự kiến phiên họp toàn
thể của Đại Hội đồng GEF sẽ do Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

