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During grand-scale events, what are 
frequently-met challenges and how can you 
overcome those to deliver customer satisfaction? / 
Trong sự kiện lớn với nhiều yêu cầu phức tạp về bố 
trí, khó khăn lớn nhất trong công tác 
chuẩn bị phòng họp, phòng tiệc 
của anh làm gì và làm thế nào 
để đáp ứng tốt nhất những 
yêu cầu của khách hàng 
trong những trường hợp đó?

Mr. Huỳnh Ngô Tấn Phát – 
Banquet Supervisor : 
Ad-hoc requests frequently 
arise in events, no matter what 
size. Normally during the 
large-scale events, the changes in 
function layouts during the sessions may be 
requested due to different uses, changes in 
attendance – these may pose as a challenge 
especially when there are concurrent functions. We 
aim to keep a close contact with the Event 
Organiser from the very beginning in order to 
establish a thorough understanding of the function 
requirements, the schedule in order to plan our 
manning and the timing for re-setting up in a timely 
and efficient manner. We also need to 
communicate effectively and efficiently with all 
departments concerned and higher management 
during this process.

Đối với tất các sự kiện dù nhỏ hay lớn, các phát sinh 
là điều thường gặp. Thông thường tại các hội nghị 
lớn, nhu cầu sử dụng phòng chức năng giữa các phiên 
có thể thay đổi do tính chất của các phiên, số lượng 
khách tham dự thay đổi. Do vậy, chúng tôi theo sát 
và trực tiếp với Nhà tổ chức sự kiện ngay từ đầu để 
nắm bắt được nhu cầu sử dụng phòng họp và các yêu 
cầu cụ thể, lịch họp nhằm tính toán chuẩn xác nguồn 
nhân lực và thời gian để xoay chuyển phòng họp và 
sắp xếp các trang thiết bị, vật dụng phục vụ khách 
hàng. Để đáp ứng các yêu cầu phát sinh, tôi luôn có 
sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch, nhân lực, dụng cụ, 
đồng thời phải phối hợp thông tin kịp thời với các bộ 
phận có liên quan như Kỹ thuật, Housekeeping và cấp 
quản lý để báo cáo thông tin về các phát sinh.

HỎI ĐÁP CÙNG CHUYÊN GIA

s a MICE specialist who has been with Furama 
Resort Danang for 7 years, I have witnessed the 
significant and stable growth in MICE sector of 

Furama throughout the years. With the opening of 
Ariyana Convention Centre (ACC), it has brought our 
name to a new level, yet created more challenges for us 
to maintain our position in the MICE tourism. In 2018, 
Danang expects to attract 7.47 million visitors, a 
year-on-year increase of 13.9%, and with the booming in 
the hospitality industry, many hotels with modern MICE 
facilities have come up in recent years, which have put us 
up against such tough competition. 

The question is “what can Furama and ACC as a whole 
MICE complex do to remain its position as an ideal venue 
for MICE events?” A large venue with huge capacity and 
modern facilities is certainly not enough. What we do to 
make us stand out from others is the personal touch that 
we offer to each event. From the very first stage of 
inquiry, we would act as professional consultants to give 
you extensive ideas for your events, from a rich 
collection of signature themed dinners to the fun and 
exciting options of our team building. Besides the 
consulting, we find ourselves as the co-organiser side by 
side with you to make your event different and 
impressive. More than that, we would also advise the 
organisers some interesting ideas to introduce the local 
culture and food to the world, which is a way for us to 
introduce the history and art of the destination that the 
organisers have chosen for their events.

To maintain our reputation as a leading venue for MICE 
in Vietnam, we try our best to remain fresh in the minds 
of people by constantly doing something new and 
reinventing periodically in terms of the products and 
services offered. More importantly, we will always be 
there for you to anticipate your needs and expectations 
to ensure that your events will go as smoothly as 
possible. For us, making your event a success is our 
number one priority.

We look forward to working with you to create more and 
more unforgettable and successful events at Ariyana 
Convention Centre.

A rong 7 năm làm việc tại Furama Resort Danang với 
tư cách là một chuyên gia phụ trách về các sự kiện 
MICE, tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc và 

bền vững của Furama trong mảng du lịch hội nghị hội thảo. 
Với sự ra đời của Cung Hội Nghị Quốc Tế Ariyana Đà Nẵng 
(ACC), danh tiếng của Furama đã được nâng lên một tầm 
cao mới, bên cạnh đó cũng mở ra nhiều thách thức cho 
chúng tôi trong việc duy trì vị thế ở mảng du lịch MICE. Năm 
2018, Đà Nẵng được dự đoán sẽ thu hút 7.47 triệu khách du 
lịch, với mức tăng trưởng 13.9%. Sự phát triển nhanh chóng 
về du lịch đã dẫn đến sự ra đời của rất nhiều các khách sạn 
mới, với cơ sở vật chất hiện đại nhằm phục vụ cho các sự 
kiện MICE. Điều đó phần nào đã đặt chúng tôi vào một cuộc 
cạnh tranh khốc liệt.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là “Furama và ACC, quần thể du 
lịch hội nghị hội thảo lớn nhất Việt Nam, có thể làm những gì 
để luôn duy trì vị thế là một địa điểm lý tưởng cho các sự kiện 
MICE?” Sức chứa khổng lồ và được trang bị các thiết bị tối 
tân nhất tại đây chắc chắn vẫn chưa đủ để làm được điều đó. 
Sự khác biệt mà chúng tôi mang đến cho khách hàng chính 
là tính cá nhân hóa trong từng sự kiện. Ngay tại những bước 
đầu tiên, chúng tôi sẽ đóng vai trò không chỉ như một chuyên 
gia tư vấn giàu kinh nghiệm, mang đến cho Quý vị những ý 
tưởng bao quát, từ tiệc tối theo chủ đề mang phong cách rất 
riêng cho đến các lựa chọn phong phú và đầy hào hứng của 
các trò chơi team building. Mà hơn thế nữa, chúng tôi nhận 
rõ vai trò của mình như một nhà đồng tổ chức để tạo ra 
những điều đặc biệt với nhiều những sự ngạc nhiên gây ấn 
tượng chỉ dành riêng cho từng sự kiện riêng biệt. Trong đó, 
chúng tôi luôn tư duy lồng ghép những yếu tố văn hoá và cái 
nét đa dạng của ẩm thực địa phương như là cách để giới 
thiệu lịch sử và nghệ thuật của vùng đất nơi được lựa chọn 
tổ chức những hoạt động thú vị này vào trong mỗi sự kiện.
  
Để duy trì danh tiếng là một địa điểm tổ chức sự kiện MICE 
hàng đầu Việt Nam, chúng tôi không ngừng đổi mới và sáng 
tạo trong dịch vụ, nhằm tạo ra những sự hứng khởi cho 
thành viên tham gia. Quan trọng hơn hết, chúng tôi sẽ luôn 
sát cánh để sẵn sàng đón đầu mọi yêu cầu, nhằm đảm bảo 
cho sự kiện diễn ra tốt đẹp. Bởi mang lại sự thành công cho 
sự kiện của Quý vị luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 

Chúng tôi mong đợi sẽ sớm được hợp tác với Quý vị để cùng 
tạo nên những sự kiện thành công và đáng nhớ tại Cung Hội 
Nghị Quốc Tế Ariyana Đà Nẵng.

T

DESIGN
YOUR EVENT,
DEFINE
YOUR SUCCESS

SÁNG TẠO
SỰ KIỆN, 
KIẾN TẠO
THÀNH CÔNG

Mr. Luong Thuong Chien
Senior Sales Manager

Ariyana Convention Centre
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In the role of Banquet Supervisor, what is your practice in leading and 
training the team? / Là một Giám sát Lễ tiệc, anh nghĩ gì về vai trò dẫn dắt 
và đào tạo nhân viên banquet?

Mr. Huỳnh Ngô Tấn Phát – Banquet Supervisor: My job is to ensure 
staff is supervised, guided and perform according to the SOPs. In order 
to do so, I am in charge of job skill training alongside product and service 
knowledge induction for staff. I often conduct on-the-job training so my 
staff is able to understand how SOPs are applied in their work. Over 
time, I learn to establish an understanding of my staff capabilities, 
potentials and charactertistics in order to delegate the right job to the 
right people and develop them in the long run to become future captains 
and team-leaders. I also hope that my passion for the career gets passed 
on, so staff can get inspired from it and learn to love the job and the 
career that they have chosen.

In certain circumstance, staff needs to be able read the situation, react 
quickly but sensibly in order to satisfy customer while ensuring SOPs are 
being followed. This is my personal professional practice and I always 
remind my staff to do the same.

Để nhân viên nắm bắt công việc và thực hiện đúng thì tôi chịu trách 
nhiệm đào tạo các kỹ năng công việc cũng như kiến thức về sản phẩm, 
dịch vụ cho họ. Việc quan trọng nhất là phát huy tốt nhất vai trò của mỗi 
nhân viên, tôi phải hiểu rõ khả năng và tính cách của nhân viên mình để 
giao phó công việc phù hợp cũng như cách thức đào tạo những nhân 
viên này. Phương pháp đào tạo của tôi một mặt là dạy lý thuyết, và song 
song trực tiếp đào tạo thông qua công việc để nhân viên hiểu lý thuyết 
được áp dụng vào thực hành như thế nào, và qua đó thực hiện đúng quy 
trình. 
Tôi luôn mang tâm huyết của mình vào trong công việc, để nhân viên 
cũng trở nên yêu quý công việc và nghệ nghiệp mà họ đã lựa chọn và 
hơn thế nữa là thể hiện sự quan tâm, đoàn kết và gắn bó với đội ngũ của 
mình như những thành viên trong gia đình.
Trong những trường hợp đặc biệt, khi tình huống công việc đòi hỏi 
những quyết định gấp rút, bản thân phải thể hiện được tính trách nhiệm, 
biết phân tích và đưa ra quyết định đúng đắn, giải quyết được yêu cầu 
của khách mà vẫn tuân thủ quy định, sẽ không gây ảnh hưởng liên đới tới 
các bộ phận nào khác. Và đó cũng là những điều mà tôi luôn nhắc nhở 
nhân viên của mình
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KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG TỪ ĐẠI DƯƠNG
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Ariyana Convention Centre Danang, 
managed by the Furama Resort Danang has 
welcomed more than 1,500 delegates from 
183 member countries to attend The Sixth 
Global Environment Facility (GEF) Assembly 
and Associated Meetings, taking place from 
June 23rd–29th 2018.

The GEF Assembly, set up to help tackle 
pressing environmental problems, is held 
every four years. It brings together 
environment ministers and other senior 
officials from its 183 member countries, 
along with heads of UN agencies, regional 
development backs, civil society 
organisations and business leaders to share 
ideas, solutions and action needed to 
protect the global environment. Vietnamese 
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc attended 
and delivered opening speech on June 26th, 
stating that Vietnam is willing to accompany 
with the Global Environment Facility (GEF) 
in boosting sustainable development for the 
current and future generations.

Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, quản 
lý bởi Furama Resort Đà Nẵng đã chào đón các 
Bộ trưởng phụ trách môi trường và các quan 
chức cấp cao khác từ 183 quốc gia thành viên 
tham dự các kỳ họp Đại Hội đồng Quỹ môi 
trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF6) và các sự 
kiện liên quan, diễn ra từ ngày 
23-29/06/2018.

Kỳ họp Đại hội đồng GEF6 có sự tham dự của 
khoảng 1.500 đại biểu, bao gồm các Bộ trưởng 
phụ trách môi trường, các quan chức cấp cao 
cùng với Lãnh đạo các cơ quan Liên hợp quốc, 
các ngân hàng phát triển khu vực, các tổ chức 
chính trị - xã hội và Lãnh đạo doanh nghiệp để 
cùng chia sẻ ý tưởng, giải pháp và hành động 
cần thiết hướng đến mục tiêu bảo vệ môi 
trường toàn cầu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại lễ khai 
mạc chính thức Kỳ họp Đại hội đồng GEF6 lần 
này vào ngày 26/06, nhấn mạnh Việt Nam sẵn 
sàng đồng hành cùng GEF vì sự phát triển bền 
vững. 

GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY MEETS AT
ARIYANA CONVENTION CENTRE IN DANANG, VIETNAM
KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU LẦN THỨ 06
(GEF6) DIỄN RA TẠI CUNG HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ARIYANA ĐÀ NẴNG

The 3rd Anniversary of Company Establishment for 600 guests from 
the Yi Sheng Ginseng cosmetics and healthy product company took 
place on June 30th 2018 and followed with a scrumptious 
international dinner buffet at our ample Grand Ballroom with the 
participation of more than 1,000 guests. 

Following the success of the Yi Sheng Ginseng’s event, Ariyana 
Convention Centre continued to welcome the next MICE group from 
China with a series of events including partner meetings, lunch 
buffets and partner dinners of the Yijange Company, taking place 
from July 02nd – 05th 2018 in the presence of 800 guests.

Buổi Lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập với sự tham dự của 600 thành viên 
đến từ công ty mỹ phẩm Yi Sheng Ginseng diễn ra vào ngày 30/06 và tiếp 
nối với buổi tiệc buffet tối sang trọng mang phong cách quốc tế tại phòng 
Đại tiệc Ariyana Grand Ballroom với sự tham dự của hơn 1000 khách.
  
Tiếp đó, từ ngày 02-05/07, Ariyana tiếp tục vinh dự chào đón đoàn 
Yijange từ Trung Quốc với chuỗi sự kiện họp hội thảo, ăn trưa buffet và 
tiệc tối cho 800 đối tác của công ty này. Thực khách được thưởng thức 
ẩm thực Việt Nam đặc sắc qua các món ăn được chế biến cầu kỳ từ bàn 
tay khéo léo từ đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm.

H O T  I D E A S

Spice up your event catering with our 
pop-up coffee shop which can be arranged 
at any location you may require. Coffee and 
tea lovers will be treated to a range of fine 
brews. We also offer freshly squeezed 
juices and coconuts for healthy diners. 
Sweet and savoury pastries are freshly 
baked every day. And the best thing about it 
is that the bar can be customised anyhow 
you want. We can tailour the catering 
offers, the menus, the bar set up and all 
displays included in accordance to your 

branding guidelines.

Nhà tổ chức sự kiện có thể kiến tạo cảm hứng 
từ việc biến tấu những quầy bar như một 
công cụ marketing cho sản phẩm, dịch vụ và 
giữ được định dạng thương hiệu của công ty. 
Những quầy bar của chúng tôi sẽ được “cá 
nhân hóa” từ những món đồ uống, thức ăn 
nhẹ được chọn lọc và chế biến từ nguyên liệu 
cao cấp nhất, tới việc thiết kế menu, trang trí 
cho quầy theo tiêu chuẩn thương hiệu của 

công ty mà quý khách hàng yêu cầu. 
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ĐỘT PHÁ Ý TƯỞNG

GREENING INCENTIVES
FOR YOUR EVENTS
XANH HÓA CHO SỰ KIỆN

Greening the conferences and hosting environmentally-conscious business 
activities have become the norms in this day and age. The Ariyana Convention 
Centre incorporates the use of paper and glass amenities and encourages the 
use of recyclable materials throughout out operations to minimise and avoid 
plastic. We can tailour our menus, catering low carbon-emission food using 
locally sourced organic ingredients to your greening requirements and ensure 
any food waste will be donated to local farms.

Alongside end-use products, we also ensure our general waste gets classified 
and treated according to environmental laws and regulations. Let’s Reuse, 
Reduce and Recycle – and take actions with us towards a greener environment 
and brighter future for generations to come.

“Xanh hóa” sự kiện đang trở thành xu hướng khi các vấn đề về môi trường đang 
được quan tâm ngày một nhiều hơn và do đó việc sử dụng các nguồn nguyên vật 
liệu thân thiện với môi trường luôn được đề cao. Tại Ariyana Convention Centre, 
chúng tôi cung cấp các sự lựa chọn xanh như ly giấy, ống hút giấy, bình thủy tinh 
v.v… thay cho các sản phẩm tương tự làm từ nhựa. Tùy theo sự yêu cầu của quý 
khách hàng, các đầu bếp chuyên gia của Ariyana Convention Centre sẽ đưa ra các 
lựa chọn món ăn với lượng khí thải carbon thấp cùng với nguyên liệu hữu cơ, sản 
xuất tại địa phương.

Song hành cùng với các sản phẩm đầu vào, rác thải sự kiện cũng được phân loại 
một cách khoa học để sản phẩm thải ra phân hủy được hoặc tái chế được. Tại 
Ariyana Convention Centre, mọi sự tồn tại đều có ích, dù đó là rác thải.

“PERSONALISED”
MOBILE BARISTA SERVICE 

QUẦY BAR DI ĐỘNG VỚI
TIÊU CHUẨN THƯƠNG HIỆU

CỦA CHÍNH BẠN
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ARIYANA CONVENTION CENTRE WELCOMES THE VERY FIRST MICE GROUPS FROM CHINA
CUNG HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ARIYANA ĐÀ NẴNG CHÀO ĐÓN NHỮNG ĐOÀN KHÁCH ĐẾN
TỪ THỊ TRƯỜNG MICE TRUNG QUỐC ĐẦU TIÊN.

FOUNDED:

TYPE: 

FOCUS: 

LOCATION:  

OCTOBER, 1992

FUND

ENVIRONMENT

WASHINGTON, USA

The Global Environment Facility (GEF) 
was established on the eve of the 1992 
Rio Earth Summit to help tackle our 
planet’s most pressing environmental 
problems. The GEF unites 183 
countries in partnership with 
international institutions, civil society 
organizations (CSOs), and the private 
sector to address global environmental 
issues while supporting national 
sustainable development initiatives



In the role of Banquet Supervisor, what is your practice in leading and 
training the team? / Là một Giám sát Lễ tiệc, anh nghĩ gì về vai trò dẫn dắt 
và đào tạo nhân viên banquet?

Mr. Huỳnh Ngô Tấn Phát – Banquet Supervisor: My job is to ensure 
staff is supervised, guided and perform according to the SOPs. In order 
to do so, I am in charge of job skill training alongside product and service 
knowledge induction for staff. I often conduct on-the-job training so my 
staff is able to understand how SOPs are applied in their work. Over 
time, I learn to establish an understanding of my staff capabilities, 
potentials and charactertistics in order to delegate the right job to the 
right people and develop them in the long run to become future captains 
and team-leaders. I also hope that my passion for the career gets passed 
on, so staff can get inspired from it and learn to love the job and the 
career that they have chosen.

In certain circumstance, staff needs to be able read the situation, react 
quickly but sensibly in order to satisfy customer while ensuring SOPs are 
being followed. This is my personal professional practice and I always 
remind my staff to do the same.

Để nhân viên nắm bắt công việc và thực hiện đúng thì tôi chịu trách 
nhiệm đào tạo các kỹ năng công việc cũng như kiến thức về sản phẩm, 
dịch vụ cho họ. Việc quan trọng nhất là phát huy tốt nhất vai trò của mỗi 
nhân viên, tôi phải hiểu rõ khả năng và tính cách của nhân viên mình để 
giao phó công việc phù hợp cũng như cách thức đào tạo những nhân 
viên này. Phương pháp đào tạo của tôi một mặt là dạy lý thuyết, và song 
song trực tiếp đào tạo thông qua công việc để nhân viên hiểu lý thuyết 
được áp dụng vào thực hành như thế nào, và qua đó thực hiện đúng quy 
trình. 
Tôi luôn mang tâm huyết của mình vào trong công việc, để nhân viên 
cũng trở nên yêu quý công việc và nghệ nghiệp mà họ đã lựa chọn và 
hơn thế nữa là thể hiện sự quan tâm, đoàn kết và gắn bó với đội ngũ của 
mình như những thành viên trong gia đình.
Trong những trường hợp đặc biệt, khi tình huống công việc đòi hỏi 
những quyết định gấp rút, bản thân phải thể hiện được tính trách nhiệm, 
biết phân tích và đưa ra quyết định đúng đắn, giải quyết được yêu cầu 
của khách mà vẫn tuân thủ quy định, sẽ không gây ảnh hưởng liên đới tới 
các bộ phận nào khác. Và đó cũng là những điều mà tôi luôn nhắc nhở 
nhân viên của mình

Nha Trang – Danang route will operate a return flight everyday from September 
21st, 2018, with around 1 hour per leg. The flight will depart from Nha Trang at 
11:45 and arrive in Danang at 12:45. The return flight takes off at 13:20 in Danang 
and lands in Nha Trang at 14:20. Nha Trang and Danang – two famous coastal 
cities in central Vietnam are popular destinations of both international and local 
tourists. With this new route, tourists will have more opportunities to discover the 
two interesting destinations with more flexible and easier time.

Besides, on July 19th, at Da Nang International Airport, Vietjet welcomed the first 
passengers on the flight connecting Da Nang to Daegu (South Korea). Da Nang – 
Daegu (South Korea) route will operate a return flight everyday, with flight time of 
around 4 hours 15 minutes per leg. The flight departs from Da Nang at 00:15 and 
arrives at Daegu at 06:30 (local time). The return flight takes off at 07:30 (local 
time) at Daegu and lands in Da Nang at 10:00.  Daegu is the fourth largest city of 
South Korea, after Seoul, Busan and Incheon. This new route offers travel 
opportunities between two cities, contributing to promote trading and integration 
in the region.

Đường bay Nha Trang – Đà Nẵng sẽ được khai thác khứ hồi hàng ngày từ 21/9/2018, 
thời gian bay mỗi chặng khoảng một giờ. Chuyến bay khởi hành từ Nha Trang lúc 
11h45 và đến Đà Nẵng lúc 12h45. Chiều ngược lại khởi hành từ Đà Nẵng lúc 13h20 
và đến Nha Trang lúc 14h20. Nha Trang và Đà Nẵng – hai thành phố biển du lịch nổi 
tiếng miền Trung là điểm đến yêu thích của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Với 
đường bay mới, du khách nay sẽ có thêm nhiều cơ hội khám phá 2 điểm đến hấp dẫn 
này với thời gian thuận tiện và dễ dàng. 

Bên cạnh đó, vào ngày 19/7 vừa qua, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Vietjet đã 
chào đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay Đà Nẵng – Daegu (Hàn Quốc). 
Đường bay Đà Nẵng – Daegu (Hàn Quốc) được khai thác khứ hồi hàng ngày, thời gian 
bay mỗi chặng khoảng 04 giờ 15 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Đà Nẵng lúc 00h15 
và đến Daegu lúc 06h30 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành từ Daegu lúc 
07h30 (giờ địa phương) và đến Đà Nẵng lúc 10h00. Daegu là thành phố lớn thứ tư của 
Hàn Quốc sau Seoul, Busan và Incheon, việc khai thác đường bay mới này mang đến 
nhiều cơ hội đi lại, du lịch giữa hai thành phố, góp phần thúc đẩy giao thương và hội 
nhập trong khu vực. 

Furama Resort Danang successfully organised a 
roadshow promoting Danang tourism and 
showcasing the Ariyana Danang Tourism 
Complex on July 26th 2018 in Shanghai, China.
The event has seen the attendance of more than 
60 business partners, M.I.C.E travel agencies, 
international event planning companies as well 
as local and international media.

China continues to be considered as a vital 
M.I.C.E market for Vietnam tourism industry 
and is on the upward trend in the Central region. 
Over recent years, Danang has seen a dramatic 
growth in M.I.C.E tourism. Having recognized 
the enormous potential of this sector, Furama 

Danang has organized the Shanghai Roadshow 
in an apparent bid to foster people’s awareness 
of the destination – Danang as well as to 
showcase the Ariyana Convention Centre 
(ACC), Furama Resort, Furama Villas and the 
Furama Danang International Convention 
Palace (ICP).

Trung Quốc tiếp tục là thị trường quan trọng đối 
với du lịch Việt Nam và đang có xu hướng tăng 
tại miền Trung, trong đó có cả khách du lịch 
công vụ hội nghị hội thảo – M.I.C.E. Đà Nẵng 
trong những năm gần đây được coi là một trong 
những diểm đến được lựa chọn nhiều cho loại 
hình du lịch công vụ này và Roadshow lần này là 

một bước trong chuỗi sự kiện thu hút khách 
Trung Quốc.
Nhận thấy thị trường có nhiều tiềm năng cho 
phát triển du lịch MICE của Đà Nẵng, Furama Đà 
Nẵng đã tổ chức sự kiện Roadshow tại Thượng 
Hải vào ngày 26/07/2018 nhằm gia tăng mức 
độ nhận biết về điểm đến – Thành phố Đà Nẵng 
đồng thời giới thiệu sản phẩm Cung hội nghị 
Ariyana Convention Centre cùng với Furama 
Resort, Furama Villas và Cung hội nghị quốc tế 
ICP Đà Nẵng. Sự kiện là cơ hội để gặp mặt và 
trao đổi với hơn 60 đối tác doanh nghiệp tiềm 
năng, công ty du lịch M.I.C.E, các công ty tổ 
chức sự kiện quốc tế chuyên nghiệp và đơn vị 
truyền thông quốc tế và địa phương.

ARIYANA TOURISM COMPLEX PROMOTES M.I.C.E MARKET IN SHANGHAI, CHINA

N E W S L I N E

VIETJET AIR LAUNCHES NEW FLIGHTS CONNECTING DANANG AND BIG CITIES
VIETJET KHAI THÁC THÊM NHIỀU ĐƯỜNG BAY KẾT NỐI ĐÀ NẴNG VÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN

QUẦN THỂ DU LỊCH QUỐC TẾ ARIYANA TOURISM COMPLEX ĐÀ NẴNG
THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG MICE TẠI THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC

THEO DÒNG SỰ KIỆN

On July 14th 2018, Danang Hotel Association 
organised the workshop “Danang Hotel 
Solutions 2018” at the National Assembly Lodge 
Danang, attended by more than 300 delegates 
including leaders of Danang Tourism Depart-
ment, Danang Tourism Association, Sales & 
Marketing Managers and Purchasing Managers 
of 1-to-5-star hotels in Danang.

Mr. Nguyen Duc Quynh, Deputy Chairman for 
the steering committee of Danang Hotel Associ-
ation, Deputy General Director of Furama 
Resort Danang and Mr. Nguyen Xuan Quang, 
Marketing Manager of Furama Resort, Furama 
Villas and Ariyana Convention Centre have 
shared practical solutions to some of the issues 
in the Business & Marketing sector in the 
tourism industry.

Danang Hotel Association wishes through this 
event the hotel owners and managers should 
fully recognise their properties’ investment and 
business effectiveness; be provided with latest 

hotel management products and services as well 
as utilise up-to-date technological and technical 
trends in the hotel market in order to modernise 
and differentiate in the management, operation 
and quality of customer service to meet the 
needs of both hotels and guests in the future.

Vào ngày 14/07 vừa qua, Hội Khách sạn Đà nẵng 
đã phối hợp tổ chức hội thảo “Giải pháp cho ngành 
Khách sạn Đà Nẵng 2018” tại Nhà khách Quốc 
Hội Đà Nẵng, thu hút sự tham dự của hơn 300 đại 
biểu bao gồm các các lãnh đạo Sở Du Lịch Đà 
Nẵng, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chủ đầu tư, Ban 
Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị, Giám 
đốc Tài chính, Trưởng phòng thu mua của các 
khách sạn 1-5 sao tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh - Phó Chủ tịch thường trực 
Hội Khách sạn Đà Nẵng, Phó Tổng giám đốc CTCP 
Khu du lịch Bắc Mỹ An và ông Nguyễn Xuân Quang - 
Trưởng phòng Tiếp thị phụ trách các hoạt động tiếp thị 
và thương hiệu của Furama Resort, Furama Villas và 
Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng đã có những 

chia sẻ thực tế về các giải pháp cho một số vấn đề 
thuộc mảng Kinh doanh & Tiếp thị cho ngành du lịch.

Hội khách sạn Đà Nẵng mong muốn thông qua sự 
kiện này các chủ đầu tư cũng như các nhà quản lý 
khách sạn nắm rõ hơn về hiệu quả đầu tư và kinh 
doanh cơ sở lưu trú của mình, cũng như được cung 
cấp những sản phẩm và dịch vụ quản lý khách sạn 
mới nhất, ứng dụng các xu hướng mới nhất vào thị 
trường khách sạn giúp đổi mới và khác biệt trong 
việc quản lý, vận hành, tăng chất lượng dịch vụ 
chăm sóc khách hàng đáp ứng nhu cầu của cả 
khách sạn và khách hàng trong tương lai với những 
giải pháp hợp lý”.

DANANG HOTEL ASSOCIATION
SEEKS FOR SOLUTIONS TO ENHANCE
HOSPITALITY-MANAGEMENT
COMPETENCIES 

HỘI KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG TÌM GIẢI PHÁP
NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN HÀNH
KHAI THÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ



The 3rd Anniversary of Company Establishment for 600 guests from 
the Yi Sheng Ginseng cosmetics and healthy product company took 
place on June 30th 2018 and followed with a scrumptious 
international dinner buffet at our ample Grand Ballroom with the 
participation of more than 1,000 guests. 

Following the success of the Yi Sheng Ginseng’s event, Ariyana 
Convention Centre continued to welcome the next MICE group from 
China with a series of events including partner meetings, lunch 
buffets and partner dinners of the Yijange Company, taking place 
from July 02nd – 05th 2018 in the presence of 800 guests.

Buổi Lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập với sự tham dự của 600 thành viên 
đến từ công ty mỹ phẩm Yi Sheng Ginseng diễn ra vào ngày 30/06 và tiếp 
nối với buổi tiệc buffet tối sang trọng mang phong cách quốc tế tại phòng 
Đại tiệc Ariyana Grand Ballroom với sự tham dự của hơn 1000 khách.
  
Tiếp đó, từ ngày 02-05/07, Ariyana tiếp tục vinh dự chào đón đoàn 
Yijange từ Trung Quốc với chuỗi sự kiện họp hội thảo, ăn trưa buffet và 
tiệc tối cho 800 đối tác của công ty này. Thực khách được thưởng thức 
ẩm thực Việt Nam đặc sắc qua các món ăn được chế biến cầu kỳ từ bàn 
tay khéo léo từ đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm.

KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG TỪ ĐẠI DƯƠNG

WHAT’S GOING ON

F R O M

SỰ KIỆN ĐÁNG MONG CHỜ

"SPREAD THE FREE WINGS" PHOTO EXHIBITION
TRIỂN LÃM ẢNH “TUNG CÁNH”

“Spread the Free Wings” Photo exhibition by photographer 
Ngo Minh Duc will display more than 70 outstanding photos 
selected from the collection of more than 100 photos of 100 
different birds. He spent more than four years at many 
locations in Da Nang City completing this amazing collection.

The exhibition will be held at the Furama Resort Danang on the 
occasion of Vietnam National Day, from the 1st – 3rd of 
September, 2018, exposing the natural beauty as well as the 
spirit of freedom and independence.

Triển lãm ảnh cá nhân “Tung Cánh” của tác giả Ngô Minh Đức 
trưng bày hơn 70 tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn từ bộ sưu 
tập ảnh của hơn 100 loại chim khác nhau. Bộ hình được thực hiện 
trong hơn 4 năm, tại nhiều địa điểm khác nhau của Thành phố Đà 
Nẵng.

Triển lãm sẽ diễn ra tại Furama Resort Đà Nẵng vào dịp Lễ Quốc 
Khánh, từ 1-3/9/2018, thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên cũng như tinh 
thần tự do, độc lập.

WHERE THE OCEAN INSPIRES YOUR EVENTS

BACK OF THE HOUSE
CÂU CHUYỆN HẬU SẢNH

Our Engineering officer is carefully moving the 
partition during the interval of the finished 
meeting and set up of the dinner party for nearly 
800 guests, ensuring the safety of the event.  30 
minutes is the fastest yet secure time for 
partition moving between different ballrooms, 
assuring the events to stick to the schedule and 
are smoothly run.

Nhân viên Kỹ thuật thực hiện công việc đóng mở 
vách ngăn trong khoảng thời gian ngắn giữa hai sự 
kiện hội họp và tiệc tối liên tiếp nhau để phục vụ 
gần 800 khách nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn 
tuyệt đối cho sự kiện. 30 phút là khoảng thời gian 
đóng mở vách ngăn giữa các phòng họp nhanh 
nhất, đảm bảo sự kiện, hoạt động diễn ra đúng với 
lịch trình, nhưng vẫn tươm tất, trọng thị và an toàn.

VỊT NẤU CHAO VÀ KHOAI MÔN
RECIPE 
MÓN NGON

STEWED DUCK WITH TARO AND
FERMENTED BEAN CURD 

(Ingredients for 10 portions / Nguyên liệu cho 10 phần)
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Step 1: Rinse the duck in clean water and 
ginger to reduce the smell released from 
feathers then finely slice duck into bite-sized 
pieces. In a large bowl, marinate duck with 
seasonings and red fermented bean curd for 
around 2 hours. Use duck bones for making 
stock. Finely slice taro into bite-sized pieces.

Bước 1: Vịt rửa sạch với nước và gừng cho vịt 
bớt mùi lông, lóc xương lấy thịt xắt miếng vừa 
ăn, dùng tô lớn cho thịt vịt vào ướp với gia vị và 
chao đỏ khoảng 2 tiếng. Xương vịt dùng để nấu 
nước dùng. Môn sọ gọt vỏ cắt miếng vừa ăn

Step 2: Heat some oil in the cooking pan to fry 
shallot and chopped garlic then stir-fry with 
sliced duck until tender. Pour in coconut juice 
and duck bone stock to boil then add sliced 
taro and simmer in 1 hour. Season until suited 
to your taste.    Served with sliced water 
spinach, buffalo spinach, perilla leaves, 
marjoram leaves, mixed vegetables, lemon, 
red big chillies, red fermented bean curd and 
fresh noodle

Bước 2: Chảo nóng cho dầu vào phi thơm hành 
tỏi, cho thịt vịt vào xào đến khi thịt săn lại. Cho 
nước dừa, nước dùng vịt vào đun sôi sau đó cho 
môn vào hầm nhỏ lửa trong vòng 1 tiếng nếm 
nếm vừa ăn. Vịt nấu chao ăn kèm rau muống 
chẻ, rau ngổ điếc, rau sống, chanh, lá tía tô, lá 
kinh giới, ớt trái, chao đỏ và bún tươi

Cook’s note: Taro should not be smashed and 
the stock is not too thick.

Yêu cầu món ăn: môn sọ không được nát, nước 
kho không quá đặc

INGREDIENTS/ NGUYÊN LIỆU CHÍNH

• 4 kg duck/ vịt cỏ
• 3 kg sliced taro/ môn sọ cắt miếng
• 200 gr red fermented bean curd / chao đỏ
• 200 gr garlic/ tỏi
• 100 gr shallot/ hành tím
• 2.500 ml duck stock/ nước dùng vịt
• 30 ml ginger/ gừng

• 10 gr pepper/ tiêu
• 5 gr  spring onion/ hành lá
• 20 ml  fish sauce/ nước mắm
• 100 gr  mixed vegetables/ rau sống
• 100 gr sliced waterspinach/ rau muống
• 20 gr  red big chilli/ ớt trái
• 1.20 kg fresh noodle/ bún

Housekeeping staff takes pride in adding finishing touches to create an elegant ambiance. 
With our team of florists, flowers are more than just decoration - it is our passion to 
tailor-make the floral arrangements for each occasion and theme. You bring the thought and 
we'll bring the flowers.

Nhân viên Buồng phòng tỉ mỉ đặt hoa trang trí cho các bàn tiệc, hoàn thiện những công đoạn 
chuẩn bị cuối cùng, góp phần tô điểm cho không gian tinh tế và sang trọng của buổi tiệc. Với đội 
ngũ chuyên gia cắm hoa tại Cung hội nghị Quốc tế Ariyana, hoa không chỉ để trang trí mà còn là 
niềm đam mê bất tận để chúng tôi biến các ý tưởng về các buổi tiệc của bạn thành hiện thực.

From the culinary library of Danaksara restaurant. The 
newly opened Danaksara restaurant is named with a 
combination of the ancient name of the city - "Danak" 
and a Hebrew feminine word refers to a female 
minister - "Sara". Located in the heart of the 
magnificent Furama Villas Danang, this voyage through 
the unique taste of Authentic Central Vietnam cuisine 
offers an excellent of traditional Vietnamese food  in a 
symphony of delightful textured, bright and piquant 
favorite of locals and also travelers from around the 
world, when they think of Vietnamese cuisine or 
mainly the country's central region. Open daily from 
06:30 am to 10:30 am and from 06:30 pm to 11:00 pm 
for breakfast and dinner..
Reservation : +84 236 651 9999

Công thức từ món ăn độc đáo của nhà hàng Danaksara 
vừa mới khai trương tại Furama Đà Nẵng được đặt tên với 
sự kết hợp giữa tên gọi xưa của thành phố Đà Nẵng - 
"Danak" và "Sara" - tiếng Hebrew chỉ một người phụ nữ 
tầng lớp trên, thường được gọi là "công chúa" hay "nữ quý 
tộc". Tọa lạc cạnh hồ bơi trung tâm của khu Biệt thự 
Furama Villas Đà Nẵng, Danaksara là sự trải nghiệm 
những hương vị độc đáo của ẩm thực miền Trung, Việt 
Nam qua những cách thể hiện đầy sáng tạo nhưng vẫn 
đậm đà bản sắc, mang đậm nét văn hóa bản địa.  Mở cửa 
hàng ngày từ 06:30 đến 10:30 cho buffet sáng và từ 
18:30 đến 23:00 cho bữa tối.
Đặt chỗ : +84 236 651 9999

1st - 3rd/sep

Experience Vietnam’s first and only oceanfront convention and exhibition centre – the chosen venue 
for 2017 APEC Economic Leaders’ Week with our exclusive meeting packages being tailored to your 
needs:

Full Day with lunch (including 02 coffee breaks): from US $46++
Half Day with lunch (including 01 coffee break): from US $39++
Half Day without lunch (including 01 coffee break): from US $26++

For inquiries and bookings, please contact: +84 236 3847 888 or email ssm.hcm@furamavietnam.com.
*The above prices are subject to 10% VAT and 5% Service charge.

Với mức giá hội nghị chỉ từ 598.000 VNĐ ++/khách (đã bao gồm tiệc cà phê giữa giờ), gọi ngay 0236 
3847 888 hoặc email ssm.hcm@furamavietnam.com để được tư vấn cụ thể và đặt chỗ cho các sự kiện 
hội họp và triển lãm của quý khách tại Cung Hội nghị hướng biển duy nhất Việt Nam - Ariyana Convention 
Centre Danang, nơi từng chào đón 21 lãnh đạo nền kinh tế thành viên APEC. 

*Mức giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí dịch vụ.

MEETING PACKAGES AT ARIYANA CONVENTION CENTRE 
DANANG – WHERE THE OCEAN INSPIRES YOUR EVENTS
GÓI HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM TẠI CUNG HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ARIYANA ĐÀ 
NẴNG – KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG TỪ ĐẠI DƯƠNG

F R O M  N O W
U N T I L

31st/dec


