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Xin chao Ms. Hien. As enterprises are all having year end 
party as a kind of year revision. Could you, with your 
extensive experiences in banquet sales and operations, share 
with us what the important factors to be considered are? 
/Chào chị Hiền. Các doanh nghiệp mỗi năm 
đều có các bữa tiệc tổng kết cuối năm, 
hay thường gọi là year-end party. Với 
kinh nghiệm làm việc với các 
booking tiệc như vậy, chị có thể 
cho biết điều gì là quan trọng nhất 
và tạo nên sự thành công của bữa 
tiệc được không ạ?

Ms. Tran Thi Dieu Hien – 
Assistant Director of Sales : 
companies' year end party are varied 
and depend on company culture and many 
other factors. Traditional party with old fashion activities are 
now less favoured and organizers are replacing them with 
new interesting and trend catching programs. 
The first thing that comes to mind when planning a party is 
the party theme. Companies often choose themselves a 
theme named after a movie, a new hit music video, or a hot 
trend on social network or strongly motivated key words 
such as #future #strength #success to tailor their party. So, 
by choosing the right theme, you've already have part of a 
successful event.

Tiệc cuối năm của các doanh nghiệp rất đa dạng và phụ thuộc 
vào văn hóa và nhiều yếu tố khác của doanh nghiệp. Các buổi 
tiệc với mô-típ quen thuộc đang dần trở nên ít được yêu thích, và 
các nhà tổ chức sự kiện đang dần thay thế các hoạt động theo 
xu hướng cũ bằng các hoạt động mới mẻ thu hút hơn. 
Điều đầu tiên phải nói đến trong khâu lên kế hoạch cho bữa tiệc 
chính là lựa chọn một chủ đề cho cả chương trình. Ban tổ chức 
thường chọn các chủ đề mang tính giải trí cao, chẳng hạn như 
chủ đề về một bộ phim nổi tiếng mới ra mắt, hay một trào lưu 
trong giới trẻ hay chuyển tải một thông điệp rõ ràng về mục tiêu 
của công ty, nhà tổ chức hay lựa chọn các chủ đề mang tính khái 
quát và đặt tên cụ thể, các từ khóa như #Tươnglai #Sứcmạnh 
#Thànhcông thường hay được sử dụng để cụ thể hóa mục tiêu 
ngay trong tên chủ đề của buổi tiệc.

HỎI ĐÁP CÙNG CHUYÊN GIA

f you want to create delicious dishes, you have to 
respect food and understand the regional culture 
transmitted through food, which lays the first step 

of becoming a real chef.”
I started my career in 2000, and have been working in 
Furama Resort Danang since 2007. With 18 years 
working as a chef and 11 years in banquet catering, I 
always think that the satisfaction customers get from 
enjoying the dishes created by us chefs is our ultimate 
motivation to overcome the stress in our job.
From having only Café Indochine in the beginning, 
Furama Resort and the Ariyana Tourist Complex have 
now developed other five restaurants and two 
international convention centres, with the one-year old 
Ariyana Convention Centre having already served over 
110,000 customers. 
To maintain standards and food hygiene of dishes we 
serve while ensuring consistency and service excellence 
is the challenge that my colleagues and I share, and thrive 
to deliver.  For me, food is not just for “eating”, it is a 
cultural bridge, a product of soul and love. Therefore, we 
create every dish with full of joy, from a just a romantic 
dinner for two on the resort beach, to a thousand-guest 
gala dinner. Cooking, then, is not a regular task anymore; 
it’s a science of management and organisation.
During my career, I was very fortunate to have so many 
opportunities to exchange cross-cultural culinary ideas in 
many parts of Vietnam to countries with such defined 
traditional cuisine as Hong Kong, Thailand, Japan or Italy. 
Every time I travel abroad is another opportunity to 
introduce Vietnamese food to the world, and in return to 
bring the world’s cuisine to Vietnam. 
To me, being a Chef is a noble career. While people are 
still sound asleep in bed, we are at the dawn-markets, 
selecting the freshest seafood. Cooking is an “Art”, in 
which the raw is transformed into the polished, creating 
appetizing dishes for diners.  
Passion is an important element in any occupation, but in 
cooking it is essential. Ingredients and the dishes created 
from them must have souls and if you love food, it will 
suddenly wear a very special colour, delivering enticing 
flavours in every bite. It would be the pleasure of mine and 
Ariyana culinary team’s to welcome and cook for you during 
your next event here at the Ariyana Convention Centre. 
At last, “Cooking is the greatest love of my life, I’m lucky 
to be able to do it every day. For me that's enough.”

I ếu muốn nấu ăn ngon hãy biết tôn trọng món ăn và 
hiểu trọn được văn hóa vùng miền truyền tải qua 
món ăn, đó cũng là bước đầu tiên để trở thành một 

đầu bếp thực thụ.”
Bén duyên với nghề bếp từ năm 2000 và gắn bó với Furama 
Resort Đà Nẵng từ năm 2007, với 18 năm kinh nghiệm và 
11 năm điều hành hệ thống nhà hàng cũng như dịch vụ ẩm 
thực sự kiện cho các Cung Hội nghị, tôi xem đầu bếp là một 
nghề cao quý với đam mê và sống với nghề như là đang thực 
hiện niềm vui thích trong cuộc sống và luôn quan niệm rằng: 
sự hài lòng của khách hàng khi thưởng thức các món ăn do 
mình làm ra chính là động lực lớn lao của mọi người đầu bếp 
đối với công việc áp lực này.
Phát triển nhanh chóng từ một nhà hàng Café Indochine từ 
khi thành lập, đến nay, Furama Resort Đà Nẵng và Quần thể 
Du lịch Quốc tế Ariyana đã sở hữu 5 nhà hàng và 2 Cung hội 
nghị lớn tạo thành Quần thể MICE lớn nhất Việt Nam, đặc 
biệt là Ariyana Convention Centre, điều đó đặt ra thách thức 
không nhỏ cho tôi cũng như các cộng sự khi phải luôn đảm 
bảo các quy chuẩn ẩm thực, quy trình vệ sinh an toàn thực 
phẩm, cung cách phục vụ, thời gian thực hiện món ăn trong 
ở mỗi chương trình, sự kiện lại luôn phải đảm bảo sự sáng 
tạo để thiết kế những thực đơn ấn tượng, những món ăn tinh 
tế, vừa miệng thực khách. Với tôi, ẩm thực không có nghĩa là 
“ăn”, nó là cầu nối văn hóa, là sản phẩm tinh thần, là tình 
yêu. Nhờ vậy, những món ăn của tôi và các đầu bếp được tôi 
đào tạo làm ra luôn luôn đong đầy và đậm vị niềm vui. Từ 
những món ăn chỉ dành riêng cho hai người trên bờ biển lãng 
mạn hay đến những bữa đại tiệc Gala phục vụ đến hàng 
ngàn vị khách quan trọng, ẩm thực không chỉ là sản phẩm 
bình thường nữa, mà còn đóng vai trò như một môn khoa 
học về quản lý, tổ chức và sắp đặt, trở thành yếu tố quan 
trọng tạo nên thành công của mọi sự kiện. 
Bản thân tôi đã có nhiều cơ hội giao lưu văn hóa ẩm thực các 
vùng miền ở nhiều nơi từ các tỉnh thành của Việt Nam cho 
đến các quốc gia đậm đà truyền thống món ăn như Hồng 
Kông, Thái Lan, Nhật Bản, Ý…. Những lần ở nước ngoài cũng 
là những dịp thật tốt để mang tinh hoa ẩm thực Việt Nam ra 
tầm thế giới và cập nhật những hương vị độc đáo của thế 
giới đến với Việt Nam.
“Chế biến món ăn là tình yêu lớn nhất đời tôi, chỉ cần làm 
điều đó mỗi ngày, với tôi thế là đủ.”
Tôi và đội ngũ đầu bếp Ariyana Convention Centre rất vui khi 
được tiếp tục chào đón các bạn, đến tham dự những sự kiện 
tại đây và thưởng thức những món ăn do chúng tôi chăm 
chút chuẩn bị.
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Yes. So what else contribute to the rest of the success of the 
party? / Dạ vâng. Để nắm 100% thành công trong bữa tiệc cuối 
năm, thì theo chị phải cần những gì ngoài chủ đề cho bữa tiệc ạ?

Ms. Tran Thi Dieu Hien – Assistant Director of Sales:
Along with the theme, entertainment must be carefully 
considered. Whatever your party is for, there must be 
entertainment as it makes up for 80% of all event activities, 
making an attractive and exciting party. A year end party can 
be planned with varied kinds of entertainment. First thing to 
say is music performances. A certain competitiveness is 
essential to push all departments to have their performances 
well prepared. Such performance is a good way to tighten the 
department teamwork.
Making use of social media, latest technology ideas are always 
favoured by staffs, i believe so. Young dynamic staffs love 
new things and connection. Such, social network should be 
used to attract attention. This you must keep in mind: the 
latest trend you update, the more attractive your event is.

Bên cạnh chủ đề thu hút, đối với một buổi tiệc cuối năm mà nói, 
thì có là phần giải trí. Dù mục tiêu là gì, thì một bữa tiệc không thể 
thiếu phần giải trí, thậm chí nó chiếm đến 80% các hoạt động, góp 
phần thu hút sự chú ý của khán giả, tạo sự hưng phấn. 
Có rất nhiều hình thức giải trí trong một bữa tiệc. Đầu tiên phải 
kể đến các tiết mục văn nghệ. Thông thường các tiết mục này sẽ 
do nhân viên từ các phòng ban của doanh nghiệp thực hiện. Việc 
quan trọng nhất là phải tạo nên một sự canh tranh nhất định để 
các phòng ban hết mình chuẩn bị các tiết mục. Các tiết mục văn 
nghệ này lại còn có tác dụng rất tốt trong việc tang tính đoàn kết 
của từng phòng ban.
Lồng ghép các phương tiện truyền thông, sử dụng các công nghệ 
mới luôn được hoan nghênh bởi nhân viên công ty, tôi tin là vậy. 
Mạng xã hội nên được tận dụng triệt để nhằm thu hút sự chú ý. 
Phải luôn nhớ một điều khi tổ chức một sự kiện: cái gì mới thì sẽ 
càng thu hút.
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Mr. Doan Van Tuan
Executive Chef

Ariyana Convention Centre
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KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG TỪ ĐẠI DƯƠNG
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2,200 people attended last week’s live 
concert held at the Ariyana Grand 
Ballroom. Once again, Ariyana Conven-
tion Centre strengthens our position 
being the ideal venue to host special 
events such as concerts and fashion 
shows with maximum capacity up to 
3,500 attendants. With an outdoor 
parking can accommodate up to 1000 
motorbikes and 200 cars, Ariyana 
Convention Centre is the optima choice 
of venue for large scale events.

2,200 khán thính giả Đà Nẵng đã thưởng 
thức những giọng ca trữ trình nổi tiếng qua 
đêm nhạc sống hoành tráng tại khán phòng 
Grand Ballroom của Cung Hội nghị Quốc tế 
Ariyana. Một lần nữa, Cung hội nghị Quốc 
tế Ariyana khẳng định là địa điểm lý tưởng 
để tổ chức những chương trình biểu diễn 
nghệ thuật lên tới 3500 chỗ ngồi, có kèm 
sân khấu, màn hình LED và hệ thống âm 
thanh ánh sáng chuyên nghiệp. Với bãi đậu 
xe ngoài trời có sức chứa lên tới 1000 chiếc 
xe máy và 200 ô tô, Cung hội nghị Ariyana 
là sự lựa chọn phù hợp nhất cho những nhà 
tổ chức chương trình có quy mô lớn.

TUAN VU LIVESHOW / ĐÊM NHẠC TUẤN VŨ

A r i y a n a 
C o n v e n ti o n 
Centre was 
honoured to 
be the hosting 

venue of the 32nd congress of the 
International Association for Dental 
Research- Southeast Asian Division 
(32nd IADR-SEA) and the 29th annual 
scientific meeting of the South East Asia 
association for Dental Education (29th 
SEAADE) on the theme “A vision for 
excellence in dental education and 
research”.
Organised by Faculty of 
Odonto-Stomatology, University of 
Medicine and Pharmacy Ho Chi Minh 

City, these events took place from 11th 
until 14th September 2018, under the 
presence of over 700 scientists and 
dental educators from South East Asia 
alongside 500 local dental clinicians. 
There were several concurrent sessions 
over various topics delivered by 
international speakers, together with 
exhibition from market-leading 
companies showcasing latest products 
and technologies in the field.

Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana vinh dự 
được lựa chọn để tổ chức sự kiện Hội nghị 
Khoa học thường niên lần thứ 29 của Hiệp 
hội Giáo dục Nha khoa Đông Nam Á 
(SEAADE) và Hội thảo Nghiên cứu Nha 

khoa Quốc tế lần thứ 32 với chủ đề ”A 
vision for excellence in dental education 
and research”.
Được tổ chức bởi Đại học Y Dược Thành 
phố Hồ Chí Minh, chuỗi sự kiện đã diễn ra 
từ ngày 11 tới hết ngày 14 tháng 9 năm 
2018, với sự tham gia của hơn 700 nhà 
khoa học, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ về nha khoa 
đến từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á 
cùng hơn 500 nha sĩ từ Đà Nẵng. Các 
phiên hội thảo diễn ra song song về nhiều 
đề tài, được trình bày bởi những chuyên gia 
nghiên cứu và giáo dục nha khoa đầu 
ngành. Có hơn 40 gian hàng triển lãm sản 
phẩm và công nghệ nha khoa tham dự vào 
chuỗi sự kiện này.

H O T  I D E A S
ĐỘT PHÁ Ý TƯỞNG

Ariyana Convention Centre offers event organisers a selection of activities on 
the basis of a 12000m2 space with various reasonably allocated landscape 
types.
Grass area with a grass fountain running to the shore is absolutely perfect for 
team building activities. Big group photo, flashmob performance, flycams are 
possible due to great length of sight and no blocked out area.
The fountain grass is usually used for night banquets and especially favoured by 
many couples who want a romantic Western wedding party. At the same place, 
garden fashion shows can also impress their guests by its uniqueness. Or an 
on-water fashion show at central pond, why not?
Along with the grass area, Ariyana Convention Centre also provides you a 
parking area of 200 cars, more than 1000 motorbikes and 04 in and out lanes 
which could be turned into a ground for industrial display such as high-speed 
motors show, cars show or event heavy-weighted trucks show. 
Our outdoor space will surely not let any event organizer down with its 
flexibility and versatility.

Với không gian ngoài trời rộng 12000m2, cảnh quan đa dạng, phối trí hợp lý, ACC 
đem lại rất nhiều sự lựa chọn cho sự kiện ngoài trời. 
Không gian bãi cỏ với đồi cỏ và bãi trũng chạy dài đến bờ biển là địa điểm tuyệt vời 
dành cho các sự kiện có hoạt động đội nhóm, các trò chơi vận động. Chụp ảnh tập 
thể, flashmob, bay flycam không còn là vấn đề với tầm nhìn rộng, bao quát, không 
góc khuất.
Khu vực đồi cỏ thường xuyên được sử dụng cho các tiệc đêm, đặc biệt là tiệc cưới 
với không gian thoáng đãng, không gian mang trong mình một vẻ sang trọng của tiệc 
cưới phương Tây lãng mạn. Và tại không gian này, các show diễn thời trang sẽ gây 
ấn tượng đặc biệt với khách mời. Một buổi trình diễn thời trang trên mặt hồ phun 
nước, tại sao không?
Bên cạnh bãi cỏ xanh, không gian ngoài trời ACC còn đáp ứng những nhu cầu sự 
kiện mang tính công nghiệp hơn như triển lãm mô tô phân khối lớn, ô tô, xe tải hạng 
nặng với không gian bãi đậu xe có sức chứa lên đến 200 chiếc ô tô, 1000 chiếc xe 
máy, và 04 làn xe ra vào. 
Không gian ngoài trời của ACC sẽ không làm các nhà tổ chức sự kiện thất vọng về 
tính linh hoạt và đa dạng của mình.

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH- SOUTHEAST ASIAN DIVISION 2018
HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN 2018 – HỘI NGHIÊN CỨU NHA KHOA ĐÔNG NAM Á

2200 attendants

2,079m2 Ballroom

1000 bikes

200 cars

184m2 stage

9m high ceiling

FAST FACTS

FAST FACTS

700 scientists

500 dental specialists

45 concurrent sessions 
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Ariyana Marine Park stretching to 
the seashore is ideal for team 
building activities. / Không gian bãi 
cỏ với đồi cỏ và bãi trũng chạy dài 
đến bờ biển là địa điểm tuyệt vời 
dành cho các sự kiện có hoạt động 
đội nhóm, các trò chơi vận động.
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Ariyana Convention Centre offers 
event organisers a variety of activities 
on the basis of a 12,000m2 space with 
landscapes./Cung hội nghị Ariyana với 
không gian ngoài trời rộng 12,000m2, 
vườn cảnh quan đa dạng được phối trí 
hợp lý cùng không khí biển khoáng đãng, 
ACC đem lại rất nhiều sự lựa chọn cho 
sự kiện ngoài trời.

When being decorated with lights, pastel linen, 
along with sea flavoured fresh air, the garden will 
turn itself into a romantic Western space. / Khi 
được trang trí với ánh sáng vừa đủ, các tông màu nhẹ 
nhàng, hòa cùng gió biển mát mẻ, không gian sẽ được 
khoác lên mình một vẻ sang trọng của tiệc cưới 

phương Tây lãng mạn.

MULTI-FUNCTION
OUTDOOR SPACE

12,000 sqm
KHÔNG GIAN
ĐA CHỨC NĂNG 
NGOÀI TRỜI

WHERE THE OCEAN INSPIRES YOUR EVENTS



While China and Korea proved to be strong markets for Danang’s business 
events industry, the city is looking diversify its reach and expand into the Hong 
Kong market.
Arrivals from Hong Kong leapt by 35% from 11,046 in 2016 to 14,903 in 2017, 
according to statistics by the Tourism Department in the first 6 months this 
year, the city has already seen 7,193 Hong Kong visitors.
Recently, 20 representatives from Tour and M.I.C.E companies of Hong Kong 
have just visited Danang in a FAM-Trip, acknowledging the 5-star services and 
beauty of the city with memorable experience of "Han Market" welcome 
theme provided by Furama Resort Danang and inspecting the beach front 
Ariyana Convention Centre.
Mr. Nguyen Duc Quynh, Deputy General Director of Furama Resort Danang, 
addressed "New direct flights with just nearly two-hour trip, making Danang a 
more popular choice for Hong Kong tourists.”
What we should do is to take advantage of these flights, overhaul further 
actions such as doing road-show, spreading the beauty images of Danang to 
the market to boost this sector", emphasised Nguyen. 

Bên cạnh những thị trường M.I.C.E trọng yếu từ Trung Quốc và Hàn Quốc, ngành 
du lịch Đà Nẵng tiếp tục triển khai các chiến lược mở rộng thị trường sang Hồng 
Kông để thu hút nguồn khách tiềm năng này. 
Số liệu từ Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã đón 
7.193 khách đến từ xứ Cảng Thơm. Số lượng khách Hồng Kông đến Đà Nẵng tăng 
35% từ 11.046 năm 2016 lên 14.904 năm 2017.
Nằm trong chuỗi sự kiện thu hút khách Hồng Kông, vừa qua, Furama Resort Đà 
Nẵng và Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng vinh dự đón tiếp đoàn FAM-Trip 
bao gồm 20 đại diện từ các hãng lữ hành và công ty du lịch công vụ (M.IC.E) tại 
Hồng Kông đến khảo sát Cung hội nghị hướng biển duy nhất Việt Nam - nơi sở hữu 
phòng Đại sảnh lớn nhất Việt Nam từng chào đón 15.000 đại biểu tham dự Tuần lễ 
Cấp cao APEC 2017 và thưởng thức tiệc chào mừng đặc sắc với chủ đề “Chợ Hàn 
xưa” được Furama kỳ công chuẩn bị. 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Furama 
Resort Đà Nẵng chia sẻ: “Đà Nẵng đang dần trở nên phổ biến hơn với các du khách 
M.I.C.E Hồng Kông nhờ các chuyến bay thẳng trong vòng chưa đến hai giờ đồng hồ.”
“Đà Nẵng nên tận dụng những lợi thế mà đường bay thẳng này mang lại, triển khai 
các chương trình quảng bá (road-show) để đưa hình ảnh Đà Nẵng đến gần hơn với 
thị trường tiềm năng này”, ông Quỳnh nhấn mạnh.

The 16th Vietnam National Congress of 
Cardiology entitled “Cardiology in the New Era: 
Personalized Approaches for Complex Issues” 
took place at the Ariyana Convention Centre 
from October 5th-7th 2018. Organised by the 
Vietnam National Heart Association, the event 
attracted the participation of 2,000 domestic 
and foreign professors, doctors, pharmacists, 
and cardiologists with nearly 600 reports and 
research projects by leading heart experts on 
updated issues related to cardiology, along with 
nearly 200 satellite symposiums and exhibition 
from international pharmaceutical companies. 

Once again, Ariyana Convention Centre takes 
pride in offering the ideal venue for numerous 
grand-scale health and research events.

Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 16 do Hội Tim 
mạch học Việt Nam tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại 
Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng từ ngày 
05-07/10/2018. Với chủ đề “Tim mạch trong kỷ 
nguyên mới: Cá thể hóa điều trị các bệnh cảnh 
phức tạp”, hội nghị quy tụ sự tham dự của 2000 
đại biểu và hơn 200 báo cáo viên là các Giáo sư, 
Tiến sỹ đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch Việt 
Nam và trên thế giới.
Hội nghị cập nhật nhiều vấn đề mới trong lĩnh vực 
tim mạch, với gần 600 bài báo cáo chuyên môn của 
các chuyên gia tim mạch hàng đầu, được trình bày 
tại gần 200 phiên họp diễn ra song song, 40 phiên 
thực hành cùng các gian hàng triển lãm từ các 
hãng Dược phẩm nổi tiếng. 
Một lần nữa, Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana tự 
hào là lựa chọn lý tưởng cho các sự kiện Khoa học 
- Y dược tầm cỡ.

THE 16TH VIETNAM NATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGY

N E W S L I N E
DANANG M.I.C.E TOURISM BOOSTS FOR HONGKONG MARKET
ĐÀ NẴNG ĐẨY MẠNH HÚT KHÁCH M.I.C.E HỒNG KÔNG

QATAR AIRWAYS TO LAUNCH DIRECT 
FLIGHTS TO DANANG FROM DECEMBER 
19TH 2018
QATAR AIRWAYS CÔNG BỐ MỞ ĐƯỜNG BAY 
TRỰC TIẾP DOHA - ĐÀ NẴNG

Qatar Airways will launch direct flights to Danang starting 
December 19 as the third Vietnamese destination on the 
award-winning airline’s rapidly expanding global network.
The flights will operate on a four times weekly basis, on Mondays, 
Tuesdays, Thursdays, and Saturdays.
Equipment of choice will be the Boeing 787-8 aircraft, featuring 22 
seats in Business Class and 232 seats in Economy Class.
The inaugural flight will depart Doha at 02:30 local, arriving in Da 
Nang at 13:20 local, with the return departing at 19:15 local, 
arriving back in Doha for 23:45 local.

Hãng hàng không Qatar (Qatar Airways) sẽ mở đường bay trực tiếp đến 
Đà Nẵng, điểm đến thứ 3 của hãng ở Việt Nam sau Hà Nội và TPHCM, 
từ ngày 19-12-2018.
Bốn chuyến bay sẽ được thực hiện mỗi tuần từ Qatar đến Đà Nẵng vào 
thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu và thứ Bảy với máy bay Boeing 787-8 có 22 
chỗ ngồi hạng thương gia và 232 chỗ ngồi hạng phổ thông.
Chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2018: Doha - Đà Nẵng khởi 
hành từ Doha lúc 2:30 và hạ cánh Đà Nẵng lúc 13:20; chiều ngược lại 
Đà Nẵng - Doha khởi hành từ Đà Nẵng lúc 19:15 và đến Doha lúc 
23:45.

ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16

THEO DÒNG SỰ KIỆN

The first non-stop flights from Da Nang to Japan 
will begin on 28 October. The airline will use a 
Airbus A321 with services meeting 4-star 
standards to cover the 2,114 miles (3,403 
kilometres) from Da Nang to Japan’s Osaka City, 
with flights taking around four and a half-hours.
The airline will operate 7 return flights each 
week. The non-stop flights will depart from Da 
Nang at 00:20am and from Osaka at 09:30am 
local time.
This will be the 11th air route to Japan operated 
by the Vietnam Airlines after those from Ha Noi, 
Ho Chi Minh City and Da Nang to Japanese 
cities of Tokyo, Osaka, Nagoya, and Fukuoka.
Vietnam Airlines is currently Viet Nam’s biggest 
carrier amongst those operating routes between 
Viet Nam and Japan, with an average of 70 
flights per week.

Từ ngày 28-10, đường bay Đà Nẵng – Osaka, 
Nhật Bản sẽ chính thức khai trương với tần suất 7 
chuyến/tuần. Đường bay mới sẽ được khai thác 
bằng máy bay Airbus A321 tiêu chuẩn quốc tế 4 
sao. Các chuyến bay sẽ xuất phát từ Đà Nẵng lúc 0 
giờ 20 và Osaka lúc 9 giờ 30, thời gian bay khoảng 
4 giờ 30 phút.
Đây là đường bay thứ 11 của Vietnam Airlines đến 
Nhật Bản, sau hành trình kết nối Hà Nội, thành phố 
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đến những thành phố lớn 
như Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka.
Vietnam Airlines hiện là hãng vận chuyển lớn nhất 
trên đường bay trực tiếp giữa hai nước Việt Nam - 
Nhật Bản với trung bình 70 chuyến bay/tuần. 

REGULAR FLIGHT SCHEDULE: 

• DOHA-DA NANG
Mondays and Saturdays
Departs 07:15 local 
Arrives 18:05 local.
Tuesdays and Thursdays
Departs 20:10 local
Arrives 07:01 local next day.

• DA NANG-DOHA
Mondays and Saturdays
Departs 19:35 local
Arrives 00:05 local next day.
Wednesdays and Fridays
Departs 08:30 local 
Arrives 13:00 local.

LỊCH BAY THƯỜNG XUYÊN:

• DOHA - ĐÀ NẴNG 
Thứ Hai và thứ Bảy
Khởi hành Doha lúc 07:15
và hạ cánh Đà Nẵng lúc 18:05
Thứ Ba và thứ Năm
Khởi hành Doha lúc 20:15
và hạ cánh Đà Nẵng lúc 07:01 (+1) 

• ĐÀ NẴNG - DOHA
Thứ Hai và thứ Bảy
Khởi hành Đà Nẵng lúc 19:35 
và hạ cánh Doha lúc 00:05 (+1)
Thứ Tư và thứ Sáu
Khởi hành Đà Nẵng lúc 08:30 
và hạ cánh Doha lúc 13:00.

VIETNAM AIRLINES TO LAUNCH
NON-STOP FLIGHTS FROM DANANG
TO OSAKA LATE OCTOBER 

VIỆT NAM AIRLINES MỞ ĐƯỜNG BAY
ĐÀ NẴNG – OSAKA

Xin chao Ms. Hien. As enterprises are all having year end 
party as a kind of year revision. Could you, with your 
extensive experiences in banquet sales and operations, share 
with us what the important factors to be considered are? 
/Chào chị Hiền. Các doanh nghiệp mỗi năm 
đều có các bữa tiệc tổng kết cuối năm, 
hay thường gọi là year-end party. Với 
kinh nghiệm làm việc với các 
booking tiệc như vậy, chị có thể 
cho biết điều gì là quan trọng nhất 
và tạo nên sự thành công của bữa 
tiệc được không ạ?

Ms. Tran Thi Dieu Hien – 
Assistant Director of Sales : 
companies' year end party are varied 
and depend on company culture and many 
other factors. Traditional party with old fashion activities are 
now less favoured and organizers are replacing them with 
new interesting and trend catching programs. 
The first thing that comes to mind when planning a party is 
the party theme. Companies often choose themselves a 
theme named after a movie, a new hit music video, or a hot 
trend on social network or strongly motivated key words 
such as #future #strength #success to tailor their party. So, 
by choosing the right theme, you've already have part of a 
successful event.

Tiệc cuối năm của các doanh nghiệp rất đa dạng và phụ thuộc 
vào văn hóa và nhiều yếu tố khác của doanh nghiệp. Các buổi 
tiệc với mô-típ quen thuộc đang dần trở nên ít được yêu thích, và 
các nhà tổ chức sự kiện đang dần thay thế các hoạt động theo 
xu hướng cũ bằng các hoạt động mới mẻ thu hút hơn. 
Điều đầu tiên phải nói đến trong khâu lên kế hoạch cho bữa tiệc 
chính là lựa chọn một chủ đề cho cả chương trình. Ban tổ chức 
thường chọn các chủ đề mang tính giải trí cao, chẳng hạn như 
chủ đề về một bộ phim nổi tiếng mới ra mắt, hay một trào lưu 
trong giới trẻ hay chuyển tải một thông điệp rõ ràng về mục tiêu 
của công ty, nhà tổ chức hay lựa chọn các chủ đề mang tính khái 
quát và đặt tên cụ thể, các từ khóa như #Tươnglai #Sứcmạnh 
#Thànhcông thường hay được sử dụng để cụ thể hóa mục tiêu 
ngay trong tên chủ đề của buổi tiệc.

f you want to create delicious dishes, you have to 
respect food and understand the regional culture 
transmitted through food, which lays the first step 

of becoming a real chef.”
I started my career in 2000, and have been working in 
Furama Resort Danang since 2007. With 18 years 
working as a chef and 11 years in banquet catering, I 
always think that the satisfaction customers get from 
enjoying the dishes created by us chefs is our ultimate 
motivation to overcome the stress in our job.
From having only Café Indochine in the beginning, 
Furama Resort and the Ariyana Tourist Complex have 
now developed other five restaurants and two 
international convention centres, with the one-year old 
Ariyana Convention Centre having already served over 
110,000 customers. 
To maintain standards and food hygiene of dishes we 
serve while ensuring consistency and service excellence 
is the challenge that my colleagues and I share, and thrive 
to deliver.  For me, food is not just for “eating”, it is a 
cultural bridge, a product of soul and love. Therefore, we 
create every dish with full of joy, from a just a romantic 
dinner for two on the resort beach, to a thousand-guest 
gala dinner. Cooking, then, is not a regular task anymore; 
it’s a science of management and organisation.
During my career, I was very fortunate to have so many 
opportunities to exchange cross-cultural culinary ideas in 
many parts of Vietnam to countries with such defined 
traditional cuisine as Hong Kong, Thailand, Japan or Italy. 
Every time I travel abroad is another opportunity to 
introduce Vietnamese food to the world, and in return to 
bring the world’s cuisine to Vietnam. 
To me, being a Chef is a noble career. While people are 
still sound asleep in bed, we are at the dawn-markets, 
selecting the freshest seafood. Cooking is an “Art”, in 
which the raw is transformed into the polished, creating 
appetizing dishes for diners.  
Passion is an important element in any occupation, but in 
cooking it is essential. Ingredients and the dishes created 
from them must have souls and if you love food, it will 
suddenly wear a very special colour, delivering enticing 
flavours in every bite. It would be the pleasure of mine and 
Ariyana culinary team’s to welcome and cook for you during 
your next event here at the Ariyana Convention Centre. 
At last, “Cooking is the greatest love of my life, I’m lucky 
to be able to do it every day. For me that's enough.”

ếu muốn nấu ăn ngon hãy biết tôn trọng món ăn và 
hiểu trọn được văn hóa vùng miền truyền tải qua 
món ăn, đó cũng là bước đầu tiên để trở thành một 

đầu bếp thực thụ.”
Bén duyên với nghề bếp từ năm 2000 và gắn bó với Furama 
Resort Đà Nẵng từ năm 2007, với 18 năm kinh nghiệm và 
11 năm điều hành hệ thống nhà hàng cũng như dịch vụ ẩm 
thực sự kiện cho các Cung Hội nghị, tôi xem đầu bếp là một 
nghề cao quý với đam mê và sống với nghề như là đang thực 
hiện niềm vui thích trong cuộc sống và luôn quan niệm rằng: 
sự hài lòng của khách hàng khi thưởng thức các món ăn do 
mình làm ra chính là động lực lớn lao của mọi người đầu bếp 
đối với công việc áp lực này.
Phát triển nhanh chóng từ một nhà hàng Café Indochine từ 
khi thành lập, đến nay, Furama Resort Đà Nẵng và Quần thể 
Du lịch Quốc tế Ariyana đã sở hữu 5 nhà hàng và 2 Cung hội 
nghị lớn tạo thành Quần thể MICE lớn nhất Việt Nam, đặc 
biệt là Ariyana Convention Centre, điều đó đặt ra thách thức 
không nhỏ cho tôi cũng như các cộng sự khi phải luôn đảm 
bảo các quy chuẩn ẩm thực, quy trình vệ sinh an toàn thực 
phẩm, cung cách phục vụ, thời gian thực hiện món ăn trong 
ở mỗi chương trình, sự kiện lại luôn phải đảm bảo sự sáng 
tạo để thiết kế những thực đơn ấn tượng, những món ăn tinh 
tế, vừa miệng thực khách. Với tôi, ẩm thực không có nghĩa là 
“ăn”, nó là cầu nối văn hóa, là sản phẩm tinh thần, là tình 
yêu. Nhờ vậy, những món ăn của tôi và các đầu bếp được tôi 
đào tạo làm ra luôn luôn đong đầy và đậm vị niềm vui. Từ 
những món ăn chỉ dành riêng cho hai người trên bờ biển lãng 
mạn hay đến những bữa đại tiệc Gala phục vụ đến hàng 
ngàn vị khách quan trọng, ẩm thực không chỉ là sản phẩm 
bình thường nữa, mà còn đóng vai trò như một môn khoa 
học về quản lý, tổ chức và sắp đặt, trở thành yếu tố quan 
trọng tạo nên thành công của mọi sự kiện. 
Bản thân tôi đã có nhiều cơ hội giao lưu văn hóa ẩm thực các 
vùng miền ở nhiều nơi từ các tỉnh thành của Việt Nam cho 
đến các quốc gia đậm đà truyền thống món ăn như Hồng 
Kông, Thái Lan, Nhật Bản, Ý…. Những lần ở nước ngoài cũng 
là những dịp thật tốt để mang tinh hoa ẩm thực Việt Nam ra 
tầm thế giới và cập nhật những hương vị độc đáo của thế 
giới đến với Việt Nam.
“Chế biến món ăn là tình yêu lớn nhất đời tôi, chỉ cần làm 
điều đó mỗi ngày, với tôi thế là đủ.”
Tôi và đội ngũ đầu bếp Ariyana Convention Centre rất vui khi 
được tiếp tục chào đón các bạn, đến tham dự những sự kiện 
tại đây và thưởng thức những món ăn do chúng tôi chăm 
chút chuẩn bị.
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TECHFEST VIET NAM 2018
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WHERE THE OCEAN INSPIRES YOUR EVENTS

BACK OF THE HOUSE
CÂU CHUYỆN HẬU SẢNH

A warm and welcoming smile will always leave you with memorable 
impressions once you step into the Ariyana Convention Centre. Being 
self-confident, possessing good-looking appearances and well-trained 
customer service skills, our dedicated banquet staff always strive to 
deliver the most exceptional services to guests before, during and 
after the event with the aim of bringing guests an unforgettable dining 
experience. 

Còn gì tuyệt vời hơn việc được các nhân viên Lễ tiệc của chúng tôi chào 
đón quý khách với những nụ cười thân thiện, sáng bừng cả một khán 
phòng. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn cùng với phong thái tự tin, chuyên 
nghiệp và kỹ năng chăm sóc khách hàng được đào tạo bài bản từ khâu 
đón tiếp đến xuyên suốt cả quá trình diễn ra buổi tiệc, mỗi nhân viên Lễ 
tiệc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng luôn tận tụy và nỗ lực 
không ngừng nghỉ để góp phần mang đến những trải nghiệm dịch vụ ấn 
tượng dành cho khách hàng.

ỐC UM CHUỐI VÀ HEO BA CHỈRECIPE 
MÓN NGON

SIMMERED SNAIL & PORK BELLY

(Ingredients for 10 portions / Nguyên liệu cho 10 phần)

Step 1: Soak river snail in rice water and add 4 
pieces of small red chili for about 2 hours to 
release all viscosity then cut the tail. Next, 
bring to a boil for about 2 minutes and retain 
the boiled water, clean the snail face with rice 
vinegar and get it drained. Marinate the snail 
with minced fresh turmeric, shallot, salt, 
pepper and fish sauce.
Bước 1:  Ngâm ốc với nước vo gạo, đâp thêm  4 
quả ớt xiêm vào ngâm khoảng 2 tiếng cho ốc nhả 
hết nhớt sau đó chặt đuôi ốc, luộc khoảng 2 phút 
giữ lại nước ốc, lấy mặt ốc ra rửa sạch với dấm 
cho sạch nhớt, để ráo. Cho ốc vào tô ướp với 
nghệ, hành, muối, tiêu, nước mắm.

Step 2: Cut bean curd into cubes then fry until 
it is golden and crispy. Peel green bananas and 
cut into cubes then soak in vinegar water to 
maintain the natural color before boiling. 
Clean and slice pork belly in stick and bring it 
to a boil.
Bước 2: Đậu khuôn cắt miếng vuông chiên vàng 
giòn. Chuối xanh gọt vỏ, thái hình móng lợn 
ngâm với nước pha dấm để cho chuối không bị 
đen. Cho chuối vào luộc chín. Thịt heo ba chỉ rửa 
sạch thái que sau đó đem luộc chín.

Step 3: Heat some oil in a wok, add shallot, 
garlic until brown and crispy then stir-fry with 
the pork belly until it gets thicker.  Pour in the 
boiled snail water, fermented rice, shrimp 
paste sauce then add fried bean curd, cubed 
bananas, and snail to taste. Served with mixed 
vegetables, perilla leaves, “Ngo” leave, fresh 
noodles and shrimp paste sauce.
Bước 3:  Chảo nóng cho dầu ăn vào phi thơm tỏi, 
tiếp theo cho thịt heo vào xào săn, cho nước ốc, 
mẻ, mắm tôm vào nấu sôi, cho đậu khuôn, chuối, 
ốc vào nêm nếm vừa ăn. Món ốc um chuối đậu ăn 
kèm rau sống, tía tô, rau ngỗ, bún và mắm tôm.

INGREDIENTS/ NGUYÊN LIỆU CHÍNH
• Ốc nhồi/ river snail: 5000gr
• Chuối xanh/ young banana: 1000gr
• Thịt ba chỉ/ pork belly: 1000gr
• Đậu khuôn / bean curd: 5pcs
• Lá lốt/ wild betel: 50gr
• Tía tô/ perilla leaves: 100gr
• Hành tím/ shallot: 100gr
• Mẻ/ fermented rice: 100g

• Nghệ/ turmeric: 100gr
• Dấm/  vinergar: 100ml
• Muối/ salt: 10gr
• Mắm tôm/shrimp paste: 50ml
• Dầu ăn/cooking oil:  50ml
• Bún/ fresh noodles: 500gr
• Rau sống/ garden herbs: 500gr
• Nước dừa/ coconut juice: 0.5l

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

29th                       - 1st/nov

Wrap up your fabulous 2018 with our special meeting package for local corporates 
starting at VND 598,000++/ guest (inclusive of coffee break) and gala dinner at VND 
600,000++/ guest. 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) và tiệc 
gala chỉ từ 600,000 VNĐ++/khách, gọi ngay 0236 3847 888 để được tư vấn cụ thể và đặt 
chỗ cho các sự kiện mùa lễ tiệc cuối năm của quý khách tại Cung Hội nghị hướng biển duy 
nhất Việt Nam Ariyana Convention Centre Danang – nơi từng chào đón lãnh đạo 21 nền kinh 
tế thành viên APEC.  Mức giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí dịch vụ.

YEAR-END MEETING AND BANQUET PROMOTION FOR LOCAL 
CORPORATES AT ARIYANA CONVENTION CENTRE DANANG
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT GÓI HỘI NGHỊ CUỐI NĂM TẠI CUNG HỘI NGHỊ QUÔC TẾ ARIYANA ĐÀ NẴNG

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

31st/dec

When it comes to any local or international 
events at every small and large scale, the 
intangible devotion from our chefs and 
kitchen staff towards the success of the 
events are inspiringly unbelievable. With a 
large volume of food being used to cater 
for events of up to thousands of people, 
the entire food processing operations are 
strictly adhered to ensure the nutritional 
quality and safety of food when serving to 
customers.

Với mỗi sự kiện thành công tại Cung Hội nghị 
Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, không thể không 
nhắc đến những công sức thầm lặng được dệt 
nên từ chính niềm đam mê mà đầu bếp và 
nhân viên phục vụ nơi đây đã tâm huyết mang 
đến cho các vị thực khách của mình. Với khối 
lượng thực phẩm lớn được sử dụng để phục 
vụ cho những sự kiện quy mô lên đến hàng 
ngàn người, toàn bộ quy trình ngay từ lúc 
nhập vào nguyên liệu cho đến khi xử lí và chế 
biến thành món ăn tại đây đều được các đầu 
bếp và nhân viên chúng tôi tuân thủ một cách 
nghiêm ngặt để đảm bảo thức ăn luôn nóng 
sốt, đầy đủ dinh dưỡng và vẫn bảo đảm vệ 
sinh an toàn thực phẩm.

Ariyana Convention Centre Danang will host the largest annual event 
for Vietnam's startup community from 29 November - 1 December. 
Themed ‘Viet Nam’s Startup - International Connectivity’, this year’s 
event is expected to attract a large number of foreign investors, 
overseas Vietnamese, and 200 startup businesspeople from Malaysia, 
Singapore, Thailand, South Korea, and China.
The event will feature many fascinating activities. Included will be a 
scientific workshop on incentive policies for the development of a 
creative and innovative startup ecosystem, a dialogue between Prime 
Minister and young startup businesspeople, a thematic seminar on how 
to develop creative and innovative startup businesses in the aspects of 
agricultural and healthcare technologies, tourism and finance, and a final 
round of a startup contest.

Sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các 
Bộ ngành, các tổ chức chính trị – xã hội sẽ được tổ chức từ ngày 
29/11-01/12 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng với định hướng 
chủ đạo “Khởi nghiệp sáng tạo 4.0 - Kết nối toàn cầu”. Điểm nổi bật của sự 
kiện năm nay chính là sự tham gia của các đối tác trong khu vực và trên thế 
giới như Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, v.v. trong chuỗi các hoạt động.
TECHFEST cung cấp thông tin về xu hướng công nghệ nổi bật như trí thông 
minh nhân tạo, công nghệ chuỗi khối…Ngoài ra, TECHFEST với sự tham gia 
của Nhà nước, đại diện của các Bộ, Ban, ngành sẽ mang đến những thông tin 
về tham vấn chính sách. Với sự hiện diện của lãnh đạo Chính phủ, các Bộ 
ngành, cùng 100 nhà đầu tư trong và ngoài nước và 200 startups, 
TECHFEST sẽ tạo ra nhiều kết nối hơn thông qua hoạt động kết nối đầu tư 
và không gian thân mật của buổi tiệc giao lưu.

/dec


