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Having only joined the team earlier last year, you have tremendous 
success in handling large-scaled events with thousands of guests. 
What is your secret? / Đối với một Chuyên viên Kinh doanh trẻ, Anh đã 
có thể hoàn thành tốt việc chăm sóc khách hàng và đặc biệt là những đoàn 
lớn trên 1000 người. Anh có thể chia sẽ một số kinh nghiệm trong việc 
này?

Hoang Vinh Sang (Sales Executive): 
You must anticipate their needs: I 
understand more than anybody 
that I, as a salesperson, must be 
the one who understands my 
products the most. Expert 
knowledge about what you are 
offering allows you to be a trusted 
advisor, who can actively listen to 
what your organiser needs and be 
capable of anticipating what will be essential 
but not yet realised by the client. 
Hiểu rõ những điều khách hàng cần: Là một nhân viên kinh doanh, hơn ai 
hết tôi luôn là người hiểu rõ sản phẩm của mình, nắm rõ những kiến thức 
chuyên môn để trở thành một người cố vấn đáng tin cậy và sẵn sàng lắng 
nghe, thậm chí đoán được những gì mà khách hàng của chúng ta đang 
cần.

Time is money. For a large-scaled event, the required amount of work 
could be tremendous. We as Sales people need to understand that our 
partners (the organisers) are extremely busy and wasting their time is 
the last thing we should. My principle is to make a list of information 
that I need to ask before making any call or writing emails; and be 
absolutely sure to take note of everything, it will be neither 
professional nor appreciated to make our organiser repeat 
themselves.
Thời gian là tiền bạc Đối với những sự kiện lớn, chúng ta khó có thể hình 
dung được khối lượng công việc sẽ nhiều đến mức nào. Điều quan trọng là 
cần phải hiểu rõ khách hàng của mình cực kỳ bận rộn và chúng ta không 
nên làm uổng phí thời gian của họ vào lúc này. Tôn chỉ của tôi là luôn liệt 
kê những thông tin cần khách hàng cung cấp trước mỗi cuộc gọi hoặc 
email, và đảm bảo rằng bản thân chúng ta đã ghi chú lại mọi thông tin dù 
lớn hay nhỏ. Thật sự sẽ không chuyên nghiệp nếu khách hàng của chúng 
ta phải nhắc lại những thông tin mà họ đã từng cung cấp.

Common interest: I believe that there is no better way to understand 
our partner than to sharing their interests. By looking at the same 
direction, we can move forward faster and tackle problems together 
with our client. This kind of partnership will be something that 
organisers look for and will keep them coming back. We should keep 
in mind that the ultimate goal of any event is not merely the revenue 
that our company generates, but the value created for our client by its 
probability; and to achieve this, we need to be able to put ourselves in 
our client’s shoes.
Lợi ích chung: Tôi tin rằng cách tối ưu để hiểu khách hàng là sự chia sẻ sở 
thích và mối quan tâm của họ. Đặt bản thân ở vị trí của khách hàng, nhìn 
về một hướng và giải quyết vấn đề cùng họ, đây là điều mà bất kì ai cũng 
sẽ tìm kiếm và nó sẽ khiến họ quay lại với chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của 
bất kì sự kiện nào không chỉ là doanh thu mà còn là giá trị mà ta mang lại 
cho khách hàng, để làm được điều này thì chúng ta cần có sự cảm thông 
và khả năng đặt mình vào vị thế khách hàng.

HỎI ĐÁP CÙNG CHUYÊN GIA

have been fortunate to be working alongside 
talented and devoted colleagues at the Furama 
Resort Danang since 2006. Throughout my 7 years 

working in Human Resources and Training, I found my 
passion in recruitment, training and developing the 
workforce. With the opening of Ariyana Convention 
Centre in 2017, it has been the responsibility and 
pressure of Human Resources to ensure that all 
departments have the right support, training and skill sets 
needed to perform and contribute to the smooth-running 
of various types of events.

My colleagues and I not only focused on developing the 
middle management and key staff members but also 
cooperated with universities, polytechnic schools and 
colleges to recruit merit students for our high profile 
events. We employ hundreds and sometimes, thousands 
from students who are proud and delighted to be 
recruited to serve for the big events at the Ariyana 
Convention Centre.

I often ask the students “What delights you about 
working for Furama and Ariyana?”, and most answers 
were the exposure to training that they receive. Our 
training “ritual” includes orientation upon being onboard, 
on-the-job trainings conducted by direct supervisors and 
managers, and extensive soft-skills training on greeting 
and customer handling. At the Furama Resort and 
Ariyana Convention Centre, we surely are not shy when 
it comes to investment on our people; we have 
collaborated with the South Africa Butler Academy and 
WorldHotels Head Office to fly in trainers to conduct 
exclusive and tailour-made trainings for our staff and 
management. We are passionate about training and 
service excellency.

Employees find growth and attachment in a close-knit 
and open-minded working environment where all staff 
are treated fairly and recognised effectively. We pride 
ourselves in having colleagues who have been with the 
organisation for over 2 decades, and new members also 
quickly regarding Furama – Ariyana as their second 
home.

My dedicated colleagues and I at the Furama, Ariyana 
Convention Centre, and the Ariyana Tourism Complex 
are looking forward to be of service to you, leaving good 
memories for years to come.

I ôi may mắn được làm việc với những đồng nghiệp tận 
tâm, tài năng và đầy nhiệt huyết của khu nghỉ dưỡng 
Furama từ năm 2006. Trong suốt thời gian 7 năm 

công tác ở lĩnh vực Nhân sự - Đào tạo, một phần công việc 
mà tôi đam mê là tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ 
nhân viên. Sự ra đời của Cung hội nghị Quốc tế Ariyana cuối 
năm 2017 là một áp lực rất lớn về mặt nhân sự, không chỉ là 
tuyển dụng đủ nhân lực vận hành một cơ sở hạ tầng lớn mà 
còn đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp cho các sự kiện đa 
dạng khác nhau. Chúng tôi, ngoài nâng cao nghiệp vụ cho 
những cán bộ chủ chốt, đã chủ động làm việc với các trường 
Đại học, Cao đẳng, và trường Nghề để lựa chọn những sinh 
viên ưu tú cùng tham gia phục vụ các sự kiện lớn tại Cung 
hội nghị Quốc tế Ariyana, có những sự kiện chúng tôi đã huy 
động đến 1000 nhân lực phục vụ. Tôi rất ấn tượng với 
những nụ cười, những dòng tin nhắn cảm ơn cũng như gởi 
gắm tâm tư xin được phục vụ các sự kiện tại Cung hội nghị 
Quốc tế Ariyana của rất nhiều bạn sinh viên vì các bạn cảm 
thấy vui và tự hào được phục vụ nhiều sự kiện lớn tại đây.

Tôi thường hỏi các nhân viên “Điều gì làm bạn thích nhất khi 
làm việc tại Furama và Ariyana?”, và phần lớn các câu trả lời 
là “được tham gia các khóa đào tạo”. Các nhân viên làm việc 
tại đây, không chỉ được tham dự những khóa đào tạo hướng 
nghiệp ngay khi bước chân vào ngành, mà còn được đào tạo 
hàng ngày trong công việc do các Giám sát viên trực tiếp 
hướng dẫn, hay tham gia các khóa kỹ năng mềm như Đào 
tạo các đào tạo viên, chào hỏi, nghe điện thoại, chăm sóc 
khách hàng… Đặc biệt, chúng tôi không ngại đầu tư vào đào 
tạo, chủ động liên hệ với các đơn vị đào tạo hàng đầu trên 
thế giới về chuyên ngành Dịch vụ  Khách sạn như Học viện 
Quản gia nổi tiếng tại Nam Phi, tổ chức Worldhotels để mời 
chuyên gia về huấn luyện, tăng cường đẳng cấp chất lượng 
dịch vụ cho khách hàng.

Với môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, chế độ 
đãi ngộ tốt, nhân viên có cơ hội được thể hiện, đóng góp, 
được ghi nhận và phát triển bản thân. Chúng tôi có rất nhiều 
những nhân viên gắn bó ngay từ ngày đầu khách sạn mới mở 
cửa và trở thành ngôi nhà thứ hai của những người vừa mới 
gia nhập vài tháng.

Tôi và những con người nhiệt huyết tại Cung hội Nghị quốc 
tế Ariyana, Furama Resort nói riêng và Quần thể du lịch 
Ariyana nói chung rất mong tiếp tục mang đến những trải 
nghiệm dịch vụ đẳng cấp, chuyên nghiệp cho Quý vị.

T

HIRE. TRAIN. 
RETAIN

TUYỂN DỤNG, 
ĐÀO TẠO VÀ 
GIỮ CHÂN 
NHÂN TÀI.

What are your tips in handling international MICE groups? / 
Anh có lưu ý gì khi làm việc với những phái đoàn quốc tế tổ chức 
những sự kiện lớn tại ACC?

Hoang Vinh Sang (Sales Executive): 
International clients do not share your schedule: Difference 
in time zones result in the fact that you will have less time to 
work with your client since their working time may begin and 
finish a few hours sooner or later than yours. So ensure you 
make use of your client’s available time and avoid having your 
related tasks remain pending until the following day.
Không áp dụng khung thời gian của chúng ta đối với khách 
hàng Quốc tế: Do sự khác biệt về múi giờ nên chúng ta không 
có quá nhiều thời gian để làm việc với các khách hàng quốc tế. 
Vì vậy, chúng ta cần đảm bảo đã tận dụng hầu hết thời gian và 
tránh để các vấn đề bị trì hoãn đến ngày hôm sau.

Higher expectation: International MICE customers from 
international markets, especially technologically advanced 
countries such as Australia, Singapore, Korea, etc., have much 
higher requirements for cutting-edge equipment and 
tech-savvy service team, and of course services beyond 
expectations.
Sự kỳ vọng cao hơn: Các khách hàng từ thị trường Quốc tế, 
đặc biệt là các nước phát triển về công nghệ như Úc, 
Singapore, Hàn Quốc, … thì họ càng yêu cầu cao hơn về các 
thiết bị tiên tiến, trong điều kiện hoàn hảo, các dịch vụ phải 
vượt ngoài mong đợi.

It’s never too early: A common pattern that most global 
organisers share is how far ahead their planning process 
begins. The obvious reason for this is because of the time 
required for their worldwide delegates to confirm as well as 
air-ticket arrangements. Therefore, we should never assume 
it is too early to response to a request for an event that will 
not be happening 2 years later, or we might end up being too 
late!
Không bao giờ là quá sớm: Vấn đề chung mà các nhà tổ chức 
sự kiện toàn cầu đều quan tâm đến là quá trình chuẩn bị cho sự 
kiện bắt nguồn từ rất sớm, bởi lí do chính yếu là họ cần thời 
gian để các đại biểu xác nhận cũng như sắp xếp vé máy bay từ 
khắp mọi nơi trên thế giới. Do đó, những chuyên gia trong 
ngành không nên chủ quan và nghĩ rằng còn quá sớm để hồi 
đáp câu hỏi cho một sự kiện chỉ diễn ra vào 2 năm sau, thực sự 
chúng ta không hề có nhiều thời gian như chúng ta nghĩ.
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Ms. Nguyen Thi Minh Tam
Human Resources & Training Manager

Ariyana Convention Centre
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Taking place 
from November 
29th until 
December 1st 
2018 at Ariyana 
C o n v e n ti o n 
Centre Danang, 
T e c h f e s t 
Vietnam 2018 
has attracted 

nearly 5,500 attendants, 250 booths in the 
exhibition, 250 investors, investment 
funds, domestic and international 
speakers, 20 countries in the region and in 
the world, especially representatives of 
creative start-up organization, investors, 
typical innovative start-up businesses in 
ASEAN, representing for Global Startup 
Network (GEN). During the event, the 
seminars and workshops were organized 
in 8 areas: agricultural technology, 
education technology, medical 
technology, tourism technology, 

technology 4.0, financial technology, 
Social influence and start-up support with 
practical content as well as the 
participation and discussion of successful 
managers, investors, successful start-ups, 
and experienced domestic and 
international experts.

Investment connection activity was one of 
the most important parts that happened 
during the event. This activity attracted 
the attention of many investors and 
start-ups. The total number of 
connections was 160; the amount of 
investment interest was USD 7, 86 million.  
In addition, Innovative Technotrepreneur 
Contest, ITC held within the framework of 
Techfest 2018 attracted the attention of 
more than 600 startups from the contest 
of technology villages, and contests of 
Techfest region. The top 10 startup 
businesses were selected to participate in 
the final round.

H O T  I D E A S
ĐỘT PHÁ Ý TƯỞNG

THE A BOUTIQUE

The A Boutique, which comprises a coffee 
shop and a pop-up souvenir store has been 
open at the lobby of the ACC, to bring the 
local touches closer to our international 
event delegates who are often short on time 
to shop around, providing them with 
thought-out distinctively local souvenir 
options. The A Boutique Café menu is 
customised to not only suit the tastes of the 
delegates based on the advanced acquired 
demographics data, but also to not duplicate 
items that are served at coffee-breaks.

The A Boutique, mô hình café shop kết hợp với 
cửa hàng lưu niệm nhỏ đã được đưa vào phục 
vụ tại sảnh chính của Cung hội nghị Ariyana. 
Tại đây, đội ngũ Ariyana giới thiệu các món quà 
đặc trưng của địa phương và Việt Nam để 
những vị khách phương xa bận rộn không có 
thời gian mua sắm kịp sắm những món quà cho 
người thân và bạn bè. Chúng tôi nắm bắt thông 
tin về đối tượng khách tham dự để lên thực 
đơn phù hợp với khẩu vị của khách. Các món 
tại quầy đều được chế biến tươi mới nóng sốt, 
nhưng lại không trùng lặp với teabreak để 
khách không nhàm chán.

TECHFEST VIETNAM 2018 / NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA  - TECHFEST VIỆT NAM 2018

WHERE THE OCEAN INSPIRES YOUR EVENTS

Two classic Honda motorcycles have 
come back to life, shown off at the Ariyana 
Convention Centre on Oct 31st 2018 and 
are coming to the Vietnam market. The 
Monkey is based on the Z series, a line 
stretching back 58 years, with the 
intention of offering enjoyable, accessible 
mobility through likable design, tiny 
dimensions, and low weight. The Monkey 
nods to its forebear with simple, curved 
surfaces and a trapezoid silhouette. The 
fuel tank is finished in the same color as 
the frame, swingarm, and shocks. It also 
bears the “Old Wing” Honda logo.

The 2019 Super Cub hardly deviates from 
its classic design, featuring an S-letter 
silhouette and step-through design. It will 

be powered by a fuel-injected 125cc 
single cylinder four-stroke engine with 
ABS brakes. Imported from Thailand, 
Honda Monkey and Super Cub C125 
have been officially distributed to 
Vietnamese market since November 15th 
2018 with the suggested retail price at 
VND 84,990,000 for each model.

Vào ngày 31/10/2018 tại Cung hội nghị 
Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Honda Việt Nam 
(HVN) chính thức giới thiệu 2 mẫu xe mang 
tính lịch sử và biểu tượng của Honda: 
Monkey và Super Cub C125 nhập khẩu từ 
Thái Lan. Trong lịch sử 70 năm hình thành 
và phát triển của Honda, 2 cái tên góp phần 
quan trọng đưa Honda trở thành thương 
hiệu phổ biến toàn cầu phải kể đến Monkey 
và Cub. Trong khi Monkey là mẫu xe khởi 

nguồn cho thú chơi minibike của giới trẻ 
Nhật bản kể từ những năm 1960 của thế kỷ 
trước thì Honda Cub là mẫu xe bán chạy 
nhất lịch sử với hơn 100 triệu xe đã được 
bán ra tính đến năm 2017. Tại Việt Nam, hai 
mẫu xe này kể từ khi xuất hiện dưới dạng 
nhập khẩu tư nhân đã làm nức lòng nhiều 
thế hệ người Việt, đặc biệt, mẫu xe Cub 
huyền thoại còn giúp đồng nhất khái niệm 
"xe máy" với "Honda".

Lần ra mắt này, HVN chính thức đưa hai 
mẫu xe huyền thoại này về Việt Nam, biến 
giấc mơ của những người yêu phong cánh xe 
hoài cổ thành hiện thực. Honda Monkey và 
Super Cub C125 được nhập khẩu từ Thái 
Lan, được phân phối chính thức ra thị 
trường từ ngày 15/11/2018 với mức giá đề 
xuất là 84.990.000 đồng cho cả hai mẫu xe.

HONDA VIETNAM SHOWCASING: MONKEY AND SUPER CUB
HONDA RA MẮT THỊ TRƯỜNG VIỆT 2 MẪU XE MANG TÍNH LỊCH SỬ: MONKEY VÀ SUPERCUB

Sự kiện Techfest Việt Nam 2018 - “Ngày hội 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 
TECHFEST” diễn ra sôi nổi tại Cung Hội nghị 
Quốc tế Ariyana Đà Nẵng từ ngày 
29/11/2018 đến 01/12/2018. Chương 
trình được thực hiên thường niên bởi Bộ 
Khoa học và Công nghệ chủ trì đã thu hút sự 
quan tâm của các nhà khởi nghiệp, nhà đầu 
tư và các chuyên gia đầu ngành tại Việt 
Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã 
tham dự và phát biểu chào mừng tại Lễ khai 
mạc sự kiện.

Techfest 2018 đã thu hút gần 5.500 lượt 
người tham dự, 250 gian hàng khởi nghiệp 
tham gia triển lãm; 250 nhà đầu tư, quỹ dầu 
tư, diễn giả trong nước, quốc tế; 20 nước 
trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là đại 
diện của các cơ quan phụ trách khởi nghiệp 
sáng tạo, các nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo tiêu biểu tại các nước.
Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các tọa 
đàm, hội thảo theo 8 lĩnh vực: Công nghệ 
nông nghiệp, công nghệ giáo dục, công nghệ 
y tế, công nghệ du lịch, công nghệ 4.0, công 
nghệ tài chính, tác động xã hội và hỗ trợ khởi 
nghiệp, bao gồm 25 chuỗi sự kiện, hội thảo, 
diễn đàn đã được tổ chức.

Bên cạnh đó, họat động kết nối đầu tư đã 
diễn ra liên tục trong suốt sự kiện, thu hút sự 
quan tâm tham gia của rất nhiều các nhà 
đầu tư và các doanh nghiệp khởi nghiệp. Đã 
có 160 cuộc kết nối đầu tư, với trị giá là 7,86 
triệu USD.  Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo 
quốc gia diễn ra trong khuôn khổ Techfest 
2018 đã thu hút sự chú ý quan tâm của hơn 
600 doanh nghiệp khởi nghiệp từ cuộc thi 
của các làng công nghệ và từ các cuộc thi 
Techfest vùng, từ đó chọn ra được 10 doanh 
nghiệp khởi nghiệp xuất sắc nhất tham gia 
vòng chung kết.

FAST FACTS

5,500 attendants

250 exhibition booth

20 countries 

1

The A Boutique, 
which comprises a 
coffee shop and a 
pop-up souvenir 
store has been 
open at the lobby 
of the ACC/ The A 
Boutique, mô hình 
café shop kết hợp 
với cửa hàng lưu 
niệm nhỏ đã được 
đưa vào phục vụ 
tại sảnh chính của 
Cung hội nghị 
Ariyana Đà Nẵng.

2
We bring the local 
touches closer to 
our international 
event delegates/ 
Chúng tôi giới thiệu 
các món quà đặc 
trưng của địa 
phương và Việt 
Nam đến với các đại 
biểu quốc tế.



Having only joined the team earlier last year, you have tremendous 
success in handling large-scaled events with thousands of guests. 
What is your secret? / Đối với một Chuyên viên Kinh doanh trẻ, Anh đã 
có thể hoàn thành tốt việc chăm sóc khách hàng và đặc biệt là những đoàn 
lớn trên 1000 người. Anh có thể chia sẽ một số kinh nghiệm trong việc 
này?

Hoang Vinh Sang (Sales Executive): 
You must anticipate their needs: I 
understand more than anybody 
that I, as a salesperson, must be 
the one who understands my 
products the most. Expert 
knowledge about what you are 
offering allows you to be a trusted 
advisor, who can actively listen to 
what your organiser needs and be 
capable of anticipating what will be essential 
but not yet realised by the client. 
Hiểu rõ những điều khách hàng cần: Là một nhân viên kinh doanh, hơn ai 
hết tôi luôn là người hiểu rõ sản phẩm của mình, nắm rõ những kiến thức 
chuyên môn để trở thành một người cố vấn đáng tin cậy và sẵn sàng lắng 
nghe, thậm chí đoán được những gì mà khách hàng của chúng ta đang 
cần.

Time is money. For a large-scaled event, the required amount of work 
could be tremendous. We as Sales people need to understand that our 
partners (the organisers) are extremely busy and wasting their time is 
the last thing we should. My principle is to make a list of information 
that I need to ask before making any call or writing emails; and be 
absolutely sure to take note of everything, it will be neither 
professional nor appreciated to make our organiser repeat 
themselves.
Thời gian là tiền bạc Đối với những sự kiện lớn, chúng ta khó có thể hình 
dung được khối lượng công việc sẽ nhiều đến mức nào. Điều quan trọng là 
cần phải hiểu rõ khách hàng của mình cực kỳ bận rộn và chúng ta không 
nên làm uổng phí thời gian của họ vào lúc này. Tôn chỉ của tôi là luôn liệt 
kê những thông tin cần khách hàng cung cấp trước mỗi cuộc gọi hoặc 
email, và đảm bảo rằng bản thân chúng ta đã ghi chú lại mọi thông tin dù 
lớn hay nhỏ. Thật sự sẽ không chuyên nghiệp nếu khách hàng của chúng 
ta phải nhắc lại những thông tin mà họ đã từng cung cấp.

Common interest: I believe that there is no better way to understand 
our partner than to sharing their interests. By looking at the same 
direction, we can move forward faster and tackle problems together 
with our client. This kind of partnership will be something that 
organisers look for and will keep them coming back. We should keep 
in mind that the ultimate goal of any event is not merely the revenue 
that our company generates, but the value created for our client by its 
probability; and to achieve this, we need to be able to put ourselves in 
our client’s shoes.
Lợi ích chung: Tôi tin rằng cách tối ưu để hiểu khách hàng là sự chia sẻ sở 
thích và mối quan tâm của họ. Đặt bản thân ở vị trí của khách hàng, nhìn 
về một hướng và giải quyết vấn đề cùng họ, đây là điều mà bất kì ai cũng 
sẽ tìm kiếm và nó sẽ khiến họ quay lại với chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của 
bất kì sự kiện nào không chỉ là doanh thu mà còn là giá trị mà ta mang lại 
cho khách hàng, để làm được điều này thì chúng ta cần có sự cảm thông 
và khả năng đặt mình vào vị thế khách hàng.

ôi may mắn được làm việc với những đồng nghiệp tận 
tâm, tài năng và đầy nhiệt huyết của khu nghỉ dưỡng 
Furama từ năm 2006. Trong suốt thời gian 7 năm 

công tác ở lĩnh vực Nhân sự - Đào tạo, một phần công việc 
mà tôi đam mê là tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ 
nhân viên. Sự ra đời của Cung hội nghị Quốc tế Ariyana cuối 
năm 2017 là một áp lực rất lớn về mặt nhân sự, không chỉ là 
tuyển dụng đủ nhân lực vận hành một cơ sở hạ tầng lớn mà 
còn đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp cho các sự kiện đa 
dạng khác nhau. Chúng tôi, ngoài nâng cao nghiệp vụ cho 
những cán bộ chủ chốt, đã chủ động làm việc với các trường 
Đại học, Cao đẳng, và trường Nghề để lựa chọn những sinh 
viên ưu tú cùng tham gia phục vụ các sự kiện lớn tại Cung 
hội nghị Quốc tế Ariyana, có những sự kiện chúng tôi đã huy 
động đến 1000 nhân lực phục vụ. Tôi rất ấn tượng với 
những nụ cười, những dòng tin nhắn cảm ơn cũng như gởi 
gắm tâm tư xin được phục vụ các sự kiện tại Cung hội nghị 
Quốc tế Ariyana của rất nhiều bạn sinh viên vì các bạn cảm 
thấy vui và tự hào được phục vụ nhiều sự kiện lớn tại đây.

Tôi thường hỏi các nhân viên “Điều gì làm bạn thích nhất khi 
làm việc tại Furama và Ariyana?”, và phần lớn các câu trả lời 
là “được tham gia các khóa đào tạo”. Các nhân viên làm việc 
tại đây, không chỉ được tham dự những khóa đào tạo hướng 
nghiệp ngay khi bước chân vào ngành, mà còn được đào tạo 
hàng ngày trong công việc do các Giám sát viên trực tiếp 
hướng dẫn, hay tham gia các khóa kỹ năng mềm như Đào 
tạo các đào tạo viên, chào hỏi, nghe điện thoại, chăm sóc 
khách hàng… Đặc biệt, chúng tôi không ngại đầu tư vào đào 
tạo, chủ động liên hệ với các đơn vị đào tạo hàng đầu trên 
thế giới về chuyên ngành Dịch vụ  Khách sạn như Học viện 
Quản gia nổi tiếng tại Nam Phi, tổ chức Worldhotels để mời 
chuyên gia về huấn luyện, tăng cường đẳng cấp chất lượng 
dịch vụ cho khách hàng.

Với môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, chế độ 
đãi ngộ tốt, nhân viên có cơ hội được thể hiện, đóng góp, 
được ghi nhận và phát triển bản thân. Chúng tôi có rất nhiều 
những nhân viên gắn bó ngay từ ngày đầu khách sạn mới mở 
cửa và trở thành ngôi nhà thứ hai của những người vừa mới 
gia nhập vài tháng.

Tôi và những con người nhiệt huyết tại Cung hội Nghị quốc 
tế Ariyana, Furama Resort nói riêng và Quần thể du lịch 
Ariyana nói chung rất mong tiếp tục mang đến những trải 
nghiệm dịch vụ đẳng cấp, chuyên nghiệp cho Quý vị.

On November 18th 2018, Indian President Ram 
Nath Kovind and his spouse started the official 
three-day visit to Vietnam at the Furama Resort 
Danang’s International Convention Palace, 
welcomed by Secretary of the Party Committee of 
Danang city Truong Quang Nghia, attended a 
banquet in his honour on the same evening.

During the time in Danang, the President and his 
family received a well-prepared and meaningful 
gift from Furama’s Board of Directors with a 
photo of him and his family in the 30 Indian Bodhi 
leaves from the tree that was planted on the land 
of Danang. According to Mr. Nguyen Duc Quynh, 
Deputy General Director of Furama Resort 
Danang: “We have chosen the chlorophyll leaf 
prints as our gift to the Indian president not only 
because this is a unique piece of art, but the Bodhi 
leaves also carry a sacred and everlasting 
meaning, in which these leaves were extracted 
from trees originating from India but planted in 
Danang. This represents sustainability, joy and 
peace, just as what we would expect from the 
relationship between Vietnam and India. "

This is the Indian president’s first State visit to 
Vietnam also his first trip to Asia since he took 

office in July 2017, with the aim of forging and 
developing the Vietnam-India comprehensive 
strategic partnership. 

Vietnam is a very important trading partner for 
India within ASEAN, and India is now among the 
10 largest trading partners of Vietnam.

Ngày 18/11/2018, trong khuôn khổ chuyến thăm 
cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Ấn Độ Ram 
Nath Kovind và Phu nhân đã thăm chính thức địa 
điểm đầu tiên là thành phố Đà Nẵng, với nghi lễ tiếp 
đón và tiệc chiêu đãi tại Cung Hội Nghị Quốc Tế 
Furama Resort Đà Nẵng. Buổi tối cùng ngày, Tổng 
thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cùng đoàn đã có buổi 
tiếp kiến Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang 
Nghĩa tại phòng đại sảnh Đà Nẵng.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng 
thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tới Việt Nam và cũng 
là chuyến thăm đầu tiên đến khu vực châu Á kể từ 
khi nhậm chức Tổng thống vào tháng 7/2017. 
Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp 
tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược 
toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đang trên đà phát triển 
tốt đẹp. 

Trước khi rời Furama Resort Đà Nẵng vào sáng 
19/11/2018, Tổng Thống Ram Nath Kovind và gia 
đình đã nhận món quà ý nghĩa được chuẩn bị kỹ 
lưỡng từ ban lãnh đạo Furama với bức hình Ông 
cùng gia đình được phủ màu trên khoảng 30 chiếc lá 
từ cây Bồ Đề Ấn Độ được trồng trên đất Đà Nẵng. 
Các chiếc lá được xử lý phần thịt lá, chỉ còn lại phần 
xương trắng, sau đó được ghép lại với nhau, phủ 
màu, tạo nên một bức hình gần như trong suốt, nhìn 
được 2 mặt và ép giữa lớp kính hoặc mê-ca.

Theo Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Tổng Giám Đốc 
Furama Resort Đà Nẵng: “Chúng tôi chọn món quà là 
tác phẩm in trên lá không chỉ với sự độc đáo nghệ 
thuật này mà còn bởi Lá Bồ đề có ý nghĩa thiêng liêng 
và trường tồn, từ cây có nguồn gốc từ Ấn Độ mà lại 
được trồng tại Đà Nẵng. Điều đó thể hiện sự bền 
vững, thông tuệ, hoan hỉ và an lạc, giống như những 
gì mà chúng tôi mong muốn từ mối quan hệ giữa Việt 
Nam và Ấn Độ.”

Được biết, Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác 
thương mại lớn nhất của Việt Nam, hai nước đang 
hướng đến mục tiêu đạt 15 tỷ USD vào năm 2020.

INDIAN PRESIDENT VISITS DANANG CITY

N E W S L I N E

“BROADWAY NIGHT” – COUNTDOWN TO THE NEW YEAR 2019 AT ARIYANA CONVENTION CENTRE
ĐÊM NHẠC KỊCH “BROADWAY NIGHT” CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2019 TẠI CUNG HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ARIYANA ĐÀ NẴNG

TỔNG THỐNG CỘNG HÒA ẤN ĐỘ THĂM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THEO DÒNG SỰ KIỆN

The Deputy Chairman of the Danang People’s 
Committee Dang Viet Dung on November 1 
chaired a meeting to discuss the project of 
developing Bach Dang pedestrian street as well as 
a night market in Hai Chau District. According to a 
consulting unit, the pedestrian street will cover 
nearly 3.3 hectares of land with a total investment 
capital of around VND40 billion.

It will feature both permanent and mobile stalls 
showcasing street food, souvenirs, clothes and 
handicraft items. In addition, there will be an art 
performance space, an event hall, and a 
playground area for kids.

The sidewalks, which are located in the east side of 
Bach Dang Street, will be selected to become a 
pedestrian street for sightseeing whilst pavilions 

will be put along the road to avoid blocking the 
view of the Han River.

Tuyến đường tuyệt đẹp nằm giữa 2 cây cầu nổi tiếng 
là cầu Trần Thị Lý và cầu Rồng được dự kiến sẽ thành 
tuyến phố đi bộ và chợ đêm tại Đà Nẵng.
Theo đó, "Phố đi bộ - Chợ đêm Bạch Đằng" được tính 
từ đoạn đường Bình Minh 5 đến đường Trần Thị Lý, 
thuộc phường Bình Thuận và phường Hòa Thuận 
Đông, quận Hải Châu. Dự án có quy mô 3,29ha, phía 
Bắc giáp đường Bình Minh 5, phía Tây giáp khu dân 
cư của công ty 319, phía Nam giáp đường Trần Thị 
Lý, phía Đông giáp sông Hàn.

Đơn vị tư vấn cho biết, dự kiến sẽ khai thác vỉa hè phía 
Đông đường Bạch Đằng làm tuyến phố đi bộ, ngắm 
cảnh của người dân và du khách; khu gian hàng di động 
bố trí trên lòng đường, không ảnh hưởng đến tầm nhìn 

từ các tuyến đường hướng ra sông Hàn.
Hoạt động chủ yếu của khu di động là mua sắm, 
thưởng thức ẩm thực, đi bộ và trải nghiệm văn hóa; 
các quầy hàng có bánh xe di chuyển được, thuận lợi 
cho công tác thu dọn, tập kết về kho chung. Khu gian 
hàng cố định cao 2 tầng có hình thức kiến trúc hấp 
dẫn, khai thác được tầm nhìn về hướng sông Hàn; 
không gian quãng trường hiện có được khai thác tổ 
chức các sự kiện văn hóa, giao lưu trong hoạt động 
chợ đêm.

Mới đây, tại cuộc họp bàn về phương án xây dựng 
"Phố đi bộ - Chợ đêm Bạch Đằng", Phó Chủ tịch thành 
phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng nhấn mạnh, mục tiêu 
của Dự án cần hướng đến là tạo nên một địa điểm thu 
hút khách đặc sắc nổi bật, khác biệt rõ nét, làm sao để 
du khách khi đến Đà Nẵng nhất định phải tham quan 
"Phố đi bộ - Chợ đêm Bạch Đằng".

DANANG TO OPEN BACH DANG 
PEDESTRIAN STREET AND 
NIGHT MARKET

ĐÀ NẴNG DỰ KIẾN XÂY DỰNG PHỐ ĐI BỘ 
VÀ CHỢ ĐÊM BẠCH ĐẰNG

Broadway Night – Furama Resort Danang’s unique 
end-of-year celebration was successfully held at the 
newly opened Ariyana Convention Centre on 
December 31st, 2018. The spectacular night of 
culture, art, and entertainment featured a blend of the 
finest musical excerpts with the marvelous interaction 
between music, lights effects and stage designs, 
delighting nearly 600 guests with one surprise after 
another which they would cherish for a long time. 

In this one-night-only event, the spectacular Broadway 
show marking one of the greatest entertaining parties 
following its heydays of the last century excited guests 
with 1960s musical excerpts featuring “Singing in the 
rain”, “Tomorrow”, “I feel pretty”, etc and performed by 
singer Au Bao Ngan from The Voice 2013 and famous 
artists from Ho Chi Minh City. The event was then 
followed by lively dance performances from Life Dance 
and Hoan Vu dance groups which brought guests with 
great excitement.

For those who are passionate about the delicate 
cuisines, a hearty International Dinner Buffet was 
introduced by Furama Resort Danang Master Chefs 
in the most luxuriously mesmerizing ambiance with 
more than 130 delicious dishes including fresh 
seafood, finest lobsters, premium Wagyu beef in 
Teppanyaki style, BBQ seafood, Foie gras, huge 

cheese & dessert buffet and many more delicacies 
from all around the world. 

Đêm văn hóa, nghệ thuật, giải trí đặc sắc, kết hợp các 
trích đoạn nhạc kịch kinh điển những năm 1960 như 
“Singing in the rain”, “Tomorrow”, “I feel pretty” để đón 
chào năm mới 2019 đã diễn ra sôi nổi tại Cung Hội nghị 
Quốc tế Ariyana Đà Nẵng vào đêm 31/12/2018, với sự 
góp mặt của các nghệ sỹ nổi tiếng như Âu Bảo Ngân, Tố 
Tố, Annie Như Thùy, Hoàng Quân, Hoàng Thiện. Đan 
xen là những giai điệu nhạc Jazz đương đại từ ban nhạc 
“Blue Sky” kết hợp với những điệu nhảy vừa cổ điển, vừa 
hứng khởi mang âm hưởng Broadway của Vũ Đoàn 
Hoàn Vũ và Vũ Đoàn Life Dance.

Những giai điệu rộn rã, tươi vui đã đưa đẩy bước chân 
của gần 600 thực khách vào với bữa tiệc thịnh soạn 130 
món như tôm hùm thượng hạng, bò Wagyu phong cách 
Teppanyaki, gan ngỗng kiểu Pháp, súp tổ yến, các món 
hải sản nướng cùng quầy tráng miệng đa dạng, theo tiêu 
chuẩn quốc tế đẳng cấp được Furama Resort Đà Nẵng 
giới thiệu trong không gian sang trọng, mang đậm dấu ấn 
của những đêm giải trí thượng lưu của thời kỳ hoàng kim 
thế kỷ trước, lộng lẫy, lấp lánh ánh đèn, và đón chào thời 
khắc năm mới đến với Vũ hội âm nhạc rộn ràng và những 
điệu nhảy thâu đêm cùng ban nhạc Phillipine “Myles and 
friends”.



KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG TỪ ĐẠI DƯƠNG

WHAT’S GOING ON
SỰ KIỆN ĐÁNG MONG CHỜ

WHERE THE OCEAN INSPIRES YOUR EVENTS

BACK OF THE HOUSE
CÂU CHUYỆN HẬU SẢNH

Ever wondered how dishes are prepared at a large-scaled event? Take 
a closer look at the preparation process when we served 900 guests 
at the romantic wedding reception organised at Ariyana Convention 
Centre’s Grand Ballroom in November 2018. Maintaining food 
hygiene and food standards plays a crucial part in every event held at 
Ariyana Convention Centre, which contributes to the event’s success 
and brings satisfaction to even the most demanding customers.

Cận cảnh quá trình vận chuyển thức ăn phục vụ cho hơn 900 khách mời 
tham dự tiệc cưới lãng mạn tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana vào cuối 
tháng 11 vừa qua.  Việc đảm bảo thức ăn luôn nóng sốt, tươi ngon và an 
toàn vệ sinh là những yếu tố tối quan trọng góp phần giúp mỗi buổi tiệc tại 
Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana luôn thành công và mang đến sự hài lòng 
cho khách hàng, kể cả những vị khách khó tính nhất. 

RECIPE 
MÓN NGON

CRISPY PORK AND SHRIMP ROLLS 
QUANG NAM STYLE / RAM CHIÊN
TÔM THỊT QUẢNG NAM
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M Step 1: Shred the pork shoulder. Soak the 

mushrooms in boiling water and slice them 
after. Soak and dry the vermicelli and cut 2 cm 
long. Peel the prawns, leave the tail 
untouched. Slice the onions and gently fry 
them. Quick-dip the rice paper into water, for 
wrapping the spring rolls later.

Bước1: Thịt heo vai rửa sạch, xay nhuyễn, nấm 
mèo ngâm nước sôi, làm sạch cắt sợi, miến dong 
ngâm nước vớt ra để ráo nước cắt khúc dài 2cm. 
Tôm rửa sạch bóc vỏ để đuôi. Hành tím xắt lát 
chiên vàng. Bánh tráng nhúng qua nước cho 
mềm bánh dể cuốn.  

Step 2: Mix the pork, mushrooms, vermicelli, 
fried onions and the spices together in a large 
bowl. Spread the rice paper on a tray and put 
the mixture on 1/3 of the rice paper. Put a 
prawn on top of the mixture and let the tail 
stick out of the rice paper. Paste the edge of 
the rice paper with egg yolk and fold. Fry the 
spring roll until crispy golden and floating on 
the oil. Serve the spring rolls with, fresh herbs, 
coriander, cucumber, salad and sweet & sour 
fish sauce.

Bước2: Dùng tô lớn cho thịt vai xay, nấm mèo, 
miến, hành phi vào nêm gia vị. Trải bánh tráng ra 
khay hoặc mâm, cho nhân thịt đã trộn vào 1/3 
bánh, cho tôm nằm lên trên nhân sao cho đuôi 
tôm nằm ngoài bánh, gấp mép bánh lại, dùng 
lòng đỏ trứng gà để dán mép bánh tráng không 
bị bung ra khi chiên. Cho ram vào chảo dầu nóng 
chiên đến khi ram nổi lên trên và có màu vàng thì 
ram đã chín. Món ram chiên ăn kèm rau thơm, 
ngò rí, dưa leo, xà lách búp và nước mắm chua 
ngọt. Chú ý khi cuốn ram không nên cuốn ram 
chặt quá

Cooks’ note: Do not wrap and roll too tight./ 
Lưu ý: chỉ nên cuốn vừa chắc tay.

INGREDIENTS/ NGUYÊN LIỆU CHÍNH
• Bánh tráng Đại Lộc/Dai Loc rice paper : 600gr
• Thịt vai xay/ minced pork shoulder : 1000gr
• Tôm mỏng vỏ/ thin skin shrimp : 500gr
• Bột nêm/ chicken powder : 50gr
• Nấm mèo/ ear mushroom : 300gr
• Miến dong/ glass noodle : 300gr

• Muối/ salt : 0.02gr
• Nước mắm chua ngọt/ sweet & sour fish sauce : 200ml
• Tía tô/ perilla leaves : 50gr
• Rau thơm/ mint : 50gr
• Ngò rí/ coriander : 50gr
• Dưa leo/ cucumber : 100gr
• Xà lách búp/ local lettuces : 50gr

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

Maintaining standards of hygiene is the 
critical factor contributing to a positive 
image of any convention centre, which 
helps to enhance customers’ experiences 
and elevate the property’s brand image. 
Possessing physical fitness, well-trained 
skills, good grooming and pleasing 
deportment, Ariyana’s Housekeeping 
professionals always perform excellent 
duties and willing to put an extra effort to 
maintain public areas, function rooms and 
restrooms in a clean and orderly manner.

Giữ gìn vệ sinh là yếu tố hàng đầu để đem đến 
hình ảnh một Cung Hội nghị luôn tươm tất 
trong mắt khách hàng, giúp khách hàng có 
những trải nghiệm sự kiện hoàn hảo. Là một 
trong những bộ phận bắt đầu công việc sớm 
nhất và kết thúc sau cùng, đội ngũ nhân viên 
Buồng phòng tại Cung Hội nghị Quốc tế 
Ariyana chúng tôi có mặt xuyên suốt trước, 
trong và sau mỗi sự kiện để đảm bảo mọi khu 
vực tại Cung Hội nghị luôn tươi mới và sáng 
bóng.  Với các kỹ năng chuyên môn được đào 
tạo bài bản cùng tính tỉ mỉ, cẩn thận và khéo 
léo, các nhân viên Buồng phòng luôn giữ 
phòng vệ sinh và khu vực công cộng sạch sẽ, 
có nhân viên trực thay phiên với các thiết bị 
chuyên dụng để lau cửa kính, thảm, sàn và xử 
lý các vết bẩn từ các loại nước có màu trong 
phòng tiệc.

Sanofi will organise the 2019 annual meeting at the ACC for 1000 attendants in January 2019. The 3 day schedule will 
consist of workshops, meetings, team-building activities in the Ariyana ocean-front garden and a gala dinner at the 
Ariyana Grand Ballroom.
Entering Vietnam 50 years ago, Vietnam is the third largest market of Sanofi, following India and Indonesia. In late 2015, 
Sanofi inaugurated its third plant worth $75 million in Saigon High-Tech Park in Ho Chi Minh City. 

Vào tháng 1 năm 2019, Tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Sanofi sẽ tổ chức hội nghị thường niên tại Cung hội nghị Ariyana. 
Sự kiện bao gồm các hội thảo và chuỗi các hoạt động gắn kết đội nhóm trong khu vườn hướng biển Ariyana, và đêm tiệc Gala 
tại Ballroom cho 1000 nhân viên.
Sau 50 năm hoạt động tại Việt Nam với gần 1400 nhân viên trên toàn quốc, Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ ba của 
Sanofi, sau Ấn Độ và Indonesia. Từ cuối năm 2015, Tập đoàn Sanofi đã triển khai nhà máy sản xuất thứ ba tại Khu công nghệ 
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

SANOFI'S ANNUAL MEETING 2019
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN TẬP ĐOÀN SANOFI  2019

Jan/2019

GENERALI VIETNAM’S ANNUAL MEETING 2019
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN GENERALI VIETNAM 2019

Feb/2019

On February 24th 2019, the insurance company 
Generali Vietnam – Danang Branch will organise the 
annual meeting on sales strategies in 2019 at Ariyana 
Grand Ballroom with the participation of 450 
members. Generali Vietnam is a member of Generali 
Group – an independent, Italian Group, with a strong 
international presence. Established in 1831, it is among 
the world’s leading insurers and it is present in over 60 
countries with total premium income exceeding €70 
billion in 2017. 

Vào ngày 24/02/2019, Công ty Generali Việt Nam chi 
nhánh tại Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội nghị thảo luận về các 
chiến lược kinh doanh trong năm 2019 tại Khán phòng 
Ariyana Grand Ballroom, quy tụ sự tham dự của 450 nhân 
viên công ty. Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam là 
thành viên của tập đoàn bảo hiểm Ý hàng đầu thế giới 
Generali được thành lập từ năm 1831, hiện đang có mặt 
tại hơn 60 quốc gia và đạt hơn 70 tỷ Euro doanh thu phí 
bảo hiểm năm 2017.


