G Ó I “ N AT I O N A L D AY ”
Chỉ từ VND 550,000 ++ một khách*

GÓI ƯU ĐÃI BAO GỒM:

• Thiết kế thực đơn tiệc tự chọn hoặc đồ ăn nhẹ theo yêu cầu của quý khách
• 02 tiếng phục vụ không giới hạn nước ngọt và nước trắng, không tính phí phục vụ thêm
đồ uống
• Sử dụng sảnh Terrace (sảnh tiệc ngoài trời) hoặc phòng đại tiệc để chào đón khách
• Thời gian chuẩn bị từ 14.00 giờ cùng ngày diễn ra sự kiện
• Sắp xếp cơ bản cho hệ thống âm thanh ánh sáng, quầy tiệc tự chọn, bàn tiệc đứng, bàn
lễ tân, sân khấu, bục phát biểu, 02 bộ máy chiếu và màn hình máy chiếu, 01 micro, cờ
Việt Nam, hoa trang trí và thảm đỏ
• Đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp và quản lý khách sạn cùng chào đón khách mời
• Hưởng ưu đãi lên đến 15% cho các loại đồ uống mua tại khách sạn
• Ưu đãi giá đặc biệt cho băng đăng và phông nền
• Sử dụng phòng đón khách VIP
• Sử dụng phòng riêng dành cho nghệ sĩ
Điều kiện và điều khoản áp dụng*
•
•
•
•

Ưu đãi áp dụng cho tiệc có tối thiểu 150 người trở lên
Thời gian xác nhận và sử dụng dịch vụ: áp dụng cho tất các ngày lễ Quốc Khánh của các nước
Cho những sự kiện có từ 300 khách tham dự trở lên, sẽ được tặng 01 phông nền kích cỡ 4m x 7m
Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế VAT

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ +84 24 6270 8888 (số máy lẻ 7029) hoặc email chúng tôi
qua địa chỉ convention.manager@ihg.com
Số 5 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
T: +84 24 6270 8888 | F: +84 24 6270 9999 | W: InterContinental.com

