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QUYỀN LỢI DÀNH CHO HỘI VIÊN MEETING PLANNER

Với thẻ Club AccorHotels, hội viên có thể lũy điểm thưởng
và tận hưởng các quyền lợi đặc biệt trong mỗi kỳ nghỉ dưỡng 
hay công tác.

Đối với nhà tổ chức sự kiện, thẻ hội viên hoàn toàn miễn phí 
và mang đến các ưu đãi đặc biệt từ các khách sạn Sofitel, 
Pullman, MGallery, Grand Mercure, Novotel, Mercure, Ibis 
trên toàn thế giới.
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Chúng tôi sẽ xác nhận tình trạng phòng họp và phòng ở
còn trống trong vòng tối đa 24 giờ kể từ khi nhận được
yêu cầu của quý khách.
Qúy khách sẽ nhận được bản đề xuất chi tiết dành riêng
chỉ trong vòng 1 ngày. Chuyên viên quản lý sự kiện trực tiếp  
giám sát sự kiện của Quý khách ngay sau khi ký hợp đồng.
Quý khách cũng đồng thời được hỗ trợ của Chuyên viên
giải pháp kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
công nghệ và truyền thông đa phương tiện, luôn sẵn sàng 
cung cấp thiết bị và dịch vụ cần thiết cho sự kiện.

Những hoạt động sáng tạo trong thời gian ở tại khách sạn
là cơ hội tuyệt vời cho những người tham gia sự kiện hoàn tất 
công việc và nạp năng lượng.
Quý khách có thể thư giãn và tập thể dục tại Fit and Spa 
Lounge, tắm nắng ở bể bơi ngoài trời, thưởng thức ẩm thực ở 
nhà hàng La Cheminée hoặc tìm kiếm thông tin hữu ích cho 
hành trình tiếp theo tại bàn Hướng dẫn Du lịch.
Những món ăn hiện đại tinh tế từ nhà hàng của chúng tôi 
luôn sẵn sàng phục vụ quý khách bất cứ lúc nào. Với dịch vụ 
ẩm thực tại phòng phục vụ cả ngày hoặc bữa trưa cho 
doanh nhân bận rộn, dịch vụ hoàn hảo của chúng tôi luôn 
đáp ứng nhanh nhất với tốc độ sự kiện của quý khách.

Pullman Hanoi cách Văn Miếu Quốc Tử Giám, biểu tượng 
của Hà Nội và cũng là trường đại học đầu tiên của
Việt Nam, chỉ 10 phút đi bộ và cách quần thể Lăng và
Bảo tàng Hồ Chí Minh khoảng 15 phút.
Vào những ngày đẹp trời, Quý khách có thể khám phá vẻ 
đẹp duyên dáng của Hà Nội khi thong thả dạo quanh những 
con đường nhỏ quyến rũ để mua vài món quà lưu niệm
thủ công hoặc chiêm ngưỡng nét cổ kính vương trên các 
ngôi nhà trong Phố Cổ.
Nằm giữa trung tâm thương mại với nhiều cơ quan chính phủ 
và đại sứ quán, Quý khách chỉ mất vài phút để đi từ
khách sạn đến Trung tâm Triển lãm Quốc tế Giảng Võ và 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chỉ cách Sân bay Quốc Tế 
Nội Bài 35 phút lái xe.
Pullman Hanoi là lựa chọn lý tưởng cho cả doanh nhân và 
khách du lịch khi đến thăm và làm việc ở Thủ đô.
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Phòng Đại tiệc Văn Miếu với sức chứa
lên đến 600 khách và có vách ngăn 
chia làm ba phòng họp.

Tám phòng họp nhỏ kích cỡ khác nhau
phù hợp với từng nhu cầu hội họp.

Chill-Out Area là một nơi hoàn hảo
để thư giãn gần phòng họp.        

Dù là sự kiện nhỏ riêng tư hay các cuộc hội thảo lớn,
Pullman Hanoi là địa điểm lý tưởng bởi chúng tôi cung cấp
dịch vụ chuyên nghiệp và đẳng cấp.

•
  
Event Manager: Chuyên viên Tiệc và Sự Kiện
của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn: tư vấn,
lên kế hoạch, sắp xếp phòng, đón khách...

•

  

IT Solutions Manager: Tư vấn công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật,
chuyên viên giải pháp kỹ thuật đóng một vai trò quan trọng
cho sự thành công của sự kiện. Chuyên viên của chúng tôi
sẽ hỗ trợ bạn ngay từ những bước khởi đầu, giúp cho
kế hoạch thuận lợi.

•
  

Connectivity by Pullman: Wi-Fi tốc độ cao 24/7,
tính bảo mật cao, hệ thống âm thanh và video tối tân.                                    

•

PULLMAN HANOI CÓ HỆ THỐNG PHÒNG HỌP RỘNG GẦN 1000 M2 GỒM PHÒNG ĐẠI TIỆC VĂN MIẾU
VÀ TÁM PHÒNG HỌP.
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SÔNG ĐÀ

PHÒNG ĐẠI TIỆC VĂN MIẾU
VĂN MIẾU 1
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BEGAWAN SOLO
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HOÀN KIẾM
MEKONG
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HỒ TÂY 1
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Dịch Vụ Tiệc: Pullman cung cấp dịch vụ tiệc cho các sự kiện, từ 
tiệc trà giữa giờ hay buổi dạ tiệc lớn. Thực đơn sáng tạo được 
thiết kế phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng.
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Pullman Hanoi là điểm đến hàng đầu cho việc nghỉ ngơi cũng 
như hội họp của các công ty. Khách sạn cung cấp hệ thống 
phòng họp gần 1000 m² cùng cơ sở vật chất tối tân được
thiết kế nhằm tăng cường tính hiệu quả cho các cuộc họp
và hội thảo quan trọng. Phòng Đại Tiệc Văn Miếu với sức chứa 
lên đến 600 khách và tám phòng họp nhỏ đều được trang bị 
hiện đại với âm thanh, ánh sáng tối tân, Wi-Fi miễn phí toàn bộ 
khán phòng và dễ dàng truy cập đến Connectivity Lounge.

Gặp khó khăn trong công nghệ? Event Manager và IT Solutions 
Manager chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm sẽ luôn sẵn sàng 
để tư vấn và hỗ trợ trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

Nằm giữa khu vực thương mại với các cơ quan chính phủ, 
đại sứ quán và nhiều địa điểm văn hóa nổi tiếng của thủ đô, 
Pullman Hanoi là sự lựa chọn tuyệt vời cho cả doanh nhân
và khách du lịch. 

Vị trí thuận tiện của khách sạn giúp việc gặp gỡ giao dịch với
các đối tác hay khám phá vẻ sinh động náo nhiệt của thành phố 
vô cùng dễ dàng và nhanh chóng.

Chill-Out Area: Là một nơi hoàn hảo để thư giãn gần phòng 
họp, cho phép nhà tổ chức hoặc người tham gia sự kiện có thể 
thư giãn thoải mái trong thời gian nghỉ giữa giờ và sau mỗi
cuộc họp. Quý khách sẽ thực sự cảm thấy dễ chịu với những 
sắp đặt và bố trí không gian độc đáo để tiếp tục thảo luận
ý tưởng, thưởng thức một tách cà phê hay tạo dựng các
mối quan hệ kinh doanh. 

Tiệc Cưới: Phòng Đại Tiệc Văn Miếu rộng gần 600m²,
trần cao và hệ thống đèn chùm trang nhã hiện đại, sân khấu
và vách ngăn dễ dàng di chuyển, internet không dây miễn phí 
trong toàn bộ khán phòng, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện 
đại và phòng thay đồ dành cho Cô Dâu Chú Rể, Pullman Hanoi 
thực sự là một sự lựa chọn mà bạn không thể bỏ qua.

Chúng tôi sẽ xác nhận tình trạng phòng họp và phòng ở
còn trống trong vòng tối đa 24 giờ kể từ khi nhận được
yêu cầu của quý khách.
Qúy khách sẽ nhận được bản đề xuất chi tiết dành riêng
chỉ trong vòng 1 ngày. Chuyên viên quản lý sự kiện trực tiếp  
giám sát sự kiện của Quý khách ngay sau khi ký hợp đồng.
Quý khách cũng đồng thời được hỗ trợ của Chuyên viên
giải pháp kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
công nghệ và truyền thông đa phương tiện, luôn sẵn sàng 
cung cấp thiết bị và dịch vụ cần thiết cho sự kiện.
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luôn sẵn sàng phục vụ quý khách bất cứ lúc nào. Với dịch vụ 
ẩm thực tại phòng phục vụ cả ngày hoặc bữa trưa cho 
doanh nhân bận rộn, dịch vụ hoàn hảo của chúng tôi luôn 
đáp ứng nhanh nhất với tốc độ sự kiện của quý khách.

Pullman Hanoi cách Văn Miếu Quốc Tử Giám, biểu tượng 
của Hà Nội và cũng là trường đại học đầu tiên của
Việt Nam, chỉ 10 phút đi bộ và cách quần thể Lăng và
Bảo tàng Hồ Chí Minh khoảng 15 phút.
Vào những ngày đẹp trời, Quý khách có thể khám phá vẻ 
đẹp duyên dáng của Hà Nội khi thong thả dạo quanh những 
con đường nhỏ quyến rũ để mua vài món quà lưu niệm
thủ công hoặc chiêm ngưỡng nét cổ kính vương trên các 
ngôi nhà trong Phố Cổ.
Nằm giữa trung tâm thương mại với nhiều cơ quan chính phủ 
và đại sứ quán, Quý khách chỉ mất vài phút để đi từ
khách sạn đến Trung tâm Triển lãm Quốc tế Giảng Võ và 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chỉ cách Sân bay Quốc Tế 
Nội Bài 35 phút lái xe.
Pullman Hanoi là lựa chọn lý tưởng cho cả doanh nhân và 
khách du lịch khi đến thăm và làm việc ở Thủ đô.
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GẶP GỠ TẠI PULLMAN

PHÒNG HỌP

ĐỊA ĐIỂM LÝ TƯỞNG
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Với diện tích phòng họp với gần 1000 m  gồm phòng Đại Tiệc Văn Miếu và tám phòng họp kích cỡ
khác nhau phù hợp với từng nhu cầu hội họp, Pullman Hanoi mang đến môi trường làm việc sáng tạo

và hiệu quả. Bởi đó là điều kiện dẫn đầu trong công việc.
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