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Where efficiency      inspiration meet.

Perfection is our passion and Swiss hospitality our heritage. Mövenpick Meetings & Events offers 

professional event management encapsulating the highest quality standards, creative cuisine and 

qualified, friendly service. We create the ideal conditions for your meeting, banquet or event with our 

individual solutions tailored to your requirements.

Food for thought.

Mövenpick Hotels & Resorts offers more than just conference rooms - food and beverage is also part of 

our expertise. We provide a top-class culinary experience based on local produce and fresh 

ingredients. Our inspiring food and beverage concepts provide you and your guests with the environ-

ment to eat well, think well and work well.

Thought through service.

Forgotten anything? Our dedicated Meeting & Event Coodinator is there to cater for your needs and to 

ensure that your event is running smoothly. This enables you to focus your full attention on your 

meeting or event.

Inspirational environments.

We offer everything you need for successful gatherings. From remarkable locations to exceptionally 

equipped meeeting rooms, we help you to organise your themed and tailored event ideas.

Mövenpick Meetings & Events - inspiration for every occasion. 

Nơi hiệu quả      cảm hứng hội ngộ
Với đội ngũ quản lý sự kiện chuyên nghiệp đạt chuẩn Thuỵ Sĩ, dịch vụ Hội thảo & Sự kiện 
Mövenpick cung cấp giải pháp tối ưu, chất lượng, sáng tạo, dịch vụ thân thiện, lý tưởng cho tất 
cả các loại hình sự kiện như hội nghị, hội thảo hay yến tiệc.

Ẩm thực sáng tạo
Không chỉ cung cấp các tiện ích về phòng họp, chúng tôi còn có thế mạnh về ẩm thực. Với 
nguyên liệu bản địa tươi ngon, quý khách và đối tác khách hàng sẽ có được trải nghiệm lành 
mạnh về ẩm thực có lợi cho sức khoẻ, giúp công việc thêm hứng khởi và hiệu quả.

Dịch vụ thấu đáo
Đội ngũ chuyên viên tổ chức Hội thảo & Sự kiện tận tâm sẽ luôn đáp ứng tận tình các yêu cầu 
của quý khách, đảm bảo sự kiện diễn ra tốt đẹp. Nhờ đó, quý khách sẽ có thể yên tâm tập trung 
cho cuộc họp hay sự kiện của mình.

Môi trường tạo cảm hứng
Chúng tôi luôn đáp ứng mọi mong đợi của quý khách để sự kiện được diễn ra thành công.  Với 
địa điểm lý tưởng và trang thiết bị hiện đại, chúng tôi sẽ tư vấn và triển khai các ý tưởng cho 
sự kiện theo đúng chủ điểm và kỳ vọng của quý khách. 

Dịch vụ Hội thảo & Sự kiện Mövenpick – nguồn cảm hứng cho mỗi sự kiện.

For more information and bookings, please contact Sales & Marketing Department at +84 4 3822 2800,
extension 6138.   

Để biết thêm chi tiết hay đặt phòng, vui lòng liên hệ bộ phận Kinh doanh & Tiếp thị theo số                    
+84 4 3822 2800, máy lẻ 6138.
 


