MEETING AT DLG HOTEL DANANG
628.000 VND/nett
°• FULL - DAY MEETING PACKAGE WITH LUNCH
Gói hội nghị cả ngày bao gồm bữa trưa ...................................................
°• FULL - DAY MEETING PACKAGE WITHOUT LUNCH 458.000 VND/nett
Gói hội nghị cả ngày không bao gồm bữa trưa .......................................
508.000 VND/nett
°• HALF - DAY MEETING PACKAGE WITH LUNCH
Gói hội nghị nửa ngày bao gồm bữa trưa .................................................
°• HALF - DAY MEETING PACKAGE WITHOUT LUNCH 308.000 VND/nett
Gói hội nghị nửa ngày không bao gồm bữa trưa .....................................

Gói hội nghị bao gồm / Meeting package inclusions:
Sử dụng phòng hội nghị từ 8:00 - 12:00 hoặc 13:00 - 17:00 đối với gói nửa ngày
Use of event venue from 8:00 - 12:00 or from 13:00 - 17:00 for half day
Sử dụng phòng hội nghị từ 8:00 - 17:00 đối với gói cả ngày
Use of event venue from 8:00 - 17:00 for full day
Ăn nhẹ giữa giờ / Meal breaks:
01 bữa tiệc nhẹ café giữa giờ cùng bánh ngọt và bánh mặn - gói nửa ngày
01 coffee break with assortment of sweet and savoury items - half day
02 bữa tiệc nhẹ café giữa giờ cùng bánh ngọt và bánh mặn - gói cả ngày
02 coffee break with assortment of sweet and savoury items - full day
Dùng bữa trưa tại sảnh trước hội nghị, phòng tiệc riêng của nhà hàng
Roll in set lunch at pre-event area, private room of selected restaurant
Nước suối và nước ngọt đã được bao gồm trong bữa trưa
Mineral water and soft drink are included in lunch
Trang bị cho hội nghị / Meeting amenities:
Tập ghi chú, bút, kẹo bạc hà, nước suối đóng chai
Note pad, pen, mints, bottled water
Trang thiết bị hội nghị / Technology and communications:
Bảng lật hoặc bảng trắng với bút lông
01 flipchart or whiteboard with marker
01 micro
01 Wired microphone
1 máy chiếu LCD và 1 màn hình
01 LCD projector with 01 screen

Notice: (- Giá trên đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT
Prices are subject to 5% service charge and 10% VAT)
(- Cà phê và trà chào mừng áp dụng một lần cho mỗi gói
Welcome coffee and tea to be applied once per package)

