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▪ Hơn 1.000 chương trình đã thực hiện từ Bắc vào

Nam với hầu hết các loại hình sự kiện, phục vụ

đa ngành nghề

▪ Hơn 400 khách hàng đã tin cậy chọn Vietfriend

làm đơn vị tổ chức chương trình và tiếp tục sử

dung dịch vụ trong những chương trình kế tiếp…

Chúng tôi hy vọng được đồng hành cùng quý khách

hàng để xây dựng một chương trình tốt đẹp nhất.



Là công ty tận tâm nhất trong việc cung cấp những

ý tưởng và giải pháp độc đáo nhằm gia tăng nội lực

của khách hàng thông qua các dịch vụ Event,

Teambuilding và Travel.

Vietfriend đóng vai trò là một thành tố kết nối

những mục tiêu - con người - nguồn lực của một

doanh nghiệp trở nên hợp nhất trong một môi trường

làm việc tương hỗ cao.

Vietfriend đóng góp cho xã hội thông qua những

hoạt động xây dựng cộng đồng trong quá trình hoạt

động.

Vietfriend mang lại một môi trường làm việc bình

đẳng và hiệu quả cho mọi thành viên công ty.

VISION

MISSION



TẬN TÂM
Chúng ta hết lòng phục vụ

khách hàng như những người

bạn. Chúng ta biến những

những tiêu chuẩn dịch vụ của

chúng ta trở thành những

thang đo giá trị tinh thần phục

vụ khách hàng.

CHÍNH TRỰC
Chúng ta trung thực với người
khác và với chính mình. Chúng
ta đáp ứng những chuẩn
mực đạo đức cao nhất trong
mọi giao dịch kinh doanh.
Chúng ta thực hiện hoàn
hảo những cam kết của chúng
ta với khách hàng.

TRÁCH NHIỆM
Chúng ta nhận trách
nhiệm trong tư cách cá
nhân và đồng đội đối với
các công việc và hành
động của mình. Chúng
ta đánh giá cao sự nhận
lãnh trách nhiệm và sẵn
sàng chịu trách nhiệm.

CORE VALUES



OUR CLIENTS



OUR CLIENTS
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TEAM
BUILDING

Vietfriend luôn sáng tạo từng chương trình riêng biệt, mang đậm bản sắc văn hóa và

đặc trưng của từng doanh nghiệp. Các chương trình teambuilding tập trung vào kỹ năng

làm việc nhóm, khơi dậy tiềm năng sẵn có trong mỗi thành viên để hun đúc tinh thần

đam mê trong công việc. Chúng tôi đặt trọng tâm vào: "tình cảm của bạn dành cho mỗi

công việc" chứ không phải "số lượng công việc bạn đã làm".



CONCEPT 

TEAMBUILDING 

NỔI BẬT



Bùng Cháy Đam Mê



WATER FESTIVAL



SPEED UP OUTING



SPORTS DAY 



AMAZING RACE



FAMILY DAY 
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EVENT
Có thể nói công việc tổ chức sự kiện như vẽ một bức tranh nghệ thuật. Cảm nhận được

tính nghệ thuật độc đáo của bức tranh phụ thuộc vào cảm quan của mỗi người. Thông

điệp mà khách hàng cảm nhận về bức tranh đó chính là concept của sự kiện.

Vietfriend luôn xây dựng những concept hấp dẫn, độc đáo cho mỗi sự kiện phù hợp với

quy mô và ngân sách của quý khách hàng.



CÁC EVENT TIÊU 

BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN



LỬA TRẠI



IN THE

MOON LIGHT



LỄ MỞ BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Địa điểm: ASIANA PLAZA – TP.HCM

Số người tham dự: 200 Khách



LỄ KHAI TRƯƠNG

Địa điểm: VĂN PHÒNG LOUIS HOLDING QUẬN 

2 KHU ĐÔ THỊ SALA

Số người tham dự: 100 Khách



YEAR END PARTY

Địa điểm: NEW WORLD HOTEL SAI GON

Số người tham dự: 150 Khách



YEAR END PARTY 

Địa điểm: PAVILLON RESTAURANT – TP.HCM

Số người tham dự: 250 Khách



ANNIVERSARY PARTY

Địa điểm: OCEANAMI RESORT

Số người tham dự: 350 Khách



YEAR END PARTY 

Địa điểm: CAPELLA – TP.HCM

Số người tham dự: 200 Khách



POOL PARTY 

Địa điểm: PENDULA GARDEN – TP.HCM

Số người tham dự: 150 KHÁCH



LỄ MỞ BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Địa điểm: NIKKO HOTEL SAI GON

Số người tham dự: 300 Khách



LỄ KHAI TRƯƠNG

Địa điểm: TP. PHAN THIẾT

Số người tham dự: 200 Khách



LỄ KÝ KẾT

Địa điểm: SHERATON HOTEL SAI GON

Số người tham dự: 250 Khách



YEAR END PARTY

Địa điểm: TERRACOTTA RESORT ĐÀ LẠT

Số người tham dự: 500 Khách



KỈ NIỆM NGÀY CƯỚI

Địa điểm: LOTTE HOTEL SAIGON

Số người tham dự: 150 Khách



Địa điểm: VIETSOVPETRO HOTEL SAIGON

Số người tham dự: 200 Khách

YEAR END PARTY



Địa điểm: MŨI NÉ BAY RESORT – PHAN THIẾT

Số người tham dự: 150 Khách

TEAMBUILDING



Contact Us
+ vietfriend.com.vn

+ vietfriendtour.com

+ 123didulich.com

https://www.vietfriend.com.vn/
https://vietfriendtour.com/
https://123didulich.com/



