GÓI HỌP MIỄN PHÍ

N EW YOR K

LON DON

Hãy để chúng tôi biến hội thảo của bạn trở thành những trải nghiệm tuyệt vời. Bữa sáng miễn phí và
không gian hội họp sang trọng sẽ dành cho mọi khách hàng đặt tối thiểu 10 phòng nghỉ mỗi đêm tại
khách sạn chúng tôi.

PA R IS

Thời gian xác nhận dịch vụ: 15 Tháng Ba 2019 – 30 Tháng Chín 2019
Thời gian sử dụng dịch vụ: 15 Tháng Ba 2019 – 01 Tháng Ba 2020

R I Y A DH

Chỉ t ừ USD140++ c h o một k h ách*

DOH A

GÓ I Ư U ĐÃ I BA O GỒM

• Bữa sáng & bữa trưa
• Miễn phí sử dụng wi-fi
• Tiệc trà đón tiếp buổi sáng (trà, cà phê & bánh quy)
• Hai tiệc trà giải lao với ba món ăn nhẹ
• Phục vụ không giới hạn trà và cà phê trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
• Nhân viên hỗ trợ trong suốt quá trình diễn ra hội nghị
• Miễn phí sử dụng phòng họp bao gồm 1 bảng trắng, 1 bảng flip chart, bút dạ, máy chiếu LCD, thiết bị
âm thanh và nhân viên hỗ trợ kỹ thuật
• Nhân đôi điểm thưởng IHG® Rewards Club khi ký hợp đồng từ 1 tháng ba đến 30 tháng tư năm 2019
cho những hội thảo diễn ra từ 21 tháng ba đến 31 tháng tám năm 2019 (giá trị hợp đồng tối đa là USD
20,000)
• Từ 1 tháng năm đến 30 tháng chín năm 2019, khi ký hợp đồng cho những hội thảo diễn ra từ 1 tháng
năm năm 2019 đến 1 tháng ba năm 2020, với mỗi USD chi trả, quý khách sẽ được nhận thêm 3 điểm
IHG® Rewards
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KUA L A LU M PU R

Áp dụng điều khoản và điều kiện*
• Gói ưu đãi hội thảo “Hội họp miễn phí” chỉ áp dụng cho các đoàn báo giá mới từ ngày 15 tháng ba năm 2019
• Các ưu đãi trên không được hoàn hủy hoặc quy đổi ra tiền mặt
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ +84 24 6270 8888 (ext 7041) hoặc email chúng tôi tại: to.hanh@ihg.com

Live the InterContinental life.
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