BÁO GIÁ DỊCH VỤ THUÊ PHÒNG HỘI THẢO TẠI TRIỂN LÃM VIETFISH 2019
Cả ngày: 08:00 – 17:00 (nghỉ giữa buổi: 12:00 – 13:00)
Nửa ngày: 08:00 – 12:00 hoặc 13:00 – 17:00
Sức chứa
Đơn giá
Loại phòng

Dịch vụ bao
gồm
2 micro
1 bàn đón khách
Nước suối
Giấy viết
Bàn ghế

520m2
450 khách (T) 78.000.000 VND: cả ngày
270 khách (C) 54.000.000 VND: nửa ngày
Phòng Convention 260m2
A/ B
200 khách (T) 54.000.000 VND: cả ngày
120khách (C) 42.000.000 VND: nửa ngày
Phòng Antigone
54m2
35 khách (T)
7.200.000 VND: cả ngày
32 khách (C)
5.400.000 VND: nửa ngày
Phòng Sunflower
185m2
180 khách (T) 30.000.000 VND: cả ngày
100 khách (C) 21.600.000 VND: nửa ngày
Phòng Sunflower
92.5m2
A/B
80 khách (T)
21.600.000 VND: cả ngày
60-70 khách
16.800.000 VND: nửa ngày
(C)
Phòng Dahlia
74m2
60 khách (T)
9.000.000 VND: cả ngày
48 khách (C)
6.600.000 VND: nửa ngày
Phòng Violet
64m2
35 khách (T)
7.800.000VND: cả ngày
32 khách (C)
6.000.000 VND: nửa ngày
(T): Phòng sắp xếp theo kiểu nhà hát
(C): Phòng sắp xếp theo kiểu lớp học
Các dịch vụ khác
1)Máy chiếu và màn hình 300 inch: Sử dụng cho Conference Hall và Convention A
+ 5.040.000 VND/cả ngày
+ 3.600.000 VND/nửa ngày
2) Máy chiếu và màn hình 150 inch chỉ sử dụng cho phòng Sunflower
+ 3.600.000 VND/cả ngày
+ 3.000.000 VND/nửa ngày
3) Máy chiếu và màn hình 84 inch: Sử dụng cho tất cả các phòng
+ 3.600.000 VND/cả ngày
+ 3.000.000 VND/nửa ngày
Phòng Convention

4) Backrop ( bao gồm chi phí in và treo)
Phòng Convention / Convention A : 3.000.000 đồng
Phòng Convention B : 2.500.000 đồng
Các phòng còn lại : 2.200.000 đồng
5) Standee
Standee chữ X 80 x 180cm
400.000 đồng
Standee cuộn 80 x 180cm
800.000 đồng

BÁO GIÁ TEABREAK
Sản phẩm

Chi tiết

Gói 132.000 VND/khách

3 loại bánh ngọt/ mặn, 2 loại trái cây
theo mùa, cà phê, trà, sữa
4 loại bánh ngọt/ mặn, 2 loại trái cây
theo mùa, cà phê, trà, sữa
5 loại bánh ngọt/ mặn, 3 loại trái cây
theo mùa, cà phê, trà, sữa tươi, nước
trái cây
6 loại bánh ngọt/ mặn, 4 loai trái cây
theo mùa, cà phê, trà, sữa tươi, nước
trái cây

Gói 154.000 VND/khách
Gói 198.000 VND/khách

Gói 242.000 VND/khách

Số lượng
(khách)

Thành tiền
(VND)

Ghi chú
- Ban tổ chức giảm50% giá thuê phòng hội thảo trong 1 buổi cho các đơn vị có gian hàng tại triễn lãm Vietfish
- Bản giá trên sẽ được áp dụng đến ngày 31/7/2019, các đơn vị đăng ký tổ chức hội thảo từ ngày 1/8/2019 ban
tổ chức tính thêm 50% tổng giá trị hợp đồng.
-

Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT
Thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản (50% ngay sau khi ký hợp đồng, 50% trước ngày diễn ra hội nghị 1 tuần)

