
Our hotel’s exclusive and exceptionally well appointed 
meeting spaces spread across 2861sqm are the ideal 
choice for events. From the magnificence of The Grand 
Ballroom and the elegance of Hanoi Meeting Room, to 
the views from Danang Meeting Room, discover the 
perfect venue for your next conference, meeting or 
business function.

Exclusive Meetings Offer for our valuable Events 
Planners:
• Room Offer from VND 3,100,000 ++ per room per 
  night including breakfast (for one person)*
• Full Day Meeting Package from VND 900,000++ 
   per person per day including two coffee breaks and 
   luncheon.*

Extra Benefit:
Complimentary one hour soft drinks and juices.
This o�er is valid for meetings held from now until 31st 
December 2017.
 
Become a member of our IHG Business Rewards Club 
Program to:
• Earn 3 points for every $1USD spent on qualified 
   meetings (includes guest rooms, meeting space and 
   food & beverage).
• Earn points for stays at more than 5,000 IHG hotels 
   worldwide.
• Points in your account do not expire for all current 
   Elite members.
• Fastest way for Club members to earn Elite status.

(*)This package is only applied for group booking from
    10 rooms and above.
    Other terms and conditions applied.

INTERCONTINENTAL 
HANOI LANDMARK72
Keangnam Hanoi Landmark Tower
Plot E6 Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward
Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
Tel:       +84 (24)369 888 88
Fax:      +84 (24)369 888 89
E-mail:  duong.nguyenthuy@ihg.com

Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72 là sự 
lựa chọn lý tưởng cho các sự kiện, hội nghị của quý 
khách hàng. Không gian hội họp với tổng diện tích lên 
tới 2861m2 được chia ra thành các phòng họp chức 
năng  với nhiều thiết kế khác nhau và trang thiết bị 
hiện đại, phù hợp với mọi loại hình hội thảo, hội nghị. 
Từ phòng Khánh tiết lộng lẫy, phòng họp Hà Nội 
trang nhã tới phòng họp Đà Nẵng có tầm nhìn thoáng 
đãng chắc chắn sẽ là không gian hoàn hảo cho những 
sự kiện sắp tới.

Để đón chào những vị khách đầu tiên trong thời gian 
khai trương, chúng tôi áp dụng chương trình hội họp 
và phòng ở với giá ưu đãi như sau:
1. Giá phòng ở cho khách tham dự sự kiện là 
    3.100.000VND++/phòng/đêm bao gồm ăn sáng.* 
2. Gói hội họp giá 900.000VND++/người bao gồm: 
    hai lần phục vụ trà, cà phê, bánh ngọt và một bữa trưa.

Ưu đãi kèm theo:
Miễn phí nước ngọt và nước hoa quả trong vòng một giờ.*
Chương trình áp dụng từ nay tới ngày 31/12/2017
  
Trở thành hội viên của IHG Business Rewards để tận 
hưởng những ưu đãi đặc biệt sau:
• Tích lũy 3 điểm cho mỗi $1USD chi tiêu khi quý 
  khách đặt phòng (phòng nghỉ, phòng họp và ăn uống).
• Đổi điểm sang phòng ở khi đặt phòng trong hệ 
    thống hơn 5.000 khách sạn thuộc tập đoàn IHG
    toàn cầu.
• Điểm thưởng không bao giờ hết hạn với hội viên Elite.
• Đây là cách nhanh nhất để trở thành hội viên Elite

(*)Gói ưu đãi này chỉ áp dụng cho nhóm khách từ 
    10 phòng trở lên.
    Áp dụng kèm theo điều kiện và điều khoản khác.

INTERCONTINENTAL 
HANOI LANDMARK72
Keangnam Hanoi Landmark Tower,
Khu E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tel:       +84 (24)369 888 88
Fax:      +84 (24)369 888 89
E-mail:  duong.nguyenthuy@ihg.comM

E
E

T
IN

G
S

A
T

 N
E

W
 H

E
IG

H
T

S



MEETINGS
AT NEW HEIGHTS
TRẢI NGHIỆM HỘI HỌP KHÁC BIỆT


