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Green Hotel Management

LỢI NHUẬN CỦA KHÁCH HÀNG 
LÀ SỰ THÀNH CÔNG 
CỦA CHÚNG TÔI
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VỀ CHÚNG TÔI
Green Hotel Management
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Green Hotel Management được thành lập với sứ mệnh cung cấp dịch vụ 
Quản trị Khách sạn và Phát triển Bất động sản chuyên biệt theo yêu 

cầu chủ đầu tư. 

Sở hữu kiến thức chuyên sâu cùng đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm 
làm việc trong lĩnh vực Dịch vụ Kỹ thuật, Tiền Khai trương, Kinh doanh & 
Tiếp thị trong hơn 3 năm qua, Green Hotel Management tự hào kiến tạo 
khoản đầu tư bền vững, mang lại doanh số vượt trội cho chủ đầu tư. 

Trong bối cảnh thị trường khách sạn ngày càng cạnh tranh và sôi động, 
không ít chủ đầu tư chịu định hướng sai lệch từ các công ty phát triển và 
quản trị khách sạn nhằm ký được hợp đồng. Chính vì vậy, ngay từ những 
ngày đầu thành lập, Green Hotel Management đã lấy Chuyên nghiệp – Tận 
Tâm làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh để cung cấp dịch vụ 
tư vấn tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo khoản đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận 
trong dài hạn. 

Giới thiệu chung
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Tầm nhìn

Sứ mệnh

Bằng khát vọng, niềm đam mê và kinh nghiệm chuyên sâu của đội ngũ 
quản lý, Green Hotel Management phát triển mỗi ngày để trở thành một 
trong những công ty quản lý khách sạn hàng đầu Việt Nam, góp phần 
nâng cao vị thế của khách sạn thương hiệu Việt. 

Green Hotel Management mang trong mình giá trị kiến tạo giá trị và định 
hướng phát triển bền vững cho các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng và 
bất động sản, đặc biệt là các dự án xanh, thân thiện với môi trường. 
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Mr. THUẬN ĐÀO
Đồng Sáng Lập, Giám đốc 
Quản lý Doanh Thu (DRY)

Ông đã có hơn 14 năm kinh 
nghiệm làm việc trong ngành 
khách sạn 5 sao, đã từng 
nắm giữ những vị trí quan 
trọng về Quản trị Doanh thu, 
Bán hàng và Đặt phòng.

Mr. PHẠM ANH KHA
Nhà sáng lập, Giám đốc 

điều hành (COO)

Với hơn 23 kinh nghiệm 
trong ngành dịch vụ khách 
sạn, cùng sự phát triển trong 
trình làm việc cho tập đoàn 
Accor tại Sofitel và Novotel 
Dalat ông Kha mang đến 
một nền tảng khách sạn 
chuyên nghiệp. 

Sở hữu kiến thức chuyên sâu cùng đội ngũ các chuyên gia giàu 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dịch vụ Kỹ thuật, Tiền Khai 
trương, Kinh doanh & Tiếp thị trong hơn 03 năm qua, Green Hotel 
Management tự hào kiến tạo khoản đầu tư bền vững, mang lại 
doanh số vượt trội và chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Đội ngũ của chúng tôi
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Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm tại nhiều 
vị trí lãnh đạo cao cấp của các khách sạn 

4,5 sao.

Kinh nghiệm công tác:
- Trưởng khối vận hành - Ann Tourist Ser-
vices & Trade.
- Giám đốc Kinh doanh và Marketing - 
Ocean Hospitality 
- Trưởng khối vận hành - The Palmy Hotels 

& Resorts. 
- Chuyên gia tư vấn cho các khách sạn, 
resort Hội An Trails Resort, Vanda Hotel 
Đà Nẵng, Sense Restaurant Hội An, Khánh 
Nguyên Sea Food Hội An.
- Giám đốc kinh doanh và Marketing của 
Swiss Bel International in VN, chuỗi khách 
sạn/resort Centara tại Việt Nam,  các khách 
sạn/resort của Bayantree tại Việt Nam

Ông NGUYỄN ĐẶNG QUANG VINH
Nhà sáng lập - Tổng giám đốc (CEO)
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“LỢI NHUẬN CỦA KHÁCH HÀNG LÀ 
SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”
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Green Hotel Management đã hoàn thành rất nhiều dự án khách sạn 
và nghỉ dưỡng với mức độ phức tạp và thách thức khác nhau. Với 
kiến thức sâu rộng về xây dựng và vận hành, chúng tôi cam kết tối 
ưu kết cấu hạ tầng và giảm thiểu đầu tư cho chủ sở hữu. 

Các dịch vụ kỹ thuật giai đoạn tiền khai trương bao gồm:
•          Phân tích mức độ khả thi
• Lựa chọn liên kết nhượng quyền thương mại
• Đánh giá thiết kế
• Phân tích chi phí xây dựng
• Giám sát dự án

Phát triển dự án

DỊCH VỤ
Green Hotel Management
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Điều thiết yếu khi thực hiện một dự án cải tạo là đảm bảo mức độ 
ảnh hưởng tối thiểu đến hoạt động vận hành của khách sạn cũng 
như trải nghiệm của khách hàng. Đội ngũ của Green Hotel Manage-
ment hỗ trợ lập kế hoạch cải tạo để dự đoán các chướng ngại có thể 
xảy ra, đồng thời cung cấp dịch vụ quản lý tại chỗ trong quá trình 
thực hiện kế hoạch. 

Chúng tôi sẽ đảm nhận vai trò cầu nối trung gian, giúp chủ đầu tư 
đàm phán với đơn vị nhượng quyển, đảm bảo tối đa lợi ích cho chủ 
đầu tư. 

Green Hotel Management giữ vai trò đại diện chủ đầu tư, chứ không 
phải một bên thứ 3 độc lập. Mức phí hoa hồng sẽ được tính dựa trên 
hiệu quả kinh doanh thực tế.

Cải tạo, nâng cấp
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Trong bối cảnh thị trường khách sạn ngày càng cạnh tranh, thị hiếu 
của khách hàng thay đổi không ngừng, việc Tái định vị Thương hiệu 
trở nên vô cùng quan trọng. Để nắm bắt các cơ hội mới, Green Hotel 
Management sẽ tiến hành đánh giá tổng thể khách sạn của bạn, 
từ đó đưa ra đề xuất về những thay đổi tích cực – giúp thương hiệu 
cạnh tranh thành công trên thị trường.

Đó là lý do tại sao khách hàng của chúng tôi cùng các thương hiệu 
nổi tiếng nhất trong ngành luôn tin tưởng chuyên môn quản lý khách 
sạn của Green Hotel Management để giúp họ khi hiệu suất đầu tư 
không được như mong đợi.

Hãy để chúng tôi giúp bạn hoàn thành được mục tiêu của mình!

Tái định vị
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Đội ngũ kỹ sư, nhà thiết kế, chuyên gia tư vấn của Green Hotel Man-
agement sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư từ giai đoạn thiết kế, lập kế 
hoạch phát triển dự án, cung cấp các thông số kỹ thuật, đảm bảo 
khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng được hoàn thiện đúng tiến độ trong 
phạm vi ngân sách dự kiến. 

Bên cạnh đó, chúng tôi có thể hỗ trợ lập dự trù kinh phí, dự báo hoạt 
động, lịch trình kỹ thuật, lên phương án thiết bị cần thiết nhằm phục 
vụ cho quá trình vận hành khách sạn cùng kế hoạch kinh doanh và 
tiếp thi để quảng bá khách sạn với khách hàng tiếp năng. 

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tuyển dụng và đào tạo nhân 
viên để khách sạn có thể được mở cửa và vận hành theo đúng tiến 
độ. Green Hotel Management làm việc chặt trẽ với chủ đầu tư để tổ 
chức thành công lễ khai trương – dấu mốc đặc biệt trong quá trình 
hình thành và phát triển khách sạn.

Dịch vụ kỹ thuật và 
Tiền khai trương
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Quản lý khách sạn 
& khu nghỉ dưỡng
Green Hotel Management tin rằng, mỗi khách sạn hay khu nghỉ 
dưỡng sở hữu nét độc đáo riêng. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm việc chặt 
trẽ với chủ đầu tư để cá biệt hóa việc vận hành, đem đến sự khác 
biệt, nét cá tính đặc trưng cho khách sạn. 

Theo đuổi triết lý kinh doanh phục vụ khách hàng bằng sự chân 
thành và hiếu khách, chúng tôi đảm bảo quá trình vận hành khách 
sạn sẽ luôn trơn tru. Kế hoạch kinh doanh chiến lược và kinh ng-
hiệm trong hoạt động truyền thông, tiếp thị là thế mạnh của Green 
Hotel Management. Chúng tôi cam kết nắm bắt tất cả các nguồn 
doanh thu phụ trội và gia tăng nhằm tạo ra mức lợi nhuận cao nhất 
cho mỗi phòng trong khu nghỉ dưỡng. 

Chuyên môn về quản lý khu nghỉ dưỡng:
• Kinh nghiệm phát triển mảng F&B 
• Spa/ Tiện ích chăm sóc sức khỏe
• Trung tâm hội thảo/hội nghị
• Các sự kiện đặc biệt.
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Dịch vụ quản lý bất động sản
Green Hotel Management cung cấp toàn diện dịch vụ quản lý bất 
động sản, bao gồm tòa nhà văn phòng và căn hộ cho thuê. Thấu 
hiểu nhu cầu khách hàng trong nước và quốc tế và tập trung phát 
triển thị trường ngách là một trong những chìa khóa thành công 
của chúng tôi. 

Mạng lưới rộng lớn tại Việt Nam giúp chúng tôi đảm bảo tỷ lệ 
chuyển đổi nhân sự ở mức thấp nhất trong bối cảnh một thị trường 
cạnh tranh khốc liệt. 

Dịch vụ quản lý bất động sản: 
• Concept Nhà hàng
• Quản lý khu Ẩm thực
• Hội nghị/ Hội thảo
• Dịch vụ Spa
• Dịch vụ chăm sóc sức khỏe
• Quản lý địa điểm
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KHÁCH HÀNG
Green Hotel Management
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Mandila Beach Hotel
4 sao | 130 phòng

http://mandilabeachhotel.com 

Hơi thở hiện đại giữa lòng Đà Nẵng

Tọa lạc tại ví trị đắc địa trên con đường vàng Võ Nguyên Giáp, với tầm 
nhìn ôm trọn một trong những bờ biển đẹp nhất hành tinh quanh năm 
cát trắng mịn và nước trong xanh, Mandila Beach Hotel là một trong 
những khách sạn được mong chờ nhất  hè 2017 tại Đà Nẵng.

Mang lối kiến trúc hiện đại, tôn vinh sự tối giản tinh tế, gam màu hài hòa 
tạo nên sự khác biệt khi đến với Mandila Beach Hotel. Gồm 130 phòng 
nghỉ tiện nghi sang trọng, trang thiết bị hiện đại cùng hệ thống nhà 
hàng, bar và dịch vụ đẳng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế 4 sao, khách 
sạn Mandila Beach là điểm đến hoàn hảo cho những chuyến công tác 
hay nghỉ dưỡng của quý khách tại thành phố biển xinh đẹp.
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Vanda Hotel & Spa Da Nang
4-sao | 114 phòng

http://www.vandahotel.vn

Nét thanh lịch trong lòng thành phố!

Nằm trên một trong những con đường đẹp nhất Đà Nẵng, ngay cạnh 
cầu Rồng độc đáo, khách sạn 4 sao Vanda bao gồm 19 tầng với 114 
phòng khách được thiết kế tinh tế cùng tiện nghi sang trọng và đầy đủ 
các dịch vụ chất lượng.

Được xây dựng trên một địa thế lý tưởng cùng đội ngũ nhân viên thân 
thiện, ưu tú, khách sạn Vanda tự tin mang lại cho bạn tất cả những gì 
quý vị cần từ phòng ở, nhà hàng, spa đến hội nghị, sự kiện.
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Hoi An Trails Resort & Spa
4-sao | 100 phòng

http://hoiantrailsresort.com.vn

Hồn Việt nơi phố Hội!

Là một phần của thiên đường ở phố cổ Hội An, Hội An Trails Resort & 
Spa có tất cả mọi thứ bạn có thể mong muốn, với vị trí tuyệt vời giữa 
bãi biển Cửa Đại và các khu di tích lịch sử nổi tiếng,100 phòng lưu trú 
được hiện đại, thoáng mát, ẩm thực đặc sắc tại nhà hàng và thiên nhiên 
thanh bình, yên tĩnh. Bạn sẽ được thưởng thức tầm nhìn ra những cánh 
đồng lúa mang tính biểu tượng và trải nghiệm văn hoá Việt Nam đích 
thực trong suốt thời gian lưu trú tại khu nghỉ mát cao cấp đầu tiên của 
Hội An.
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The Palmy Hotel & Spa
3-sao | 44 phòng

http://www.thepalmyhotel.vn

Không gian Hà thành xưa

Tọa lạc ở vị trí đắc địa ở trung tâm phố cổ Hà Nội, chỉ cách Hồ Hoàn 
Kiếm vài phút đi bộ, khách sạn The Palmy Hotel & Spa là lựa chọn lý 
tưởng cho những du khách tìm kiếm sự tiện lợi và thoải mái đầy tiện nghi 
cho hành trình của mình.

Khách sạn được thiết kế một cách hiện đại đầy tiện nghi kết hợp với 
phong cách trang trí nội thất mang đậm dấu ấn văn hóa đặc sắc được 
tô điểm thêm bằng các ấn phẩm gốm sứ Bát Tràng, những bức tranh 
sơn mài đầy tao nhã… Tất cả đều khéo léo hòa quyện một cách tinh tế 
tạo nên một không gian ấm cúng, thân thiện và không kém phần tiện 
nghi cho khách lưu trú.

Khách sạn có tổng cộng 44 phòng, một nhà hàng trên sân thượng, 
một phòng spa riêng thích hợp cho cả khách công vụ và khách du lịch 
thuần túy.
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Hãy để chúng tôi 
cùng bạn 
chinh phục những ước mơ!
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Green Hotel Management
A. 145 Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh Dist, HCMC

T. 028 3514  0585 | W. greenhotelmanagement.com


