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Vừa qua Khách sạn Equatorial tổ chức thành công sự kiện chào mừng ngày vừa tròn hai
thập kỷ vào tháng 9.2016
Vào tháng Chín 20 năm trước, Equatorial Hồ Chí Minh chính thức khai trương với mục tiêu
cung cấp các dịch vụ tiêu chuẩn đẳng cấp phục vụ các cấp lãnh đạo của doanh nghiệp, và
Equatorial đã nhanh chóng định vị thương hiệu được dành nhiều sự ủng hộ từ doanh nghiệp và
khách du lịch. Kể từ đó khách sạn đã tự hào trở thành địa điểm lựa chọn cho nhiều vị quan
chức, hiệp hội doanh nghiệp, đám cưới đẳng cấp hoặc nơi tổ chức sự kiện trang trọng của các
công ty.
Ngày 14 tháng 9 năm 2016 Khách sạn đã tổ chức một buổi lễ long trọng với sự tham dự của
các quan khách như các quan chức, cơ quan báo đài, khách hàng thân thiết, các nhà cung cấp
và các đối tác. Trong đêm tiệc chúng tôi mang đến các chương trình ẩm thực, biểu diễn nghệ
thuật đặc sắc với sự góp mặt của nữ ca sĩ Hiền Thục để bày tỏ lời tri ân đến sự đồng hành và
ủng hộ của các quan khách dành cho khách sạn trong thời gian qua.
Trong sự kiện này, ngài Tổng Quản Lý, ông Siegfried Steindl đã trao lời cảm ơn tất cả khách
hàng, đối tác và khẳng định lời hứa cam kết trong việc duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ
của Khách sạn trong thời gian tới: “Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 20 năm, chúng tôi rất vui mừng
đã giữ vững chất lượng trong suốt những năm qua, và trong hành trình sắp tới, chúng tôi sẽ
tiếp tục phấn đấu để xứng đáng là khách sạn chất lượng của thời đại mới”
Buổi tiệc kỷ niệm cũng nhằm để truyền tải thông tin Khách sạn với khẩu hiệu Hành Trình 20
Năm Cống Hiến.
Một hoạt động ý nghĩa mà chúng tôi muốn chia sẻ đến cho cộng đồng là chương trình đấu giá
từ thiện để hỗ trợ cho Trường Khuyết Tật Tương Lai Quận 5, toàn bộ số tiền VND 21,950,000
đấu giá được sẽ chuyển đổi thành sản phẩm tươi và bổ dưỡng như trái cây, rau củ và sữa tươi
nhằm giúp các em nhỏ sẽ được khỏe mạnh và đầy đủ nguồn dinh dưỡng.
Đặc biệt, Khách sạn Equatorial có nhiều chương trình khuyến mãi như lời tri ân đến tất cả
khách hàng như ưu đãi 20% trên tổng hóa đơn thanh toán của nhà hàng, quầy bar trong suốt
tháng 9; và khách hàng đăng ký thành viên mới 12 tháng tập gym sẽ được tăng thêm một tháng
miễn phí sử dụng dịch vụ. Đặc biệt hơn về những dịch vụ giải trí, Khách hàng có thêm ưu đãi
giảm 20% khi trị liệu massage thư giãn trong suốt tháng 9.

Thông tin chung về khách sạn Equatorial Hồ Chí Minh,
Khách sạn Equatorial tọa lạc ở trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh được Khách hàng yêu mến
bởi sự hiếu khách và chất lượng dịch vụ cao cấp với tiện ích hiện đại phù hợp với hội nghị hội
thảo và mở rộng hợp tác kinh doanh.
Khách sạn gồm có 333 phòng nghỉ tiêu chuẩn và hạng thương gia được trang bị tiện nghi đẳng
cấp 5 sao đã mang đến kỳ nghỉ thật sự thư giãn tại đây. Bên cạnh đó, để phục vụ ẩm thực
chúng tôi có nhà hàng Chit Chat chuyên phục vụ tiệc buffet phong cách quốc tế và là nhà hàng
hải sản bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
Ngoài ra, các phòng chức năng như hội nghị và yến tiệc cung cấp nhiều tiện nghi dịch vụ, gói
khuyến mãi hấp dẫn phù hợp với từng nhu cầu của Khách hàng. Điểm đặc biệt nổi trội của
khách sạn đó là phòng hội nghị với màn hình LED rộng lớn có sức chứa lên đến 1000 khách.
Để phục vụ thêm cho Khách giải trí và rèn luyện sức khỏe, trung tâm Equinox mang đến cho
khách hàng phòng tập gym tiện nghi, hiện đại và những hoạt động phong phú như lớp dạy
yoga, zumba thích hợp với nhu cầu hiện đại. Cũng tọa lại tại trung tâm Equinox là hồ bơi nước
mặn ngoài trời là điểm nhấn hoàn hảo cho mọi kỳ nghỉ tại đây.
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Bộ Phận Marketing và Truyền thông qua số +84 8 3835 9969
hoặc email: marketing@hcm.equatorial.com

