


Hòa Bình Group xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới Quý khách hàng, Quý đối tác về sự hợp tác của Quý 
vị dành cho công ty chúng tôi! 
Trải qua hơn 10 năm hoạt động, song song với sự cố gắng và tinh thần làm việc của toàn thể cán bộ, nhân viên công ty 
và nhờ vào sự ủng hộ, giúp đỡ vô cùng quý báu của quý khách hàng chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn giúp Hòa 
Bình Group vượt qua mọi khó khăn, thử thách để trở thành một trong những đơn vị tổ chức Hội nghị, Sự kiện và Du lịch 
hàng đầu Việt Nam.
Sự ủng hộ, tin cậy của quý khách hàng là nguồn động lực to lớn làm bùng cháy lên tình yêu, niềm đam mê của Hòa Bình 
Group đối với nghề và mang đến cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp nhất!
Bên cạnh đó, với sự đầu tư đồng bộ về hệ thống trang thiết bị hiện đại và hoàn chỉnh nhất đã giúp Hòa Bình Group có 
thể đáp ứng tối đa nhu cầu và mong muốn của quý khách hàng.
Hòa Bình Group luôn đặt mục tiêu đem lại cho khách hàng những dịch vụ chất lượng nhất với chi phí cạnh tranh nhất. 
Sự hài lòng của quý khách hàng chính là động lực cho sự phát triển của chúng tôi!
“Chất lượng làm nên danh tiếng” là phương châm hoạt động và cũng là thông điệp mà Hòa Bình Group muốn gửi gắm 
tới Quý khách hàng!

Thư ngỏ

Ban Lãnh đạo Hòa Bình Group



Hoa Binh Group would like to send our greetings and deep thanks to our customers and partners for your cooperation 
with our company!
Over 10 years of operation, together with the e�ort and working spirit of all employees of the company and thanks to the 
valuable support of our customers which is the great encouragement that help Hoa Binh Group overcome challenges to 
become one of the leading Conferences, Events, Travel in Vietnam. 
The support and trust of customers is a great motivation to ignite the love and passion of Hoa Binh Group for the jobs 
and bring customers the most professional services! 
Besides, with the synchronous investment in the equipment system, Hoa Binh Group could meet all the needs and 
desires of customers.
Hoa Binh Group always aims to bring customers the best service quality with the most competitive prices. Customer 
satisfaction is the driving force for our development!
"Quality makes reputation" is the motto and also the message that Hoa Binh Group wants to send to customers!
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Giá trị cốt lõi Core Values





Hòa Bình Group được tạo nên vào năm 2008 bởi những con người có cùng chung ý tưởng và đam mê tổ chức và phát triển hội nghị, sự 
kiện và du lịch. Trải qua nhiều thử thách và khó khăn, để đạt được thành công như ngày nay chính là nhờ sự liên tục đổi mới, nâng cấp 
trình độ con người, hệ thống trang thiết bị hiện đại, chuyên nghiệp tiêu chuẩn quốc tế nhằm tối ưu hóa lợi ích của khách hàng. Hòa 
Bình Group đã có những bước đi vững chắc để trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức hội nghị, sự kiện và du lịch 
tại Việt Nam. Hệ thống quản trị hội nghị và sự kiện chuyên nghiệp của Hòa Bình Group giúp thực hiện đúng các cam kết về chất lượng 
dịch vụ, tiến độ làm việc, hiệu quả công việc và đảm bảo quản trị rủi ro tốt nhất cho khách hàng.
Nhờ vậy, Hòa Bình Group đã được các cơ quan nhà nước, các trường học, viện, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, tập đoàn lựa chọn 
làm đơn vị tổ chức dịch vụ hậu cần cho các hội nghị - sự kiện quan trọng như:

- Hội nghị Greater Mekong Forum các năm 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018
- Hội nghị an toàn giao thông Quốc gia các năm 2013, 2014, 2015, 2016
- Hội nghị gây mê hồi sức toàn quốc các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- Hội nghị quốc tế IWAMSN các năm 2012, 2014, 2016, 2018
- Hội nghị quốc tế biển Đông các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế ngành thông tin và truyền thông Việt Nam 2017, 2018
- Hội nghị Gặp gỡ châu Âu 2018
- Hội nghị The Asset 2018
- Hội nghị quốc tế xúc tiến hợp tác kinh tế - y tế - giáo dục giữa tập đoàn Thiên Sư và Việt Nam 2018
- Hội nghị biển Ấn Độ Dương 2018
- Hội nghị da liễu toàn quốc 2016
- Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động công ty Phụ Tùng Máy số 1 Thái Nguyên 2018
- Lễ hội Anh Quốc 2018
- Lễ hội giáng sinh Đức tại Hà Nội 2017, 2018
- Lễ kỷ niệm 16 năm thành lập công ty TOTO Việt Nam 2018
- Lễ kỉ niệm 40 năm thành lập công ty CP đầu tư và XD HUD3 2018

Hoa Binh Group was created in 2008 by people who have the same ideas and passion for the organization and development of confer-
ences, events and tourism.
Over so many of challenges and di�culties, our success has been gained thanks to the continuous innovation and improving human 
resources ability, moderning equipment system to meet the world standards to optimize client’s bene�ts.
Hoa Binh Group has made �rm steps to become the leading prestigious brand in the �eld of organizing M.I.C.E in Vietnam.
Professional Conference and Event Management system of Hoa Binh Group helps comply with the commitment to quality of service , 
work schedule, work e�ciency and ensure the best risk management for customers.
Thus, Hoa Binh has been becoming the �rst choice for many government agencies, universities and institutions, international organiza-
tions, corporate business groups to supply logistics service for their important events such as :
- Greater Mekong Forum Conferences in 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.
- National Tra�c Safety Conference in 2013, 2014, 2015, 2016.
- National anesthesia resuscitation conference in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
- IWAMSN International Conference 2012, 2014, 2016, 2018.
- South China Sea International Conferences in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
- Vietnam ICT Investment Forum 2017, 2018.
- European Meeting 2018
- The Asset Conference 2018
- International conference on promoting economic - health - education cooperation between TIENS Group and Vietnam 2018
- Ocean Indian Ocean Conference 2018
- National congress of Aesthetic Dermatology 2016
- The 50th anniversary of establishment and receiving the Labor Order of Machinery Spare Parts No.1 Joint Stock Company 2018
- British Festival 2018
- German Christmas Festival in Hanoi 2017, 2018
- The 16th anniversary of establishment of TOTO Vietnam in 2018
- 40th anniversary of establishment of HUD3 Investment and Construction Joint Stock Company 2018

Hoabinh Group - Những dấu ấn của sự phát triển bền vững Hoabinh Group - Hallmark of Sustainable Development





Thế mạnh/ Strengths

Ban lãnh đạo Hòa Bình Group luôn chú trọng việc xây dựng cơ cấu và đào tạo nhân sự có chuyên môn và năng lực thực sự nhằm đáp ứng tốt nhất nhu 
cầu của khách hàng! 
Hòa Bình Group có khả năng đảm nhiệm về tài chính cho các hội nghị, sự kiện có kinh phí lớn đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Một khi giao nhiệm 
vụ cho chúng tôi, quý khách hoàn toàn có thể an tâm về khả năng tài chính. Bên cạnh đó, Hòa Bình Group còn là một đơn vị thực hiện đấu thầu có tính 
cạnh tranh về năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính, kinh nghiệm. Ngoài ra, chúng tôi là một trong số rất ít các đơn vị có thể cung cấp dịch vụ tổng thể 
từ A-Z cho một sự kiện nhờ việc sở hữu tất các thiết bị cần thiết cho sự kiện ở nhiều cấp độ. Hiện nay với 3 chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí 
Minh, Hòa Bình Group hoàn toàn có năng lực để tổ chức hội nghị, sự kiện và du lịch trên phạm vi toàn quốc. 
Chúng tôi tin tưởng rằng, chính sự sáng tạo, tìm tòi và nỗ lực không ngừng của mình sẽ mang đến những dịch vụ uy tín, chất lượng nhất!

Hoa Binh Group's leaders always pay attention to building the structure and training personnel with professional skills and competence to meet the needs of 
customers!
Hoa Binh Group is capable of undertaking �nance for conferences and events with a budget of tens and hundreds of billions dong. Once assigned to us, you can 
be secured about our �nancial capacity. Besides, Hoa Binh Group is also a competitive bidding unit in technical ability, �nancial capacity and experience. In 
addition, we are one of the few units that can provide comprehensive services from A-Z for an event by owning all the equipment needed at di�erent scales. 
Currently with 3 branches in Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh city and Hoa Binh Group is fully capable of organizing conferences, events and tours nationwide.
We believe that our creativity, exploration and continuous e�orts will bring you the most prestigious and quality services
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25 26
Conference: IWAMSN
Date: 11/2018
Vanue: khách sạn Hoàng Sơn – Ninh Bình
No.of pax: 500 pax
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Conference: Xúc tiến đầu tư quốc tế ngành thông tin và truyền thông VN 
Date: 9/2018
Vanue: Melia Hotel
No.of pax: 1500 pax



29 30
Conference: Xúc tiến hợp tác tập đoàn Thiên Sư tại VN
Date: 5/2018
Vanue: Hà Nội 
No.of pax: 500 pax



31
Conference: Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29
Date: 11-13/7/2018
Vanue: Đà Nẵng
No.of pax: 150 pax
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33
Conference: IWAMSN
Date: 11/2018
Vanue: khách sạn Hoàng Sơn – Ninh Bình
No.of pax: 500 pax
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35 36
Conference: Hội nghị gây mê hồi sức toàn quốc
Date: 23-24/8/2018
Vanue: Nha Trang 
No.of pax: 1000 pax



37 38
Conference: Hội thảo khoa học Vaxin HPV
Date: 3/2018
Vanue: Melia Hotel
No.of pax: 200 pax



Conference: Asian Food
Date: 14-17/11/2017
Vanue: Hồ Chí Minh City
No.of pax: 200 pax
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73 74
Events: Lễ kỷ niệm 16 năm thành lập công ty ToTo Việt Nam
Date: 3/2018
Vanue: Trung tâm hội nghị Quốc gia
No.of pax: 3000 pax
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Events: Lễ kỷ niệm thành lập công ty Đức Anh 
Date: 2018
Vanue: Hà Nội
No.of pax: 150 pax



75 76
Events: Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty HUD3 
Date: 2018
Vanue: Khách sạn JW Marriott Hanoi
No.of pax: 100 pax
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Events: Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty HUD3 
Date: 2018
Vanue: Khách sạn JW Marriott Hanoi
No.of pax: 100 pax

Events: Lễ ra mắt sản phẩm công ty Vinako
Date: 2018
Vanue: Hà Nội
No.of pax: 150 pax
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Events: Tiệc tri ân khách hàng công ty VAECO
Date: 2018
Vanue: Hà Nội
No.of pax: 150 pax



83 84



85 86



8587 88



90135

FBD306

TH
IẾT BỊ

Equipm
ent

FBD306



9291



9493



9695



9897



100

TRIỂN
 LÃ

M
 

Exhibition



101 102



103 104



105 106



107 108



109 110



97 112

D
U

 LỊCH
Travel



113 114



115 116



117 118



119 120



121 122



123 124



125 126



127 128



129 130



131 132



133 134



135 136



137 138139



139 140



141 142



143 144



XE DU LỊCH - VÉ MÁY BAY
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Hòa Bình Group cung cấp cho khách hàng Dịch vụ thuê xe chất 
lượng cao với nhiều ưu điểm: 
•  Hòa Bình Group có sự đầu tư đáng kể nên có số lượng xe 
mới, hiện đại, dòng xe phong phú. Chúng tôi có thể đáp ứng linh 
hoạt các yêu cầu của quý khách. Ngoài ra, chúng tôi còn có đội 
ngũ nhân viên điều hành xe chuyên nghiệp có khả năng xây 
dựng kế hoạch đón tiễn, kế hoạch điều xe hợp lý và nhanh 
chóng.
•   Đội ngũ lái xe của Hòa Bình Group được đào tạo bài 
bản, giàu kinh nghiệm, cởi mở, thân thiện và đặc biệt rất 
thông thạo đường, am hiểu về du lịch, có thể giới thiệu thêm 
về các danh lam thắng cảnh cho quý vị trong suốt hành 
trình.
•  Dịch vụ cho thuê xe của Hòa Bình Group gồm có: 
+ Dịch vụ thuê xe theo Hội nghị
+ Dịch vụ thuê xe theo Tour du lịch
+ Dịch vụ lẻ

Hoa Binh Group provides customers with high quality car rental 
service with many advantages: 
•  Hoa Binh Group has signi�cantly invented in cars, so they have a 
large number of new, modern and diversed cars.
We can meet all your requirements. In addition, we also have a 
team of professional car drivers who are able to build a picking 
up and seeing o� plan, assigning appropriate cars plan. 
Hoa Binh Group's driver team is well-trained, experienced, 
friendly and very knowledgeable about the road, tourism ; 
moreover; they could introduce the attractions for the tourists.
•  Car rental service of Hoa Binh Group includes:
+ Car rental service under following conference.
+ Car rental service following tour.
+ Retail services
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Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực Du lịch, bên cạnh các dịch 
vụ về Tour, Hòa Bình Group còn là nhà cung cấp vé máy bay uy tín.
• Chúng tôi là đại lý chính thức của Vietnam Airlines và nhiều 
hang hàng không khác như (Vietjet Air, Jestar, Eva Airway, Indo-
chia Airlines, Korean Air…)
• Chúng tôi luôn đảm bảo giá vé tốt 
• Quý khách hàng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về 
chuyến bay, giá vé, tình trạng đặt chỗ, các quy định về vận 
chuyển hàng không…
• Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tư vấn nhiệt tình, 
tư vấn đường bay đẹp phù hợp từng nhu cầu. 
• Thường xuyên cập nhật các chương trình khuyến 
mãi, vé máy bay giá rẻ theo từng thời điểm
• Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ quý khách hàng 
làm thủ tục trước chuyến bay; Hỗ trợ thay đổi ngày giờ 
bay, hoàn vé nhanh chóng, thuận tiện; thời gian làm việc 
24/7
• Các hình thức đặt vé nhanh chóng: điện thoại, 
email, website…
• Hình thức thanh toán đa dạng, thuận tiện: Tiền 
mặt, Chuyển khoả, thẻ Visa, Master Card.

With more than 10 years of operation in the �eld of tourism, in addi-
tion to services on tour, Hoa Binh Group is also a reputable air tickets 
provider. 
• We are o�cial agents of Vietnam Airlines and many other airlines 
such as (Vietjet Air, Jestar, Eva Airway, Indochia Airlines, Korean Air 
...)
• We always guarantee tickets with reasonable price.
•  Customers will be informed of full information about �ights, 
fares, booking status, regulations on air transport ...
•  Professional sta�, enthusiastic consultants, advice suitable for 
each need.
•  Regularly update promotions, cheap airline tickets.

•  In addition, we will also support customers to do procedures 
before �ight; Support to change the date and time of �ight, 
refund quickly and conveniently; 24/7 working time.
• Quick booking forms: phone, email, website ...
•  Various and convenient forms of payment: Cash, Transfer, 
Visa, Master Card. 
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Kính Thưa Quý khách
Những hình ảnh tiêu biểu trong các lĩnh vực về Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Sự kiện, Du lịch, Thiết bị, Xe ô tô, Vé máy bay... trên 
đây là tất cả những tâm huyết và niềm đam mê với nghề cùng cam kết của Hòa Bình mang lại những chương trình 
thành công trên cả mong đợi của Quý khách. 
Hoà Bình Group đảm bảo mang lại sự yên tâm, dịch vụ chuyên nghiệp trong từng chi tiết nhỏ từ khâu chuẩn bị trước sự 
kiện, tổ chức trong sự kiện và sau sự kiện: 
• Thủ tục và quy định thầu, Tài chính, Hợp đồng đảm bảo, tin cậy
• Giải pháp tổ chức với công nghệ hiện đại nhất của các nước tiên tiến
• Nhân lực tận tâm, tận tụy, có kinh nghiệm tiêu chuẩn 5 sao
• Làm việc với uy tín, chất lượng và danh dự đặt lên hàng đầu 
Chúng tôi cầu thị cơ hội được phục vụ nhiều hơn trong các hoạt động sự kiện, hội nghị.... trong thời gian tới!
Hotline của chúng tôi hoạt động 24/7: 0913 311 911 sẵn sàng giải đáp mọi yêu cầu của Quý khách hàng. 
Trân trọng

            Tổng Giám Đốc

               Lê Đại Tâm

Dear valued customers, 
Above images in terms of Conference Organization, Workshops, Events, Tourism, Equipment, Cars, Air Tickets ... are all our 
dedication and passion with Hoa Binh‘s commitment to bring beyond expectation successful services. Hoa Binh Group 
guarantees to assurance, professional service in every tiny details from pre-event preparation, during event and
after event: 
• Bidding procedures and regulations, �nance, guaranteed and reliable contracts.
• Solutions with the most modern technology from advanced countries
• Dedicated, enthusiastic, 5-star skill personnel. 
• Working with prestige, quality and honor.  
We demand for more opportunities to serve in areas events, conferences ... in the future!
Our hotline available 24/7: 0913 311 911 is ready to answer all your requests.
Thanks and best regards

            General Manager

                               Le Dai Tam

Lời cam kết Our commitment


