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               SÔNG HỒNG RESORT 
 

Đc: 189 đường Lam Sơn, tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

ĐT: (0211)3777777/ 6259999 - Fax: (0211)6258888 

PHÒNG KINH DOANH -VP ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI 

Đc: Số 10, ngõ 89 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: (024)3756 5555 / 37915425    

Web: songhongresort.com - Email:songhongresort@gmail.com

======================================== 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HỘI THẢO 
(Báo giá có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày báo giá) 

 

STT Loại phòng họp 

Số lượng khách Giá công bố 
Giá áp dụng cho 

Cơ quan, Doanh nghiệp 

Kiểu chữ U 
Kiểu lớp 

học 

Kiểu rạp 

hát 
Nửa ngày (4h) Cả ngày (8h) Nửa ngày (4h) Cả ngày (8h) 

1 Hội trường Sông Hồng 30-40 40-50 80 - 100 7,500,000 12,000,000 6,000,000 10,000,000 

2 Hội trường Hoàng Gia 40 - 45 55 - 60 80 - 90 10,000,000 18,000,000 8,000,000 14,000,000 

3 Hội trường  Sông Lô 60-100 60-100 100 - 160 10,000,000 18,000,000 8,000,000 14,000,000 

4 Hội trường Nhà Thủ đô 100 - 200 100 - 200 200 - 400 16,000,000 28,000,000 14,000,000 22,000,000 

 

*Giá phòng hội thảo đã bao gồm: 

- Âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn hội thảo, 02 mic không dây 

- Giấy trắng, bút bi, biển chỉ dẫn, biển tên 

- Hoa để bục phát biểu, hoa bàn chủ tọa 

- Tiêu chuẩn mỗi khách một chai nước suối áp dụng với hình thức set-up chữ U và lớp học, 

riêng hình thức set-up kiểu rạp hát tiêu chuẩn 20 chai suối/ buổi hội thảo cho đại biểu và 

phục vụ nước bình trong cả quá trình hội thảo. 

- Đường truyền internet ADSL và WIFI 

- Giá đã bao gồm VAT. 

*Giá phòng họp chưa bao gồm: 

- Màn chiếu, máy chiếu: giá thuê nửa ngày 1.000.000 VNĐ/bộ - cả ngày 1.600.000 VNĐ/bộ 

- Flipchart: Giá nửa ngày 100.000VND/chiếc - cả ngày 200.000VND/chiếc. 

- Mic không dây thuê thêm: 200.000VND/chiếc 

- Phông chữ, băng zôn: Giá 150.000VND/m
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- Ăn nhẹ giữa giờ: 

+ Trà, cafe: 40.000 VND/khách/buổi. 

                              + Trà, cafe, hoa quả: 60.000 VND/khách/buổi 

                              + Trà, cafe, hoa quả, bánh ngọt: 70.000 VND/khách/buổi. 

*Nếu Quý khách sử dụng phòng họp vượt quá thời gian đặt trước thì phụ thu sẽ tính như sau: 

- Dưới 2 tiếng phụ thu 50% phí phòng họp nửa ngày 

- Trên 2 tiếng tính 100% phí phòng họp nửa ngày 
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