


PRESIDENT SUITES
5 suites only

ĐẶC QUYỀN 
✓ Hộp Vé đặc biệt gồm Vé, Nón, Áo Rap Việt ,  Vòng Tay Cổ Vũ ,  và Thẻ VIP VieON

– ứng dụng xem Phim khủng – Show đỉnh – Giải trí đẳng cấp

✓ Khu vực đậu xe ưu tiên

✓ Khu vực check-in riêng biệt

✓ Không gian sang trọng ,  r iêng tư cho 16 khách

✓ Ban công rộng thoáng, tầm nhìn trên cao xuống toàn sân khấu

✓ Nhân viên Concierge đón tiếp tại từng Suites

✓ F&B từ Khách sạn 6 sao Park Hyatt

✓ Chụp ảnh ,  giao lưu với các nghệ sỹ ,  thần tượng Rap Việt



HỘP VÉ PRESIDENT
01 VÉ có sơ đồ và nội quy tham dự
01 NÓN RAP VIỆT ,  01 ÁO RAP VIỆT ALL-STAR
01 VÒNG TAY PHÁT SÁNG theo nhạc
01 THẺ VIP VieON - ứng dụng xem Phim khủng

– Show đỉnh – Giải trí đẳng cấp



Khu vực check- in  PRESIDENT riêng

✓ Khu vực giữ xe r iêng

✓ Lều check- in  dành cho President

✓ Lối đi r iêng

✓ Lobby r iêng



Khu vực check-in

PRESIDENT riêng



ở vị trí tầng lửng ,  
nhìn toàn diện sân khấu





PRESIDENT SUITES



PRESIDENT SUITES
Phòng dành riêng cho 16 người

LCD



Nội thất sang trọng

Trang trí Thương Hiệu
Khách hàng có đặc quyền thiết kế riêng
thương hiệu bên trong / bên ngoài
✓ Logo bên ngoài mỗi phòng
✓ Logo & Hình ảnh trang trí đặc thù

của Khách hàng
✓ LCD TVC của Khách hàng phát xen 

kẽ với các Clips của Rap Việt trong
thời gian chờ

*BTC sẽ cung cấp phòng President với nội thất đầy đủ;
Nhãn hàng tự trang trí thêm trên các vị trí được quy định



Catering từ Part Hyatt
Tiêu chuẩn cao cấp dành riêng
cho Presidents, phục vụ xuyên
suốt thời gian bốn tiếng chương
trình diễn ra

Món ăn theo thực đơn đặc biệt, 
Free flow Champagne, Bia, Nước ngọt, 
Nước suối, Trái cây



Giao lưu với các nghệ sỹ, thần tượng Rap Việt
Các thí sinh sẽ đến PRESIDENT SUITES giao lưu, chụp hình, ký tên lên Áo Rap Việt



Ms. DINH THI NAM PHUONG 

[phone] +84 92 667 6981

[email] namphuong.dinh@datvietvac.vn

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc

Ms. TRUONG TRANG TRA MY 

[phone] +84 905 719270

[email] my.trương@datvietvac.vn
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