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ADVISORY COUNCIL TO THE PRIME MINISTER ON ADMINISTRATIVE
PROCEDURES REFORM
PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT COMMITTEE
---------------------------------------VIETNAM ECONOMIC FORUM - VIEF 2018
TRAVEL & TOURISM SUMMIT 2018
1. Time: December 5th & 6th, 2018
2. Venue: Intercontinental Hanoi Landmark 72, Hanoi, Vietnam - Keangnam Hanoi Landmark
Tower, Plot E6, Cau Giay Urban Area, Tu Liem, Hanoi
3. Subject: Sustainable Development of Vietnam Tourism – Vision to 2030
Afternoon, December 5th, 2018
THE FIRST SESSION
THE NEED FOR TOURISM INDUSTRY RESTRUCTURING AND DEVELOPMENT
TOWARD MORE SUSTAINABILITY
Time

Content

13:30 – 14:00

Registration and Reception

14:00 – 14:05

Introduction Speech
Welcome Speech

14:05 – 14:10

14:10 – 14:25

14:25 – 14:40

14:40 – 15:10

15:10 -15:25

Mr. Tran Trong Kien – Member of Private Sector Development Committee (PSDC),
Chairman of Tourism Advisory Board (TAB)
Introductory Remarks: The need for tourism industry restructuring and
development toward more sustainability
Mr. Ha Van Sieu – Deputy Director General, Vietnam National Administration of
Tourism (VNAT)
Speech 1: Tourism infrastructure and logistics for sustainable growth
Mr. Kenneth Atkinson - Executive Chairman Grant Thornton (Vietnam) Limited
Speech 2: Accelerating Vietnam’s tourism growth through better consumers’ insights
Ms. Tuyet Vu – Principal at BCG
Speech 3: The development of high-quality human resources for the present and
future tourism industry: The crucial factor of restructuring processes

Mr. Nguyen Xuan Thanh - Director of the Fulbright Economics Teaching Program

15:25 – 15:40

Tea Break
Panel: The key initiatives that Vietnam needs to consider to achieve 2030’s
aspirational targets

15:40 – 17:00

Moderator:
Mr. Olivier Muehlstein - Partner and Managing Director, BCG Singapore
MC Trinh Le Anh

17:00 – 17:10

17:10 – 17:20

17:20 – 17:25

Discussion Summary & Message of the Summit’s First Session
Mr. Olivier Muehlstein - Partner and Managing Director, BCG Singapore
Closing Remarks
Leader of Ministry of Culture, Sport & Tourism
Closing Speech
Mr. Tran Trong Kien
Morning, December 6th, 2018
THE PLENARY SESSION

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VIETNAM TOURISM – VISION TO 2030
Time

Content

8:00 – 8:30

Registration and Reception

8:30 – 8:35

Introduction Speech
Welcome Speech

8:35 – 8:40

Mr. Truong Gia Binh – Chairman of Private Sector Development Committee
(PSDC), Vice Chairman of Advisory Council to the Prime Minister on
Administrative Procedures Reform

8:40 – 8:50

Keynote Address by Deputy Prime Minister Vu Duc Dam

8:50 – 8:55

Video: Vietnam tourism today and tomorrow

8:55 – 9:05

Summary of the Summit’s First Session

Mr. John Lindquist - Senior Advisor at BCG, Board Member, Non-Executive
Director of VisitBritain

9:05 – 9:30

9:30 – 9:40

9:40 – 9:50

Speech 1: Bringing Vietnam’s tourism to the next level
Mr. John Lindquist
Speech 2: Innovation and developing capability of National Tourism Organization
Mr. Chang Chee Pey - Assistant Chief Executive, Singapore Tourism Board (STB
Speech 3: Solutions to attract quality foreign investments
Mr. Craig Douglas - Executive Vice President, Lodgis Hospitality Holdings Pte. Ltd.
Speech 4: Destination Marketing – Lesson from Southern Australia

9:50 – 10:00

10:00 – 10:15

Mr. Brent Hill - Executive Director of Marketing, South Australian Tourism
Commission
Speech 5: Aviation infrastructure – The core factor to boost tourism development
Mr. Tony Fernandes - Founder & CEO of AirAsia

10:15 – 10:25

MoUs Signing Ceremony

10:25 – 10:35

Tea Break
Panel: Solutions for sustainable growth of Vietnam’s tourism
Moderators:

10:35 – 11:35

Mr. Don Lam – Vice Chairman of Private Sector Development Committee (PSDC)
Mr. Tran Trong Kien – Chairman of Tourism Advisory Board (TAB), Member of
PSDC

11:35 – 11:40

11:40 – 11:55

11:55 – 12:00

Discussion Summary & the Summit’s message
Mr. Tran Trong Kien
Closing Remarks
Deputy Prime Minister Vu Duc Dam
Closing Speech
Mr. Tran Trong Kien

TỌA ĐÀM PHIÊN 1
DICUSSION 1

đIỀU PHối viên THẢO LUẬN/moderators
Ông Olivier Muehlstein - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành BCG Singapore
Ông Trịnh Lê Anh - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Sự kiện,
Giảng viên khoa Du lịch - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Diễn giả tham gia thảo luận/speakers
Ông Kenneth Atkinson - Chủ tịch điều hành Grant Thornton Việt Nam
DIỄN GIẢ THAM GIA THẢO LUẬN - SPEAKERS
Bà Tuyết Vũ - Giám đốc, BCG
Ông Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc Phát triển Đại học Fulbright Việt Nam
Ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Hội đồng tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB)
Ông Chang Chee Pey - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Singapore
Ông James A. Kaplan - Phó Chủ tịch Phát triển Cao cấp, Tập đoàn Minor
Bà Sandra Leech - Giám đốc điều hành công ty SLC
Ông Võ Anh Tài - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV
Ông Ngô Minh Đức - Chủ tịch, Công ty Cổ phần HG
Bà Wendy Wu, GĐ điều hành Tập đoàn Wendy Wu Tours (Anh)
Ông Nguyễn Thành Nam - Hiệu trưởng Đại học Trực tuyến FUNiX

ÔNG OLIVIER MUEHLSTEIN
Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành BCG Singapore
PARTNER AND MANAGING DIRECTOR, BCG SINGAPORE

Ông Olivier Muehlstein là thành viên Hội đồng quản trị và đồng thời là giám đốc điều hành của Boston
Consulting Group, Singapore. Ông có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và lữ hành tại thị trường
mới nổi Châu Á. Trong nhiều năm qua, Olivier là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc nghiên cứu xây
dựng và triển khai các chiến lược gia nhập thị trường, tăng trưởng, xoay vòng và xây dựng, quản lí danh
mục đầu tư cùng với chiến lược thị trường và tư vấn nâng cao hiệu quả tổ chức.
Olivier Muehlstein từng làm việc tại Ấn Độ, Băng-La-Đét, Hàn Quốc và một số quốc gia ở Đông Nam Á. Ông
tốt nghiệp cử nhân Quản lí Quốc tế tại Đại học St. Gallen, Thụy Sĩ và Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh
tại Đại học Kinh doanh Nanyang, Singapore.
Olivier Muehlstein is a Partner and Managing Director from the Boston Consulting Group. Olivier has
extensive experience in the travel and tourism sectors in emerging Asian markets. Over the years, he
has developed deep expertise in the development and implementation of growth, turnaround, portfolio
& go-to-market strategies, as well as segmentation and organizational effectiveness. He has worked in
India, Bangladesh, Korea and all main South-East Asian countries. Olivier has a B.Sc. and M.Sc. in International Management from the University of St. Gallen, Switzerland and an MBA in International Business
from Nanyang Business School, Singapore.

ÔNG TRỊNH LÊ ANH
Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Sự kiện,
Giảng viên khoa Du lịch - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
DEPUTY HEAD, DEPARTMENT OF EVENTS MANAGEMENT
FACULTY OF TOURISM STUDIES, USSH, NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
Ông Trịnh Lê Anh, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Sự kiện, Giảng viên khoa Du lịch - Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là một giảng viên truyền được nhiều cảm hứng cho sinh
viên ngành du lịch và cũng là một người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích, một chuyên gia tổ
chức sự kiện. MC Lê Anh thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật, các buổi biểu diễn, các lễ
hội văn hóa lớn tại Việt Nam vì sở thích và chuyên môn với ngành du lịch cũng như vì mục tiêu nghiên cứu
phát triển. Và thông qua vai trò này, ông đã tạo dựng được sức ảnh hưởng rất tích cực đối với xã hội và
cộng đồng.
Mr. Trinh Le Anh, Deputy Head, Department of Events Management, Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi, is also an inspiring lecturer
and a well-known TV show host, MC, and event conductor. Le Anh has been engaged in different forms
of the arts and performances alongside his interests and expertise in tourism and development studies,
and the social and cultural issues surrounding festivals and events in Vietnam. In his capacity as MC Le
Anh in numerous major events, he has had a strong public influence in the Vietnamese society.

ÔNG KENNETH ATKINSON
Chủ tịch điều hành Grant Thornton Việt Nam
EXECUTIVE CHAIRMAN GRANT THORNTON (VIETNAM) LIMITED
Ông Kenneth Atkinson bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế và sau 14 năm làm việc tại
Singapore, Hong Kong và Úc, ông thành lập công ty tư vấn riêng. Với hơn 42 năm kinh nghiệm về các thị
trường mới nổi và 40 năm kinh nghiệm về thị trường châu Á, ông đã và đang thực hiện các giao dịch tài
chính doanh nghiệp tại các thị trường mới nổi trên khắp thế giới (Đông u, Trung Quốc và các quốc gia
Đông Nam Á)
Trong 28 năm qua, ông dành hầu hết thời gian làm việc tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Ông có bề dày
kinh nghiệm trong mảng Du lịch - Khách sạn, tài chính khách sạn, tư vấn cho các nhà phát triển, các chủ
sở hữu về lựa chọn đơn vị vận hành khách sạn, làm việc với các đơn vị vận hành và thực hiện các nghiên
cứu tiền khả thi. Ông tư vấn thương vụ liên doanh khách sạn lần đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 1979
và vào năm 1989, ông thực hiện tư vấn cho một trong những dự án liên doanh khách sạn đầu tiên tại Việt
Nam. HIện tại, ông là Chủ tịch điều hành Công ty Grant Thornton Việt Nam và là Giám đốc điều hành Grant
Thornton Lào.
Mr. Ken Atkinson started his career in international banking and after 14 years, including assignments in
Singapore, Hong Kong and Australia, he set up his own consultancy business.
With over 42 years emerging market experience and 40 years Asian experience, Ken has undertaken
corporate finance transactions in many emerging markets worldwide (Eastern Europe, the People’s
Republic of China and several other countries in South East Asia).
Ken has been working almost exclusively in Vietnam, Cambodia and Lao PDR during the last 28 years.
Ken has a wealth of experience in the hotel and tourism sector having been involved in financing hotels
in Asia, advising developers, advising owners on hotel operator selection, working with operators and
doing feasibility studies.
Ken advised on the first Hotel Joint Venture in the PRC in 1979 and one of the first projects in Vietnam
in 1989. Currently he is Executive Chairman of Grant Thornton Vietnam and Managing Partner of Grant
Thornton Laos

BÀ TUYẾT VŨ
Giám đốc, BCG
PRINCIPAL, BCG

Bà Tuyết Vũ là Quản lí cấp cao và là thành viên chủ chốt tại Boston Consulting Group trong lĩnh vực
lữ hành và du lịch. Với hơn 10 năm hoạt động trong ngành du lịch và vốn kinh nghiệm tư vấn có
được, bà có nhiều góc nhìn chuyên sâu về thị trường Việt Nam và rộng hơn là khu vực Đông Nam Á,
đặc biệt là đối tượng khách hàng trong lĩnh vực du lịch và lữ hành. Tại BCG, bà Tuyết tư vấn cho cả
khối doanh nghiệp tư nhân và nhà nước trong lĩnh vực du lịch và lữ hành, chuyên sâu tư vấn về danh
mục đầu tư, chú trọng tới những vấn đề phát triển du lịch bền vững, kỹ thuật số trong du lịch và
phát triển dịch vụ khách sạn.
Bà Tuyết là Học giả Fulbright, Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học California, Berkeley và là Cử
nhân Đại học New South Wales, Úc với học bổng toàn phần AusAID.
Mrs. Tuyet Vu is a Principal from the Boston Consulting Group and a core member of BCG's Consumer, Travel & Tourism Practice and Global Advantage Practice. With more than 10 years of industry
and consulting experience, Tuyet has gained exposure and insights in both Vietnam market and
broader Southeast Asia region, particularly consumer insights in travel and tourism. At BCG, Tuyet
has advised a diverse range of public and private sector clients in travel and tourism industry. Her
work portfolio and interest include topics in sustainable tourism development, digital in tourism
and growth in hospitality. Tuyet has an MBA from the University of California at Berkeley as a
Fulbrighter and a BE from University of New South Wales, Australia, with scholarship from AusAID.

ÔNG NGUYỄN XUÂN THÀNH
Giám đốc Phát triển Đại học Fulbright Việt Nam
DIRECTOR OF THE FULBRIGHT ECONOMICS TEACHING PROGRAM

Ông Nguyễn Xuân Thành là Giám đốc Phát triển, giảng viên chính sách công của Đại học Fulbright
Việt Nam (FUV) và là cán bộ nghiên cứu cao cấp tại Trường Harvard Kennedy (HKS), Đại học
Harvard. Các lĩnh vực nghiên cứu chính sách của ông Thành bao gồm tài chính phát triển, đầu tư
công và kinh tế vĩ mô. Trước khi giảng dạy và làm công tác quản lý tại Trường Fulbright, ông Nguyễn
Xuân Thành làm việc tại Ủy ban Nhân dân TP.HCM. Tại FUV, ông Nguyễn Xuân Thành giảng dạy các
môn tài chính phát triển và thẩm định đầu tư công. Ông Nguyễn Xuân Thành nhận bằng Cử nhân
kinh tế danh dự tại Đại học Delhi, Ấn Độ, bằng thạc sĩ kinh tế và tài chính tại Đại học Warwick, Anh
Quốc và bằng thạc sĩ quản lý nhà nước tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ.
Mr. Nguyen Xuan Thanh is the director of the Fulbright Economics Teaching Program in Ho Chi Minh
City, and a senior fellow at the Harvard Kennedy School. Thanh’s work focuses on development
finance, public investment, and infrastructure development. His recent and ongoing research projects include cross-ownership in Vietnam’s banking sector, Vietnam’s infrastructure constraints,
and Ho Chi Minh City’s development strategies. Prior to joining the Fulbright School, Thanh served
as an official in the municipal government of Ho Chi Minh City.

ÔNG TRẦN TRỌNG KIÊN
Thành viên sáng lập Hội đồng tư vấn Du lịch (TAB)
FOUNDING MEMBER OF TOURISM ADVISORY BOARD (TAB)

Ông Trần Trọng Kiên là cổ đông sáng lập ra Thiên Minh Group (TMG), công ty du lịch tư nhân cung cấp dịch
vụ du lịch trải nghiệm trải rộng trên bán đảo Đông Dương. Trải qua hơn 23 năm hình thành và phát triển,
công ty đã trở thành một trong những tập đoàn du lịch khách sạn hàng đầu trong khu vực. Ngoài việc đảm
nhiệm vị trí tại Thiên Minh, ông Kiên còn là thành viên trong Ban Quản Trị của một số tổ chức khác như:
Ngân Hàng TMCP Á Châu, Trường ĐH Fulbright Việt Nam, Vinaland, Hiệp Hội Du Lịch, Hội Đồng Tư Vấn Du
Lịch. Hiện ông là một thành viên chủ chốt của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân với nhiệm vụ
tham mưu các giải pháp để phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ ngành du lịch, một trong các mũi nhọn kinh
tế của Việt Nam.
Tran Trong Kien is a founding shareholder of Thien Minh Group (TMG), a private travel company which
provides tourism services on the Indochinese peninsula. Over the past 23 years, the company has
become one of the leading hotel travel corporations in the region. Kien is also a member of the Board of
Directors of other organizations such as Asia Commercial Bank, Fulbright University Vietnam, Vinaland,
Tourism Association, Tourism Advisory Board. He is currently a key member of PSD Committee as an
advisor on solutions to develop Vietnam’s tourism industry.

ÔNG CHANG CHEE PEY
Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Singapore
ASSISTANT CHIEF EXECUTIVE, SINGAPORE TOURISM BOARD (STB)
Ông Chang Chee Pey đảm nhận vị trí Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Singapore từ tháng 9 năm 2016. Trong
vai trò hiện tại của mình, ông giám sát một mạng lưới tích hợp gồm 20 Văn phòng Khu vực trên khắp thế giới. Các
Văn phòng này tích cực quảng bá hình ảnh Singapore như một điểm đến của các sự kiện giải trí và kinh doanh hấp
dẫn. Chee Pey đã tổ chức một số cuộc gặp mặt cấp cao trong Hội đồng Du lịch Singapore (STB) từ năm 2004, mở
rộng tiếp thị và phát triển sản phẩm du lịch. Trước đây ông đã làm việc tại Mumbai, Kuala Lumpur và London, đảm
nhận việc phát triển kinh doanh và tiếp thị quốc tế của STB tại các thị trường chính của Ấn Độ, Đông Nam Á và Châu
u. Chee Pey cũng là Giám đốc Điều hành Quản lý Thương hiệu và Tiếp thị Điểm đến từ năm 2010 đến 2012. Trong
những vị trí này, Chee Pey chịu trách nhiệm về các chiến dịch tiếp thị và thương hiệu toàn cầu của STB; đồng thời,
phát triển nhận thức thương hiệu mạnh mẽ và tích cực của hình ảnh Singapore như một điểm đến của các sự kiện
du lịch và kinh doanh.
Trước đây, Chee Pey từng là Giám đốc lĩnh vực Danh lam & Du thuyền. Ông đã tham gia vào các dự án phát triển quan
trọng như Singapore Flyer, dự án nâng cấp Orchard Road Mall và Quỹ Phát triển Fly-Cruise Singapore trị giá 10 triệu
đô la Singapore. Ông cũng đứng đầu Nhóm công tác Khu nghỉ dưỡng tích hợp STB và quản lý quy trình Yêu cầu về Khái
niệm (RFC) cho dự án Khu nghỉ mát Tích hợp cho đến khi thành lập Khu nghỉ dưỡng Tích hợp của STB vào tháng 8 năm
2005. Chee Pey là một thành viên của MIT Sloan với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Quản lý MIT Sloan.
Mr Chang Chee Pey assumed the position of Assistant Chief Executive for the International Group in September
2016. In his current role, he oversees an integrated network of 20 Regional Offices located around the world.
Together, they actively promote Singapore as a compelling leisure and business events destination. Chee Pey has
held a number of senior appointments in the Singapore Tourism Board (STB) since 2004, spanning marketing and
tourism product development. He was previously based in Mumbai, Kuala Lumpur and London, handling STB’s international marketing and business development efforts in the key markets of India, Southeast Asia and Europe. Chee
Pey was also the Executive Director of Brand Management and Destination Marketing from 2010 to 2012. In these
positions, Chee Pey was responsible for STB’s global brand and marketing campaigns, and developing a strong and
positive brand perception of Singapore as a travel and business event destination.
Before his marketing stint, Chee Pey served as Director of Sightseeing & Cruise. He was involved in key developmental projects such as the Singapore Flyer, the Orchard Road Mall Enhancement project and the S$10 million
Singapore Fly-Cruise Development Fund. He also headed the STB Integrated Resorts Working Team and managed
the Request for Concept (RFC) process for the Integrated Resorts project until the formation of the Integrated
Resorts Division in STB in August 2005. Chee Pey is a MIT Sloan Fellow with a Masters in Business Administration
from MIT Sloan School of Management.

ÔNG JAMES A. KAPLAN
Phó Chủ tịch Phát triển Cao cấp, Tập đoàn Minor
SENIOR VICE PRESIDENT DEVELOPMENT, MINOR HOTELS

Ông James A. Kaplan phụ trách phát triển kịnh doanh toàn cầu cho chuỗi khách sạn của tập đoàn Minor,
chi nhánh của Minor International với danh mục đầu tư khách sạn của hơn 500 khách sạn tại hơn 50 quốc
gia. Minor sở hữu chuỗi khách sạn Four Seasons ở Thái Lan cũng như một số khách sạn cao cấp khác do
Marriott và St. Regis quản lý. Tuy nhiên, trọng tâm chiến lược của công ty là mở rộng các thương hiệu mà
Minor đang sở hữu như Anantara, AVANI, Oaks, Tivoli và NH Hotels.
Ông James tốt nghiệp đại học California Berkeley với bằng BA Khoa học Chính trị/ Hệ thống Chính trị Châu
Á và bằng Tiến sĩ chuyên ngành Luật bất động sản tại trường Golden Gate School tại San Francisco. Kinh
nghiệm phát triển và giao dịch trên toàn cầu của ông trong suốt 30 năm qua đã tạo nên một nền tảng
vững chắc để thực hiện các kế hoạch và chiến lược phát triển của tập đoàn Minor.
James directs the global business development for the Minor Hotels which is a subsidiary of Minor International, a hotel portfolio of over 500 properties in more than 50 countries. Minor owns the Four
Seasons hotels in Thailand as well as a number of other luxury properties managed by Marriott and St.
Regis, however the company’s strategic focus is to expand the Minor owned brands Anantara, AVANI,
Oaks, Tivoli and NH Hotels.
James is a graduate of both the University of California Berkeley with a BA in Political Science/Asian
Political Systems and Golden Gate School of Law in San Francisco with a Juris Doctor degree emphasizing
real estate law. His extensive global development and transactional experience over the past 30 years
has provided a solid foundation to execute Minor’s strategic development and growth plans.

BÀ SANDRA LEACH
Giám đốc điều hành công ty SLC
CEO, SLC REPRESENTATION LTD

Sandra Leach bắt đầu sự nghiệp của mình với công việc là nhà điều hành tour du lịch Úc của hãng Austravel và sau đó, bà trở thành Giám đốc điều hành vào năm 1998. Austravel trở thành thành viên của nhóm
TUI và có văn phòng tại Anh, Mỹ và Đức. Trong nhiều năm, họ điều hành dịch vụ cho thuê máy bay đến
Úc và New Zealand. Năm 2003, Sandra thành lập công ty đại diện bán hàng và tiếp thị của riêng mình,
SLC Representation Ltd, hiện có khách hàng ở 4 châu lục và trải dài các trong các lĩnh vực Hội đồng Du
lịch, Khách sạn, Quản lý Hiệp hội, Công ty Quản lý Điểm đến và các điểm tham quan. Tiếp thị điểm đến là
một đặc sản và điểm sáng mới xuất hiện gần đây và đưa Vương quốc Anh trở thành đối tác với Qantas.
Sandra Leach began her career with the Australasian specialist tour operator Austravel and, after climbing the sales and marketing ladder, she became Managing Director in 1998. Austravel became part of the
TUI group and had offices in the UK, USA and Germany. For many years they ran an air charter program
to Australia and New Zealand. In 2003 Sandra set up her own sales and marketing representation company, SLC Representation Ltd, that now has clients in 4 continents and spans Tourist Boards, Hotels,
Association Management, Destination Management Companies and attractions. Destination Marketing is
a speciality and a recent highlight was initiating and directing the UK marketing of the non stop flight to
Perth ,in partnership with Qantas.

ÔNG VÕ ANH TÀI
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigontourist)
DEPUTY GENERAL MANAGER, SAIGONTOURIST

Ông Võ Anh Tài, sinh năm 1967 tại Sài Gòn. Hiện là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn
TNHH MTV (Saigontourist), BCH Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Phó
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tp.Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam (TAB). Trước đó,
Ông Tài là Tổng Giám đốc nhiều năm của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Tổng
Công ty Du lịch Sài Gòn).
Ông Tài tốt nghiệp cử nhân về Quan hệ kinh tế quốc tế (tại CHLB Nga) và thạc sĩ về quản trị và phát triển
du lịch (tại Úc).
Mr. Vo Anh Tai was born in 1967 in Saigon. Currently, he is Vice General Director of Saigontourist Travel
Company, Executive Board Member of Vietnam Tourism Association, Vice Chairman of Vietnam Travel
Association, Vice Chairman of Tourism Association of Ho Chi Minh City and Vice Chairman of Vietnam
Tourism Advisory Board (TAB). Prior to that, Mr. Tai was the General Director of Saigontourist Travel
Company Limited (under Sai Gon Tourism Corporation).
Mr. Tai holds a bachelor's degree in International Economic Relations (in Russia) and a Masters in Tourism
Management and Development (in Australia).

ÔNG NGÔ MINH ĐỨC
Chủ tịch Tập đoàn HG
FOUNDER & CHAIRMAN HG HOLDINGS
Ông Ngô Minh Đức là Chủ tịch tập đoàn HG, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ tại Việt
Nam và Đông dương. Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Hà nội năm 1993, Ông Đức làm việc tại Hãng hàng
không Quốc gia Việt Nam. Ông là người lên kế hoạch và phụ trách cùng với Tổng cục du lịch Việt Nam,
Vietnam Airlines tổ chức thành công Roadshow đầu tiên về du lịch Việt Nam tại Úc năm 2000 cũng như
sự kiện thức đẩy Du lịch Việt Nam năm 2003 sau dịch SARS. Năm 2004, Ông Đức rời Vietnam Airlines và
đảm nhiệm vị trí Giám đốc công ty du lịch HG (nay là Asia DMC), một công ty trong tập đoàn HG Holdings.
Cùng trong năm đó, Ông thành lập Văn phòng đại diện Hãng hàng không Mỹ American Airlines tại Việt
Nam. Với 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không và du lịch, ông Đức đã xây dựng tập đoàn HG
Holdings trở thành một tập đoàn quốc tế với hơn 850 nhân viên trong nước và quốc tế và văn phòng đại
diện ở nhiều nơi trên thế giới. Ông Đức mong ước xây dựng tập đoàn HG Holdings thành một công ty trăm
tuổi cũng như mong muốn tạo ra nhiều việc làm và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân bằng
cách phát triển du lịch Việt Nam. Ông Đức là Thành viên Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam từ năm 2012.
Mr. Ngo Minh Duc is the Founder & Chairman of HG Holdings, a leading tourism group in Vietnam and
Indochina. Graduated from Hanoi Economics University, Duc joined the national carrier Vietnam Airlines
in 1993. In 2000, Duc worked with Vietnam National Administration of Tourism (VNAT) to organize the
very first Vietnam Tourism Roadshow oversea in Australia. In 2003, he successfully organized the event
“Back to the Future” to promote Vietnam Tourism and Vietnam Airlines after SARS (bird flu) disease. In
2004, Duc left Vietnam Airlines to become the Director of HG Travel (now known as Asia DMC) a member
of HG Holdings and in the same year, he set up American Airlines Office in Vietnam. With 24 years of
experience in airlines and tourism business, Duc has built HG Holdings to become a group with more than
850 multilingual local and international professionals and worldwide representative offices. Duc has a
dream of building HG Holdings to be a 100 years old company as well as creating new jobs and wealthy
life for Vietnamese people by developing Vietnam Tourism. While conducting business and following his
dream, Duc always commit to contribute actively to the development of local community. Duc is also the
member of Vietnam Tourism Advisory Board since 2012.

BÀ WENDY WU
giám đốc điều hành wendy wu tours
CEO, WENDY WU TOURS

Wendy Wu là người sáng lập và chủ sở hữu của Wendy Wu Tours, nhà điều hành tour du lịch chuyên gia
hàng đầu tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Anh và Úc. Được thành lập vào năm 1998 với các văn
phòng ở London, Sydney, Auckland, Bắc Kinh, Thượng Hải và Tây An, Wendy Wu Tours điều hành các tour
du lịch hộ tống và tour nghỉ lễ tự thiết kế tại hơn 30 quốc gia trên khắp châu Á và Nam Mỹ. Wendy được
giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng ngành Công nghiệp Du lịch của Vương quốc Anh năm 2016 và được
trao tặng danh hiệu người phụ nữ có ảnh hưởng lớn thứ hai ở Úc trong năm 2017. Wendy hiện sống ở
London và là diễn giả thường xuyên trong các sự kiện và hội nghị du lịch ở Anh và Úc.
Wendy Wu is the founder and owner of Wendy Wu Tours, the leading specialist tour operator to China,
Japan and Vietnam in the UK and Australia. Established in 1998, and with offices in London, Sydney,
Auckland, Beijing, Shanghai and Xian, Wendy Wu Tours operates escorted tours and tailor-made holidays
in over 30 countries across Asia and South America. Wendy was inducted into the British Travel Industry
Hall of Fame in 2016 and was awarded Australia’s second most influential women in travel in 2017.
Wendy lives in London and is a frequent keynote speaker at travel industry and travel consortia events
and conferences in the UK and Australia.

ÔNG NGUYỄN THÀNH NAM
Hiệu trưởng Đại học Trực tuyến FUNiX
Phó Chủ tịch HĐQT trường Đại học FPT
PRINCIPAL OF FUNIX ONLINE UNIVERSITY
VICE CHAIRMAN OF FPT UNIVERSITY
Ông Nguyễn Thành Nam là cựu Tổng Giám đốc FPT và hiện là Phó Chủ tịch HĐQT trường Đại học FPT. Ông
có học vị tiến sĩ toán tại Liên Xô. Ông là 1 trong 13 người sáng lập Tập đoàn FPT sau khi về nước năm
1988. Từ 2005, ông trở thành thành viên Hội đồng quản trị của FPT. Từ 13 tháng 4 năm 2009 đến 23
tháng 2 năm 2011, Ông Nguyễn Thành Nam giữ chức Tổng giám Đốc FPT. Hiện tại ông Nguyễn Thành
Nam là Cố vấn Sáng tạo của Tập đoàn FPT.
Dr. Nguyen Thanh Nam is former General Director of FPT Group and current Vice Chairman of FPT
University. He got his Mathematics PhD degree in Soviet Unions. After returning to Vietnam in 1988, he
was one of 13 founders of FPT Group, the pioneering and leading IT business in Vietnam. He has been
Board Member of FPT since 2005. From 2009 to 2011, he was FPT’s General Director. Currently, he
serves as Creative Counsel of FPT.

TỌA ĐÀM PHIÊN 2
DICUSSION 2

đIỀU PHối viên THẢO LUẬN/moderators
Ông Don Lam - Phó trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế Tư nhân
Ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Hội đồng tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB)
Diễn giả tham gia thảo luận/speakers
Ông John Lindquist - Chuyên gia du lịch toàn cầu và cố vấn cấp cao của BCG
Ông Chang Chee Pey - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Singapore
DIỄN GIẢ THAM GIA THẢO LUẬN - SPEAKERS
Ông Craig Douglas - Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Khách sạn Lodgis
Ông Brent Hill - Giám đốc Marketing, Ủy ban Du lịch Nam Úc
Ông Tony Fernandes - Sáng lập và Tổng giám đốc AirAsia
Ngài Gareth Ward - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam
Ông Tom Corrie - Tham tán Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
Ông Vũ Thế Bình - Quyền Chủ tịch Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam
Ông Ngô Minh Đức - Chủ tịch Tập đoàn HG
Ông Lê Minh Dũng - Phó Tổng giám đốc tập đoàn BIM Group
Ông Kenneth Atkinson - Chủ tịch điều hành Grant Thornton Việt Nam
Bà Sunita Rajan - Phó Chủ tịch Cấp cao, khu vực Châu Á - TBD, Kênh CNN Quốc tế
Ông Lương Hoài Nam - Phó Tổng giám đốc Vietstar Airlines
Bà Wendy Wu, GĐ điều hành Tập đoàn Wendy Wu Tours (Anh)

ÔNG DON LAM
Phó trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế Tư nhân
DEPUTY HEAD OF PSD COMMITTEE

Với nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, ông Don Lam là chuyên gia hàng đầu về đầu tư, sáp nhập và mua
lại, tái cơ cấu doanh nghiệp và tư nhân. Ông là một diễn giả thường xuyên tại các cuộc hội thảo đầu tư
quốc tế và được xem như “Mr. Wall Street” trong tạp chí Fortune. Với vai trò Phó Trưởng Ban Nghiên cứu
Phát triển Kinh tế tư nhân, ông đang nắm trọng trách cùng các thành viên khác của Ban tìm các giải pháp
cải cách và cải thiện môi trường kinh doanh, tập hợp, thu hút nguồn lực từ tư nhân, tham mưu cách thức
phát triển và vận hành hiệu quả các dòng vốn đầu tư cho nền kinh tế Việt Nam.
Don Lam is a specialist in investment, mergers and acquisitions, corporate and private restructuring. He
is a regular speaker at international investment conferences and is seen as "Mr. Wall Street "in Fortune

ÔNG TRẦN TRỌNG KIÊN
Thành viên sáng lập Hội đồng tư vấn Du lịch (TAB)
FOUNDING MEMBER OF TOURISM ADVISORY BOARD (TAB)

Ông Trần Trọng Kiên là cổ đông sáng lập ra Thiên Minh Group (TMG), công ty du lịch tư nhân cung cấp dịch
vụ du lịch trải nghiệm trải rộng trên bán đảo Đông Dương. Trải qua hơn 23 năm hình thành và phát triển,
công ty đã trở thành một trong những tập đoàn du lịch khách sạn hàng đầu trong khu vực. Ngoài việc đảm
nhiệm vị trí tại Thiên Minh, ông Kiên còn là thành viên trong Ban Quản Trị của một số tổ chức khác như:
Ngân Hàng TMCP Á Châu, Trường ĐH Fulbright Việt Nam, Vinaland, Hiệp Hội Du Lịch, Hội Đồng Tư Vấn Du
Lịch. Hiện ông là một thành viên chủ chốt của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân với nhiệm vụ
tham mưu các giải pháp để phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ ngành du lịch, một trong các mũi nhọn kinh
tế của Việt Nam.
Tran Trong Kien is a founding shareholder of Thien Minh Group (TMG), a private travel company which
provides tourism services on the Indochinese peninsula. Over the past 23 years, the company has
become one of the leading hotel travel corporations in the region. Kien is also a member of the Board of
Directors of other organizations such as Asia Commercial Bank, Fulbright University Vietnam, Vinaland,
Tourism Association, Tourism Advisory Board. He is currently a key member of PSD Committee as an
advisor on solutions to develop Vietnam’s tourism industry.

ÔNG JOHN LINDQUIST
Chuyên gia du lịch toàn cầu và cố vấn cấp cao của BCG
SENIOR ADVISOR, BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)
John Lindquist là thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc VisitBritain – cơ quan quản lý ngành du lịch
Vương quốc Anh. Ông cũng là người sáng lập nên chuẩn mực về du lịch và lữ hành của Boston Consulting
Group. Trong 30 năm làm việc tại BCG, John Lindquist từng nắm giữ những vị trí như giám đốc điều hành,
đại cổ đông hay gần đây nhất là cố vấn cấp cao của tập đoàn.
Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành công nghiệp du lịch và lữ hành, làm việc và tư vấn cho tất cả những
người trong chuỗi giá trị toàn thể tại hơn 30 quốc gia và 5 vùng lãnh thổ. Tính tới thời điểm này, ông đã
có kinh nghiệm tư vấn cho rất nhiều chính phủ các nước về chính sách phát triển ngành du lịch và hàng
không, có thể kể đến như Dubai, Ả Rập Xê-út, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Morocco, Pháp, Ý, Ai-len, Chi
Lê, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha, U-crai-na,Mỹ, A-ghen-ti-na, Israel, và Malta. Ngoài ra, ông cũng đã làm
việc với hơn 25 hãng hàng không tại Châu u, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Á – Thái Bình Dương
; cùng với vai trò điều hành chủ yếu các tour và cung cấp dịch vụ du lịch tại Anh, Scandinavia, Holland,
Đức, Thụy Điển, Ý, Úc và Trung Quốc cũng như cung cấp các dịch vụ du lịch online, quản lý các chuỗi khách
sạn và khu nghỉ dưỡng độc lập.
Ngài John còn là Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard và cử nhân kinh kế tại Đại học Princeton
Mr. John Lindquist is a Board Member, Non-Executive Director of VisitBritain, the UK's national tourism
authority. John founded the Boston Consulting Group (BCG)'s Travel and Tourism practice and has been
with BCG for 30 years as Senior Partner & Managing Director and most recently as a Senior Advisor.
John has extensive experience in travel and tourism industry, working and advising all players in the
entire value chain across over 30 countries across 5 continents. In his career thus far, he has advised
many governments on tourism development and aviation policy, including Dubai, Abu Dhabi, Singapore,
Vietnam, Malaysia, Morocco, France, Italy, Ireland, Iceland, Chile, China (Beijing), Russia (St. Petersburg,
Moscow), Spain (Catalonia/Barcelona), Ukraine (Kiev), USA (New Orleans, Puerto Rico), Turkey, Argentina,
Israel, and Malta. He also worked with over 25 airlines in Europe, North America, Latin America, Middle
East and Asia Pacific; with major tour operators and travel agencies in the UK, Scandinavia, Holland,
Germany, Switzerland, Italy, Australia, and China, as well as online travel agencies; and with major hotel
chains as well as smaller independent resort hotels and groups.
John has an MBA from Harvard University and a BA in Economics from Princeton University.

ÔNG CHANG CHEE PEY
Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Singapore
ASSISTANT CHIEF EXECUTIVE
Ông Chang Chee Pey đảm nhận vị trí Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Singapore từ tháng 9 năm 2016. Trong
vai trò hiện tại của mình, ông giám sát một mạng lưới tích hợp gồm 20 Văn phòng Khu vực trên khắp thế giới. Các
Văn phòng này tích cực quảng bá hình ảnh Singapore như một điểm đến của các sự kiện giải trí và kinh doanh hấp
dẫn. Chee Pey đã tổ chức một số cuộc gặp mặt cấp cao trong Hội đồng Du lịch Singapore (STB) từ năm 2004, mở
rộng tiếp thị và phát triển sản phẩm du lịch. Trước đây ông đã làm việc tại Mumbai, Kuala Lumpur và London, đảm
nhận việc phát triển kinh doanh và tiếp thị quốc tế của STB tại các thị trường chính của Ấn Độ, Đông Nam Á và Châu
u. Chee Pey cũng là Giám đốc Điều hành Quản lý Thương hiệu và Tiếp thị Điểm đến từ năm 2010 đến 2012. Trong
những vị trí này, Chee Pey chịu trách nhiệm về các chiến dịch tiếp thị và thương hiệu toàn cầu của STB; đồng thời,
phát triển nhận thức thương hiệu mạnh mẽ và tích cực của hình ảnh Singapore như một điểm đến của các sự kiện
du lịch và kinh doanh.
Trước đây, Chee Pey từng là Giám đốc lĩnh vực Danh lam & Du thuyền. Ông đã tham gia vào các dự án phát triển quan
trọng như Singapore Flyer, dự án nâng cấp Orchard Road Mall và Quỹ Phát triển Fly-Cruise Singapore trị giá 10 triệu
đô la Singapore. Ông cũng đứng đầu Nhóm công tác Khu nghỉ dưỡng tích hợp STB và quản lý quy trình Yêu cầu về Khái
niệm (RFC) cho dự án Khu nghỉ mát Tích hợp cho đến khi thành lập Khu nghỉ dưỡng Tích hợp của STB vào tháng 8 năm
2005. Chee Pey là một thành viên của MIT Sloan với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Quản lý MIT Sloan.
Mr Chang Chee Pey assumed the position of Assistant Chief Executive for the International Group in September
2016. In his current role, he oversees an integrated network of 20 Regional Offices located around the world.
Together, they actively promote Singapore as a compelling leisure and business events destination. Chee Pey has
held a number of senior appointments in the Singapore Tourism Board (STB) since 2004, spanning marketing and
tourism product development. He was previously based in Mumbai, Kuala Lumpur and London, handling STB’s international marketing and business development efforts in the key markets of India, Southeast Asia and Europe. Chee
Pey was also the Executive Director of Brand Management and Destination Marketing from 2010 to 2012. In these
positions, Chee Pey was responsible for STB’s global brand and marketing campaigns, and developing a strong and
positive brand perception of Singapore as a travel and business event destination.
Before his marketing stint, Chee Pey served as Director of Sightseeing & Cruise. He was involved in key developmental projects such as the Singapore Flyer, the Orchard Road Mall Enhancement project and the S$10 million
Singapore Fly-Cruise Development Fund. He also headed the STB Integrated Resorts Working Team and managed
the Request for Concept (RFC) process for the Integrated Resorts project until the formation of the Integrated
Resorts Division in STB in August 2005. Chee Pey is a MIT Sloan Fellow with a Masters in Business Administration
from MIT Sloan School of Management.

ÔNG CRAIG DOUGLAS
Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Khách sạn Lodgis
EXECUTIVE VICE PRESIDENT, HEAD OF ASSET MANAGEMENT LODGIS HOSPITALITY HOLDINGS PTE. LTD
Vào tháng 2 năm 2017, ông Craig Douglas gia nhập Công ty Đầu tư Lodgis Hospitality Holdings (nền tảng đầu tư
khách sạn được thành lập bởi Warburg Pincus và VinaCapital). Đến từ Brisbane, Australia, ông Douglas đã có hơn 25
năm kinh nghiệm trong ngành khách sạn và 9 năm làm việc tại Việt Nam. Sau khi đảm nhận các vị trí vận hành tại
Accor, Six Senses, ông Douglas chuyển sang lĩnh vực quản lý đầu tư/ tài sản, gia nhập VinaCapital với vị trí Trưởng
Ban Khách sạn. Bên cạnh đó, ông cũng thành lập doanh nghiệp riêng của mình và làm cố vấn cho các doanh nghiệp
như Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Crescent Point (Singapore).
Ông Douglas đã giám sát và giữ chức vụ Tổng giám đốc cho nhiều khách sạn cao cấp tại Việt Nam. Và ông từng đảm
nhiệm cương vị này tại SEM, chủ sở hữu công ty Sofitel “Legend” Metropole Hà Nội trong 7 năm qua. Một số khách
sạn khác mà ông đã từng giám sát cũng như giữ chức Tổng giám đốc bao gồm: Hilton Hanoi Opera, Nam Hải (nay là
Four Seasons Nam Hải) Hội An, Six Senses Côn Đảo, Câu lạc bộ Golf Đà Nẵng, Movenpick và Mercure Hanoi, Movenpick HCMC (nay là Eastin), Sheraton Nha Trang và nhiều khách sạn khác trên khắp Việt Nam
Bên cạnh Sofitel Metropole, ông hiện đang giám sát Raffles Phnom Penh, Raffles Siem Reap, Fusion Cam Ranh, và
nhiều dự án mới khác đang được phát triển và trong quá trình triển khai. Trong 3.5 năm qua, ông là thành viên Hiệp
hội Tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB).
Joining Lodgis Hospitality Holdings February 2017 (recently formed hotel investment platform sponsored by
Warburg Pincus in partnership with VinaCapital) Craig originates from Brisbane, Australia with over 25 years hospitality industry experience having been based in Vietnam for the past 9 years. Coming from an operational
background with companies such as Accor, Six Senses, Craig moved into the investment/asset management sector
joining Vincapital as their Head of Hospitality Division where he remained for 7 years. While continuing to manage
several assets for Vinacapital Craig then formed his own regional firm and also consulted to other domestic and
regional firms such as BRG Group, Hanoi and Crescent Point, Singapore.
Craig has overseen and held the position of General Director for numerous high-profile assets in Vietnam having
held this position for SEM, owning company of the Sofitel “Legend” Metropole Hanoi for the last 7 years. Some of
the other assets Craig has previously overseen and or held the General Director position include: Hilton Hanoi
Opera, Nam Hai (now Four Seasons Nam Hai) Hoi An, Six Senses Con Dao, Danang Golf Club, Movenpick and Mercure
Hanoi, Movenpick HCMC (now Eastin), Sheraton Nha Trang and numerous other properties throughout Vietnam
In addition to the Sofitel Metropole Craig currently oversees Raffles Phnom Penh, Raffles Siem Reap, Fusion Cam
Ranh, other Fusion operating assets and also various new projects both being developed and in the pipeline.
Additionally, Craig has also been a board member of the Vietnam Tourism Advisory Board, to the Vietnam National
Administration of Tourism for the past 3 ½ years.

ÔNG BRENT HILL
Giám đốc Điều hành, Ủy ban Du lịch Úc
EXECUTIVE DIRECTOR OF MARKETING, SOUTH AUSTRALIAN TOURISM COMMISSION
Ông Chang Chee Pey đảm nhận vị trí Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Singapore từ tháng 9 năm 2016. Trong
vai trò hiện tại của mình, ông giám sát một mạng lưới tích hợp gồm 20 Văn phòng Khu vực trên khắp thế giới. Các
Văn phòng này tích cực quảng bá hình ảnh Singapore như một điểm đến của các sự kiện giải trí và kinh doanh hấp
dẫn. Chee Pey đã tổ chức một số cuộc gặp mặt cấp cao trong Hội đồng Du lịch Singapore (STB) từ năm 2004, mở
rộng tiếp thị và phát triển sản phẩm du lịch. Trước đây ông đã làm việc tại Mumbai, Kuala Lumpur và London, đảm
nhận việc phát triển kinh doanh và tiếp thị quốc tế của STB tại các thị trường chính của Ấn Độ, Đông Nam Á và Châu
u. Chee Pey cũng là Giám đốc Điều hành Quản lý Thương hiệu và Tiếp thị Điểm đến từ năm 2010 đến 2012. Trong
những vị trí này, Chee Pey chịu trách nhiệm về các chiến dịch tiếp thị và thương hiệu toàn cầu của STB; đồng thời,
phát triển nhận thức thương hiệu mạnh mẽ và tích cực của hình ảnh Singapore như một điểm đến của các sự kiện
du lịch và kinh doanh.
Trước đây, Chee Pey từng là Giám đốc lĩnh vực Danh lam & Du thuyền. Ông đã tham gia vào các dự án phát triển quan
trọng như Singapore Flyer, dự án nâng cấp Orchard Road Mall và Quỹ Phát triển Fly-Cruise Singapore trị giá 10 triệu
đô la Singapore. Ông cũng đứng đầu Nhóm công tác Khu nghỉ dưỡng tích hợp STB và quản lý quy trình Yêu cầu về Khái
niệm (RFC) cho dự án Khu nghỉ mát Tích hợp cho đến khi thành lập Khu nghỉ dưỡng Tích hợp của STB vào tháng 8 năm
2005. Chee Pey là một thành viên của MIT Sloan với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Quản lý MIT Sloan.
Mr Chang Chee Pey assumed the position of Assistant Chief Executive for the International Group in September
2016. In his current role, he oversees an integrated network of 20 Regional Offices located around the world.
Together, they actively promote Singapore as a compelling leisure and business events destination. Chee Pey has
held a number of senior appointments in the Singapore Tourism Board (STB) since 2004, spanning marketing and
tourism product development. He was previously based in Mumbai, Kuala Lumpur and London, handling STB’s international marketing and business development efforts in the key markets of India, Southeast Asia and Europe. Chee
Pey was also the Executive Director of Brand Management and Destination Marketing from 2010 to 2012. In these
positions, Chee Pey was responsible for STB’s global brand and marketing campaigns, and developing a strong and
positive brand perception of Singapore as a travel and business event destination.
Before his marketing stint, Chee Pey served as Director of Sightseeing & Cruise. He was involved in key developmental projects such as the Singapore Flyer, the Orchard Road Mall Enhancement project and the S$10 million
Singapore Fly-Cruise Development Fund. He also headed the STB Integrated Resorts Working Team and managed
the Request for Concept (RFC) process for the Integrated Resorts project until the formation of the Integrated
Resorts Division in STB in August 2005. Chee Pey is a MIT Sloan Fellow with a Masters in Business Administration
from MIT Sloan School of Management.

ÔNG TONY FERNANDES
Sáng lập và Tổng giám đốc AirAsia
FOUNDER & CEO OF AIRASIA
Vào tháng 2 năm 2017, ông Craig Douglas gia nhập Công ty Đầu tư Lodgis Hospitality Holdings (nền tảng đầu tư
khách sạn được thành lập bởi Warburg Pincus và VinaCapital). Đến từ Brisbane, Australia, ông Douglas đã có hơn 25
năm kinh nghiệm trong ngành khách sạn và 9 năm làm việc tại Việt Nam. Sau khi đảm nhận các vị trí vận hành tại
Accor, Six Senses, ông Douglas chuyển sang lĩnh vực quản lý đầu tư/ tài sản, gia nhập VinaCapital với vị trí Trưởng
Ban Khách sạn. Bên cạnh đó, ông cũng thành lập doanh nghiệp riêng của mình và làm cố vấn cho các doanh nghiệp
như Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Crescent Point (Singapore).
Ông Douglas đã giám sát và giữ chức vụ Tổng giám đốc cho nhiều khách sạn cao cấp tại Việt Nam. Và ông từng đảm
nhiệm cương vị này tại SEM, chủ sở hữu công ty Sofitel “Legend” Metropole Hà Nội trong 7 năm qua. Một số khách
sạn khác mà ông đã từng giám sát cũng như giữ chức Tổng giám đốc bao gồm: Hilton Hanoi Opera, Nam Hải (nay là
Four Seasons Nam Hải) Hội An, Six Senses Côn Đảo, Câu lạc bộ Golf Đà Nẵng, Movenpick và Mercure Hanoi, Movenpick HCMC (nay là Eastin), Sheraton Nha Trang và nhiều khách sạn khác trên khắp Việt Nam
Bên cạnh Sofitel Metropole, ông hiện đang giám sát Raffles Phnom Penh, Raffles Siem Reap, Fusion Cam Ranh, và
nhiều dự án mới khác đang được phát triển và trong quá trình triển khai. Trong 3.5 năm qua, ông là thành viên Hiệp
hội Tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB).
Joining Lodgis Hospitality Holdings February 2017 (recently formed hotel investment platform sponsored by
Warburg Pincus in partnership with VinaCapital) Craig originates from Brisbane, Australia with over 25 years hospitality industry experience having been based in Vietnam for the past 9 years. Coming from an operational
background with companies such as Accor, Six Senses, Craig moved into the investment/asset management sector
joining Vincapital as their Head of Hospitality Division where he remained for 7 years. While continuing to manage
several assets for Vinacapital Craig then formed his own regional firm and also consulted to other domestic and
regional firms such as BRG Group, Hanoi and Crescent Point, Singapore.
Craig has overseen and held the position of General Director for numerous high-profile assets in Vietnam having
held this position for SEM, owning company of the Sofitel “Legend” Metropole Hanoi for the last 7 years. Some of
the other assets Craig has previously overseen and or held the General Director position include: Hilton Hanoi
Opera, Nam Hai (now Four Seasons Nam Hai) Hoi An, Six Senses Con Dao, Danang Golf Club, Movenpick and Mercure
Hanoi, Movenpick HCMC (now Eastin), Sheraton Nha Trang and numerous other properties throughout Vietnam
In addition to the Sofitel Metropole Craig currently oversees Raffles Phnom Penh, Raffles Siem Reap, Fusion Cam
Ranh, other Fusion operating assets and also various new projects both being developed and in the pipeline.
Additionally, Craig has also been a board member of the Vietnam Tourism Advisory Board, to the Vietnam National
Administration of Tourism for the past 3 ½ years.

NGÀI GARETH WARD
Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam
AMBASSADOR TO VIETNAM
Từ tháng 8/ 2018: Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam
2013 – 2017: Vụ trưởng Vụ Trung quốc, Bộ Ngoại giao Anh
2010 – 2013: Tổng Lãnh sự tại St Petersburg, Liên bang Nga
2007 – 2010: Bí thư thứ nhất phụ trách Chính sách An ninh & Đối ngoại
2004 - 2006: Trưởng phòng Tư pháp & Nội vụ, Hội đồng châu u, Bộ Ngoại giao Anh
2003 – 2004: Trưởng phòng Đức & Áo, Hội đồng châu u, Bộ Ngoại giao Anh
1998 – 2002: Bí thư thứ hai về Phát triển, Moscow, Liên bang Nga
1996 – 1997: Chuyên viên phụ trách Hungary và Bulgaria
1996: Gia nhập Bộ Ngoại giao
August 2018: Her Majesty’s Ambassador to Vietnam
2013 – 2017: FCO, Head of China Department
2010 – 2013: St Petersburg, Her Majesty’s Consul General
2007 – 2010: Beijing, First Secretary, Head of Foreign and Security
Policy Team
2004 – 2006: FCO, Section Head for Justice and Home Affairs,
Europe Directorate
2003 – 2004: FCO, Section Head for Germany and Austria, Europe
Directorate
1998 – 2002: Moscow, Second Secretary Development
1996 – 1997: FCO, Desk Officer for Hungary and Bulgaria
1996: Joined FCO

ÔNG TOM CORRIE
Tham tán Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
FOUNDER & CEO OF AIRASIA
Ông Tom Corrie là Tham tán tại Phái đoàn Liên minh Châu u tại Việt Nam. Ông chịu trách nhiệm giám sát các chương
trình phát triển trong các lĩnh vực kinh tế và quản trị, bao gồm chương trình hỗ trợ của EU cho ngành Du lịch. Trước
khi đảm nhận vai trò hiện nay của mình tại Hà Nội, Tom từng trải qua các vị trí tại Phái đoàn EU ở Mauritania, Tây
Phi, nơi ông phụ trách các vấn đề kinh tế, phát triển và chính trị với tư cách là đại diện của Liên minh châu u, và từng
làm việc cho Ủy Ban và Nghị Viên Châu u tại Brussels, Vương quốc Bỉ.
Mr. Tom Corrie is Counsellor at the European Union Delegation to Vietnam. He is responsible for overseeing development programmes in economic and governance fields, including the EU’s programme of support to the Tourism
sector. Prior to taking up his current role in Hanoi, Tom was posted in Mauritania, West Africa where he covered
economic, development and political issues as a European Union diplomat and in Brussels working for the European
Commission and Parliament.

ÔNG VŨ THẾ BÌNH
phó chủ tịch hiệp hội du lịch việt nam
DEPUTY CHAIRMAN OF VIETNAM TOURISM ASSOCIATION
Ông Vũ Thế Bình là cử nhân chuyên ngành toán học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài vai trò hiện tại là quyền Chủ
tịch của Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam, ông còn là người đứng đầu của Hiệp Hội Lữ Hành Việt Nam, nguyên vụ trưởng
vụ lữ hành của Tổng Cục Du Lịch Việt Nam, nguyên giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin du lịch thuộc Tổng Cục
Du Lịch Việt Nam.
Trong suốt quá trình công tác, những đóng góp cho sự phát triển ngành du lịch nước nhà của ông đã được đánh giá
cao và ghi nhận xứng đáng bằng các phần thưởng danh giá như: huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước
trao tặng, bằng khen do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Ông Bình cũng chính là tác giả của cuốn sách hướng dẫn du
lịch “Non Nước Việt Nam”, được độc giả đón nhận và in tái bản lần thứ 12.
Mr. Vu The Binh graduated as a bachelor of Mathematics, Hanoi National University. He has been working as a
member of several organizations including acting Vice Chairman of Vietnam Tourism Association (VITA), Chairman
of Vietnam Society of Travel Agents (VISTA), former General Director of Travel Department of Vietnam National
Administration of Tourism (VNAT), former General Director of Tourism Technology Center.
In the course of his work, Binh has been recognized for his contributions to the national tourism including being
awarded the first - class Labor Order by the President, Certificate of Merit by the Prime Minister, an author of
Vietnam tourism handbook “Non Nuoc Viet Nam”.

ÔNG NGÔ MINH ĐỨC
Chủ tịch Tập đoàn HG
FOUNDER & CHAIRMAN HG HOLDINGS
Ông Ngô Minh Đức là Chủ tịch tập đoàn HG, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ tại Việt
Nam và Đông dương. Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Hà nội năm 1993, Ông Đức làm việc tại Hãng hàng
không Quốc gia Việt Nam. Ông là người lên kế hoạch và phụ trách cùng với Tổng cục du lịch Việt Nam,
Vietnam Airlines tổ chức thành công Roadshow đầu tiên về du lịch Việt Nam tại Úc năm 2000 cũng như
sự kiện thức đẩy Du lịch Việt Nam năm 2003 sau dịch SARS. Năm 2004, Ông Đức rời Vietnam Airlines và
đảm nhiệm vị trí Giám đốc công ty du lịch HG (nay là Asia DMC), một công ty trong tập đoàn HG Holdings.
Cùng trong năm đó, Ông thành lập Văn phòng đại diện Hãng hàng không Mỹ American Airlines tại Việt
Nam. Với 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không và du lịch, ông Đức đã xây dựng tập đoàn HG
Holdings trở thành một tập đoàn quốc tế với hơn 850 nhân viên trong nước và quốc tế và văn phòng đại
diện ở nhiều nơi trên thế giới. Ông Đức mong ước xây dựng tập đoàn HG Holdings thành một công ty trăm
tuổi cũng như mong muốn tạo ra nhiều việc làm và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân bằng
cách phát triển du lịch Việt Nam. Ông Đức là Thành viên Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam từ năm 2012.
Mr. Ngo Minh Duc is the Founder & Chairman of HG Holdings, a leading tourism group in Vietnam and
Indochina. Graduated from Hanoi Economics University, Duc joined the national carrier Vietnam Airlines
in 1993. In 2000, Duc worked with Vietnam National Administration of Tourism (VNAT) to organize the
very first Vietnam Tourism Roadshow oversea in Australia. In 2003, he successfully organized the event
“Back to the Future” to promote Vietnam Tourism and Vietnam Airlines after SARS (bird flu) disease. In
2004, Duc left Vietnam Airlines to become the Director of HG Travel (now known as Asia DMC) a member
of HG Holdings and in the same year, he set up American Airlines Office in Vietnam. With 24 years of
experience in airlines and tourism business, Duc has built HG Holdings to become a group with more than
850 multilingual local and international professionals and worldwide representative offices. Duc has a
dream of building HG Holdings to be a 100 years old company as well as creating new jobs and wealthy
life for Vietnamese people by developing Vietnam Tourism. While conducting business and following his
dream, Duc always commit to contribute actively to the development of local community. Duc is also the
member of Vietnam Tourism Advisory Board since 2012.

ÔNG LÊ MINH DŨNG
Phó Tổng giám đốc tập đoàn BIM Group
VICE GENERAL DIRECTOR OF BIM GROUP
Tốt nghiệp Cao học ngành Quản tri Kinh doanh (MBA) tại Hà Lan, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất
động sản, từng giữ chức Giám đốc phụ trách về đầu tư tại CBRE Việt Nam, ông Lê Minh Dũng hiện là Phó Tổng Giám
đốc tập đoàn BIM Group - Tập đoàn hàng đầu Việt Nam kinh doanh đa lĩnh vực: Phát triển Du lịch và Đầu tư Bất động
sản, Năng lượng tái tạo, Nông nghiệp - Thực phẩm, Thương mại Dịch vụ. 25 năm phát triển với gần 7.000 nhân viên
và nền tảng tài chính vững chắc, BIM Group đã và đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ doanh nghiệp tư
nhân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam phát triển bền vững.
Mr. Le Minh Dung, Vice General Director of BIM Group, got his MBA degree Netherlands. With more than 20 years
of experience in real estate area, he was Investment Director at CBRE Vietnam. Along with other Board Members,
he’s contributed significantly to the success of BIM Group in Tourism & Real Estate development, Renewable
Energy, Agriculture - Food Industry, Commercial Services. Currently, after 25 years of development, BIM Group’s
become one of the leading businesses in Vietnam with about 7,000 employees.

ÔNG KENNETH ATKINSON
Chủ tịch điều hành Grant Thornton Việt Nam
EXECUTIVE CHAIRMAN GRANT THORNTON (VIETNAM) LIMITED
Ông Kenneth Atkinson bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế và sau 14 năm làm việc tại
Singapore, Hong Kong và Úc, ông thành lập công ty tư vấn riêng. Với hơn 42 năm kinh nghiệm về các thị
trường mới nổi và 40 năm kinh nghiệm về thị trường châu Á, ông đã và đang thực hiện các giao dịch tài
chính doanh nghiệp tại các thị trường mới nổi trên khắp thế giới (Đông u, Trung Quốc và các quốc gia
Đông Nam Á)
Trong 28 năm qua, ông dành hầu hết thời gian làm việc tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Ông có bề dày
kinh nghiệm trong mảng Du lịch - Khách sạn, tài chính khách sạn, tư vấn cho các nhà phát triển, các chủ
sở hữu về lựa chọn đơn vị vận hành khách sạn, làm việc với các đơn vị vận hành và thực hiện các nghiên
cứu tiền khả thi. Ông tư vấn thương vụ liên doanh khách sạn lần đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 1979
và vào năm 1989, ông thực hiện tư vấn cho một trong những dự án liên doanh khách sạn đầu tiên tại Việt
Nam. HIện tại, ông là Chủ tịch điều hành Công ty Grant Thornton Việt Nam và là Giám đốc điều hành Grant
Thornton Lào.
Mr. Ken Atkinson started his career in international banking and after 14 years, including assignments in
Singapore, Hong Kong and Australia, he set up his own consultancy business.
With over 42 years emerging market experience and 40 years Asian experience, Ken has undertaken
corporate finance transactions in many emerging markets worldwide (Eastern Europe, the People’s
Republic of China and several other countries in South East Asia).
Ken has been working almost exclusively in Vietnam, Cambodia and Lao PDR during the last 28 years.
Ken has a wealth of experience in the hotel and tourism sector having been involved in financing hotels
in Asia, advising developers, advising owners on hotel operator selection, working with operators and
doing feasibility studies.
Ken advised on the first Hotel Joint Venture in the PRC in 1979 and one of the first projects in Vietnam
in 1989. Currently he is Executive Chairman of Grant Thornton Vietnam and Managing Partner of Grant
Thornton Laos

BÀ SUNITA RAJAN
Phó Chủ tịch Cấp cao, Kênh CNN Quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
SENIOR VICE PRESIDENT CNN AD SALES, ASIA PACIFIC
Bà Sunita Rajan là Phó chủ tịch Cấp cao, phụ trách kinh doanh quảng cáo của kênh truyền hình CNN Quốc Tế khu
vực Châu Á Thái Bình Dương (TBD).
Bà Sunita quản lý khách hàng và quản lý đội ngũ kinh doanh tại 7 văn phòng trong khu vực gồm Hong Kong, Singapore, Tokyo, Bắc Kinh, Thượng Hải, Bombay và Delhi. Bà Rajan là thành viên chủ chốt trong đội ngũ quản lý thương
mại của kênh truyền hình CNN Quốc Tế dẫn dắt chiến lược thương mại của thương hiệu. Nhiệm vụ của bà là tiếp tục
xây dựng, tăng trưởng kinh doanh trong khu vực Châu Á TBD. Bà có trách nhiệm xây dựng chiến lược kinh doanh
trên nền tảng đa phương tiện cho CNN toàn cầu từ với khách hàng trong khu vực Châu Á TBD. Với các giải pháp phù
hợp cho từng khách hàng quảng cáo, bà Sunita có trách nhiệm quản lý quan hệ chiến lược và hợp tác đối tác với các
thương hiệu.
Bà Sunita hoạt động lâu năm trong lĩnh vực truyền thông với hơn 25 năm kinh nghiệm. Bà làm việc cho CNN năm
2015 với vị trí Phó chủ tịch và Giám đốc khối kinh doanh quảng cáo cho kênh CNN Quốc tế khu vực Châu Á TBD.
Trước khi làm việc tại CNN, bà công tác tại kênh truyền hình BBC Quốc tế, chức danh Phó chủ tịch phụ trách kinh
doanh quảng cáo, Kênh truyền hình Ngôi sao - Star Television, Kênh tin tức truyền hình Ấn Độ. Bà thông thạo tiếng
Anh, tiếng Hindi, Marathi và Tamil. Bà tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh trường ST. Xavier tại Mumbai, Cao học Quản
trị Kinh tế tại Đại học Mumbai và Bằng Quản trị Kinh doanh tại Học viện Truyền thông Xavier, Mumbai.
Sunita Rajan is the Senior Vice President Advertising Sales for CNN International across the Asia Pacific region. She
oversees an extensive client portfolio and leads a team based in seven offices in Hong Kong, Singapore, Tokyo,
Beijing, Shanghai, Mumbai and Delhi.
Rajan is a key member of CNN International Commercial’s management team which guides the brand’s international commercial strategy. Her remit is to continue building CNN’s business growth trajectory in Asia Pacific. She is
responsible for setting the business strategy to drive advertising revenue for CNN’s global portfolio of multi-platform products among Asia Pacific based advertisers. With an emphasis on bespoke integrated advertiser solutions
across the full range of CNN’s linear and non- linear properties, she is responsible for managing strategic relationships and brand partnerships. Rajan is a media industry veteran with a career spanning over 25 years. She joined
CNN in 2015 as Vice President and head of Advertising Sales for CNN International APAC. Before her career at
CNN, she has held roles at Star Television, News Television (India) and BBC Worldwide, where she was most recently Executive Vice President Advertising Sales Asia. Fluent in English, Hindi, Marathi and Tamil, she holds a BA from
St Xavier’s College Mumbai, a Master in Economics from Mumbai University and a Diploma in Business Management
from Xavier Institute of Communications Mumbai.

ÔNG LƯƠNG HOÀI NAM
Phó Tổng giám đốc Vietstar Airlines
VICE GENERAL DIRECTOR OF VIETSTAR AIRLINES
Tiến sĩ Lương Hoài Nam, 1963. Phó Tổng giám đốc Vietstar Airlines (doanh nghiệp hàng không chung),
thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB). Nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Từng giữ các vị
trí điều hành cấp cao tại Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Hai Au Aviation, Tập đoàn Bất động sản
Nam Long.
Ông Nam là một người thường xuyên viết về các vấn đề phát triển hàng không, du lịch, giao thông đô thị.
Ông Nam tốt nghiệp đại học và nghiên cứu sinh tại Liên-xô về kinh tế hàng không.
Dr. Luong Hoai Nam is Vice General Director of Vietstar Airlines, member of Vietnam Tourism Advisory
Board (TAB) and former member of Vietnam Tourism Association (VITA). He got his bachelor’s and
doctorate degrees in Soviet Union. Before joining Vietstar Airlines, he did hold various senior positions
at Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Hai Au Aviation and Nam Long Real Estate Group. He’s an
author frequently writing about aviation development and urban transportation.

SOUTH AUSTRALIAN TOURISM COMMISSION
VIETNAM TRAVEL & TOURISM SUMMIT 2018
PRESENTED BY BRENT HILL | Executive Director of Marketing

CONTENTS | DESTINATION MARKETING
1

SATC - WHAT WE DO

2

ROI & STRATEGY

3

USE OF AMBASSADORS & PR

4

RESULTS – HOW SATC DEMONSTRATES ROI / BENEFITS FOR INDUSTRY

5

QUICK WINS

6

TRENDS FOR DESTINATION MARKETING

7

SUMMARY & TAKE AWAY

SATC

| WHO & WHAT IS ‘SATC’

•

The South Australian Tourism Commission – SATC, is responsible
for driving tourism expenditure in South Australia

•

The SATC is an STO (State Tourism Organisation)

•

3 markets – international key markets, Australian domestic, and local

•

KPIs – the ‘visitor economy’ – driving awareness that leads to
conversion – visitors spending money on tourism experiences

•

Tourism has grown from $5.3B to $6.8B in 2.5 years

•

1.7M people in South Australia, 1.3M live in Adelaide. Australia’s
population is 25M

SOUTH AUSTRALIA | REWARDS WONDER CAMPAIGN

STRATEGY

| DESTINATION MARKETING

•

Adelaide is known for wine, food, wildlife, beaches and festivals & events

•

Our focus is on tourism experiences – visitation and expenditure

•

We want people to spend on their visit. Conversion is key

•

Being open and accessible – ie simple Visa system is very important

•

Start with your airport – your major gateway. Welcoming, efficient

•

Optimise spend towards generating tangible business for tourism operators

WHAT THIS MEANS FOR YOUR DESTINATION
•

Find and own your positioning in the global market

•

Optimise marketing towards both awareness but also tangible conversion

•

Make visa application and airport efficiency a priority

STRATEGY

| UNDERSTAND YOUR STRENGTHS

ADELAIDE IS BEST KNOWN FOR:
•

Food and drink (especially wine)

•

Beaches and coast

•

Australian Wildlife

•

Festivals and events

FOR AUSTRALIANS, VIETNAM IS BEST KNOWN FOR:
•

Amazing food

•

Beautiful natural experiences

•

Big, exciting, bustling cities

ROI CHANNELS | DIGITAL MARKETING IS KEY
SEARCH

PAID & OWNED SOCIAL

WRITTEN (OR ‘NATIVE’) CONTENT

EMAIL

VIDEO & DIGITAL ADS

SEARCH ENGINE MARKETING | ROI
We optimise our keyword bidding towards generating leads and referrals to operators via ATDW listings.
1.

2.

3.

4.

SOCIAL MEDIA | A MUST!
•

SATC has over 1.88M followers globally across Facebook, Instagram, WeChat and Twitter

•

Adelaide is #1 for engagement and #2 for followers among Australian STOs. Use paid and unpaid

•

We focus on engagement, reach and inspiring people to consider travelling to SA, especially focussing on our key selling points

•

Everywhere we went on our personal trip to Vietnam in March, was found through social media

PR AMBASSADORS | VERY EFFECTIVE TO GROW YOUR STRATEGY

PR AMBASSADORS | HUANG XIAOMING
•

2017 – 18 we used Chinese megastar Huang Xiaoming

•

Global brand ambassador for 12 months

•

+37% bookings across 8 key distribution partners

•

+49% bookings on Ctrip.com

•

+357% leads to China Southern Airlines

•

+45% WeChat followers

•

WeChat #4 global for STOs

WHAT WE LEARNT FOR YOUR DESTINATION
•

Invest long term

•

Do your due diligence

•

Know what your objectives are (KPIs)

INTERNATIONAL CAMPAIGNS | ALWAYS ON BRAND
OUR INTERNATIONAL TEAM WORK WITH AIRLINE PARTNERS,
AS WELL AS OUR TOURISM AMBASSADORS
•

Optimised towards tourism-ready tourism product

•

Feature heavily our best experiences that are commissionable and ‘international ready’

•

Used Chinese superstar Huang Xiaoming, and Masterchef Australia judge Gary Mehigan as ambassadors

THE RESULTS

PROGRESS TO 2020 GOAL | DRIVING DEMAND
• SA Tourism Plan set an industry target
of $8B to be reached by 2020

• $1.3B above ‘Hold Share’ at Dec ‘13
• Expenditure remains on track for
full potential
• Up again $6.7B in YT Jun 18
• 8% growth year on year
• 10,000 additional jobs, to 36,000 jobs
• Grow 18,000 businesses

LEADS

| MEASUREMENT OF TRUE ROI

•

Our website – southaustralia.com is our key call to action (CTA)

•

It generates leads (bookings) for operators. Over 400,000 in 2018-19 are forecast

•

0% commission
ATDW Leads by Month
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QUICK WINS, TRENDS & TAKEAWAYS

QUICK WINS | WHAT THIS CAN MEAN FOR VIETNAM
•

Have a strong, regular social and digital media presence

•

Understand what your ROI can be – and measure it

•

Be consistent with your branding and positioning

•

Understand how tourists are finding out about Vietnam and what to do. Get data

•

Use ambassadors to help drive both PR & itineraries.

WHAT WILL HAPPEN?
•

Investment will come from results

•

Operators love to see tangible investment and marketing

•

Strategy needs to be clear, but execution even more so. 10% strategy: 90% execution

TRENDS

| TRAVEL IN 2019

1. Tourists increasingly seeking to ‘get away from it all’
2. Travellers are seeking unique experiences
3. Instagrammable places are a must for a destination
4. Using ambassadors / celebrity will continue to be big
5. Tourists want to get ‘hands on’

6. Sustainability and environmental tourism will be important
7. Experiences for solos, single parents etc will grow
8. More holidays – shorter nights, more trips

SUMMARY

| KEY TAKEAWAYS

•

Destinations should create awareness, branding and lead the way

•

PR, and big scale ads etc can create awareness and aspiration

•

Digital allows tracking & measurement

•

Optimise digital media ROI

•

Work with key international partners to make your marketing $ go further

•

Have a clear CTA

•

Need social and digital marketing presence – be where tourists are searching

•

Be on brand. Always

Our Singapore
Tourism Journey
November 2018

Note: The slides are property of STB and shall not be reproduced and/or redistributed without permission from STB.
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Singapore Tourism Board
Statutory Board
Under Ministry of Trade & Industry

VISION
A vibrant and inspiring Destination Singapore
that we are proud of

MISSION
To shape a dynamic tourism landscape for
Singapore in partnership with industry and
community

Note: The slides are property of STB and shall not be reproduced and/or redistributed without permission from STB.
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Singapore’s tourism sector has seen robust growth over the
last decade

22.3
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25.7

26.8
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17.4
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2017

21.8

18.9
14.8
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11.6
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13.2

14.5

15.6

15.1

15.2

2011

2012

2013

2014

2015

International Visitor Arrivals (mil)

Tourism Receipts ($ bil)

* STB has reviewed and revised its methodology for data collection and computation of tourism receipts so as to better capture tourism performance. On 12 February 2018, Tourism Receipts (TR)
from 2016 onwards have been updated based on the revised methodology. The revised 2016 TR performance should not be used for comparison against earlier TR performance.
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2017 VISITOR ARRIVALS
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Our beginning was
modest.
We welcomed 91,000
visitors in 1964
Another 87,000 came
by sea on cruise ships

1. People
2. Planning
3. Personalisation

Restricted
These slides are property of STB and shall not be reproduced or distributed without STB’s written permission

Place for doing the Impossible

30

“This is the first time in
Singapore’s history that the
Government has decided to
accept as a conscious policy
the promotion of an
increasing inflow of tourist
into the State….With the
establishment of STPB, the
Government and private
sector will cooperate in a
positive way to promote
inflow of tourists from
abroad.”
Dr Goh Keng Swee,
31 January 1964
Singapore Tourist Assn Luncheon

“This is the first time in
Singapore’s history that the
Government has decided to
accept as a conscious policy
the promotion of an
increasing inflow of tourist
into the State….With the
establishment of STPB, the
Government and private
sector will cooperate in a
positive way to promote
inflow of tourists from
abroad.”
Dr Goh Keng Swee,
31 January 1964
Singapore Tourist Assn Luncheon

1970s - Expanding our International Footprint
Singapore Tourist Promotion Board first overseas offices opened in Tokyo and Sydney, 1970

Celebrating 50 years of tourism development

Our Global Footprint
Americas:
New York
Europe:
United Kingdom
Germany
Russia
Oceania:
Australia

Within Asia Pacific:
Southeast Asia
Vietnam
Malaysia
Indonesia
Philippines
Thailand
North Asia
Japan
South Korea
Greater China
Beijing, Shanghai,
Guangzhou, Chengdu,
Hong Kong
South Asia, Middle
East & Africa
India
UAE

Our Vietnam Team
35

Planning
Unique
Places

Source: http://www.40littletoes.net/2012/07/gardens-by-bay.html

Making of Singapore’s Marina Bay

Overview

Causeway
(To Malaysia)

Second Link
(To Malaysia)

Singapore
Changi
Airport

City
Centre

The Downtown at
Marina Bay

Sentosa
37

The creation of Marina Bay

38

Gardens by the Bay

The Supertrees at Night

Using Events to enhance city’s offerings

Enabling a Personalised
Singapore experience

Deliver on the One Singapore
Experience
 Enabling a frictionless end-to-end visitor journey in Singapore
 Supporting businesses to better engage visitors
 Enriching our places and connecting communities for more authentic experiences

Planning
& Booking

Dreaming

Share experiences and reviews with others

Have a suggested itinerary tailored to your interests, budget,
and available time, at your finger-tips

PLANNING

Navigation

DREAMING

SHARING
Walking Trail

Sharing

Explore and be enchanted by the distinctively
unique stories and experiences of each precinct

EXPERIENCING

Discover real time deals on site

Attractions

Shopping
Events

Enable a single pass to access all key attractions and
events easily

Dining

Restricted
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Enabling rich content delivered
through an omni-channel strategy
TOURISM INFORMATION AND
SERVICES HUB
Shared digital repository of rich
tourism information and travelrelated services for businesses

Singapore Tourism
Analytics Network

Data insights
on visitors
and industry

ENABLING AN OMNI-CHANNEL
STRATEGY
Delivering timely information to
visitors at their finger-tips
Mobile
Apps

Web

Interactive
Kiosks

Visitor
Centers

Restricted
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Enabling an omni-channel strategy
Making it truly seamless for our visitors to search and find
information easily across different channels – encouraging visitors
to see and do more
VS app

VS.com

Smart Kiosks

Singapore Visitor
Centre

Restricted
These slides are property of STB and shall not be reproduced or distributed without STB’s written permission
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THANK YOU
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SOLUTIONS TO ATTRACT

QUALITY FOREIGN INVESTMENTS FOR THE
VIETNAM TOURISM INDUSTRY

Vietnam Tourism Assets, Why is Vietnam Attractive
for International Travelers
What are the main Tourism Assets of Vietnam?


Natural Wonders



Historical Places, Buildings, Landmarks



PEOPLE, Culture



Cuisine



Other attractions

Why do International Tourists visit Vietnam?


Tourism assets



Location, accessibility



Value for money



The “Vietnam Experience”



MICE, Sporting Events



Sense of adventure

* MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác. MICE - viết tắt của Meeting (hội họp),
Incentive (khen thưởng), Convention (hội nghị, hội thảo) và Exhibition (triển lãm)

Increasing International Visitor Arrivals,
What Attracts Foreign Investors
What will drive international tourism growth in

Vietnam?


Protection of Vietnam’s Assets



Improved visa policies, immigration processing



Infrastructure development



Improving the visitor experience



Increased destination marketing



More international events



Increased foreign investment



Sustainable tourism

What attracts investment?


Opportunity, ROI, ease of doing business



Sustainability, long term growth



Active governing authority



Strong education system, human resources pool



Continued development of tourism assets



Positive, stable GDP growth

Importance of Foreign Investment

Why is Foreign Investment in Tourism Important?


Expedites tourism development



Attracts more large corporate investors



Attracts small, individual investors



Brings knowledge, education, additional expertise



Creates job opportunities



Attracts more international events, visitors



Improves industry standards and quality



Increases global awareness of the destination



Attracts investment in other sectors



Brings more capital into the economy



Drives GDP



Aids the countries development overall



Better positioned to compete with other destinations

Increasing Quality Foreign Investment in the Tourism Industry

How to attract more investment in tourism?


Continue to encourage increased FDI in other
sectors



Protect, Promote, Develop our assets



Visa policies improved



Expedite approval of policies, decrees related to
foreign investment (real estate)



Reassurance to potential investors Vietnam is a
must in their regional real estate strategy



Promote strengths of Vietnam



Make investment conditions as favourable as
possible



Communication



Sustainable tourism planning and development

Reaching for the next
horizon
Vietnam 2030 Tourism Conference
DECEMBER 6 2018

1
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Vietnam – the tourism
Client
Logowith
hidden
gem
tremendous potential

o Make Vietnam more accessible
o ….easier visas
o ….better air connectivity

2
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How can Vietnam
reach the next level
with its tourism
growth strategy

o Make Vietnam better known and
more attractive to visitors
o …better branding
o …more tourism funding
o …best-in-class NTO

Overview

Vietnam international tourism is growing fast, but total
numbers still low relative to regional peers
CAGR 13-18

Inbound arrivals (million visits)
40

17%

Japan

26%

Malaysia

1%

30

3%

20

Singapore
Indonesia
Vietnam

13%
17%

10

0
2008
Source: Euromonitor

2010

2012

2014

2016

2018
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Thailand

Overview

Other countries are achieving higher revenues from
international tourists
$US per inbound trip
2,000
$1,565

$1,582

Thailand

Japan

1,000

$764

$1,105

$1,109

$1,150

Singapore

Indonesia

Philippines

$18.4 Bn

$12.6 Bn

$6.3 Bn

$912

500

0
Malaysia

Inbound
tourism
receipts
($US Bn)

$18.1 Bn

Vietnam

$8.3 Bn

Source: UNWTO, Vietnam GSO 2017, Malaysia Department of Tourism Statistics 2017, Thailand national tourism statistics
2017, Indonesia tourism statistics 2016, Singapore STA 2017, Philippines Tourism Board 2017

$52.5 Bn

$33.4 Bn
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1,500

Overview

Singapore

3.4 days

$325

Thailand

9.6 days

$163

Malaysia

5.7 days

$134

Indonesia

8.4 days

$132

Philippines

10 days

$115

Vietnam

9.5 days

$96

Average length of stay

Average spend per visitor per day

Source: BPS (National statistics office of Indonesia), Thailand Ministry of Tourism and Sports, Philippines Department of Tourism, Vietnam Tourism statistics 2017, Tourism Malaysia

5

Copyright © 2018 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Tourists to Vietnam stay long but spend much less
compared to regional peers

Visa policy

Vietnam has one of the most restrictive visa exemption
schemes in SEA
Myanmar
Laos
Thailand

Philippines

Cambodia

Brunei

Malaysia

# countries receiving
visa exemptions
< 50 countries

Singapore

50 – 150 countries
Indonesia

Source: Respective country entry requirements websites, press search

> 150 countries
6
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Vietnam

Visa policy

increase in
total arrivals

… since Indonesian visa free policy
extended from 45 to 160+ countries in 2015

3x
y-o-y arrivals
growth

Relaxing visa
policy strongly
accelerates inbound
tourism growth

22m
Increase in
total arrivals

… 2 years after India launched
and expanded e-tourist visa to
100+ countries

…between 2013 – 2018 after
Japan relaxed its visa policy

Source: Euromonitor, press search
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50%

Air
connectivity

Airport capacity in Vietnam is major constraint to accommodate
current demand and especially future tourism growth
SEA airports are over capacity including both
major airports in Vietnam

Mn. Passengers (2017)
100
88

Current Capacity

85

80

Current passenger flow

75

62

60

60

59
47

60
45

42

40
31

35
28
20

20

23

0

Dubai
UAE

Source: OAG, Press search

Changi
Singapore

KLIA & KLIA2
Malaysia

Soekarno–Hatta
Indonesia

Suvarnabhumi
Thailand

Ninoy Aquino
Philippines

Tan Son Nhat
Vietnam

Noi Bai
Vietnam
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90

Air
connectivity

Limited connectivity to Asia’s most important transportation hubs
Number of direct flights arriving in 2017 (K)

Airport of origin
Changi International Airport

Noi Bai
International
Airport

Thailand

Tan Son Nhat
international
Airport

Suvarnabhumi
International
Airport

Malaysia

KLIA

Indonesia
Soekarno-Hatta
International
Airport

Philippines
Ninoy Aquino
International
Airport

11

32

51

97

93

39

Beijing Capital International Airport

2

2

14

7

2

6

Guangzhou International Airport

8

10

22

17

6

9

Shanghai Pudong International Airport

2

5

26

10

3

8

Hongkong International Airport

9

12

49

27

16

39

Tokyo Narita International Airport

5

10

18

7

8

17

18

18

31

9

7

23

0

2

17

10

7

9

Incheon International Airport
Dubai International Airport
Source: OAG
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Vietnam

Branding & tourism
promotion

Vietnam ranks low in marketing and branding
effectiveness, number 80 out of 136 countries
World Economic Forum Travel & Tourism
Competitiveness Index: Marketing/Branding
6.6

6.5

5.7

5.7

5.6

5.4

5.3

5.3

5.1

4.9

4.8

4.7

4.6
4.3
4.0

UAE
1

 ew SingaporeMalaysia
N
Zealand
2

5

7

Hong
Kong

UK

8

12

Australia France Thailand Japan
18

19

Effectiveness of marketing and branding to attract tourists (Score 1-7, 7 for highest)
Souce: World Economic Forum Travel & Tourism Competitive Index 2017

20

27

China PhilippinesIndonesia Laos CambodiaVietnam
36

36

49

51

55

Global ranking out of 136 countries

73

80

10
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6.0

Branding & tourism
promotion

Branding must be well funded over sustained periods of time
to be effective in creating awareness and motivation to visit

In some countries, tourism brand extended
to overall country branding purposes: UK
Trade and
Investment

Tourism

Education

11
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Successful tourism brands are continuous and
supported by well-funded annual campaigns

Branding & tourism
promotion

Dubai focused its value proposition on four anchors,
benchmarked against best-in-class competitors
Shopping
• London
• Singapore
• Hong Kong

• Orlando

MICE
Luxury and indulgence
• Sardinia
• Mauritius
• Las Vegas

12
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Family entertainment

Branding & tourism
promotion

Malaysia combined umbrella brand with segment
specific value propositions
Nature Adventure

Cultural diversity

Family fun
• Target market : Near Home, China,
GCC Domestic
• Market demographic : Families

Source: BCG analysis

• Target market : Regional, Long Haul
• Market demographic : Families,
couples, singles

MICE

Affordable luxury
• Target market : Near Home and
Russia, China, GCC
• Market demographic : High end
couples and singles

13
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• Target market : Near Home,
Regional and Long Haul
• Market demographic : Families,
couples, singles

Branding & tourism
promotion

VisitBritain achieves 25 to 1 return on marketing
spend across traditional and social media channels

3.3 million
followers

"Most Influential
Tourist Board"

12 million

visitors
1.8 million live contacts

10 million
views

Other channels adopted to promote tourism

Source: VisitBritain
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Visit
Britain.tv

Branding & tourism
promotion

Successful tourism countries spend above critical threshold
of ~$50mn on tourism branding and promotion
National budget for branding and tourism promotion

150

135
113

108

100

83

80

70

65

56

50
20
2

0
Australia

Malaysia

New Zealand

Singapore

France

UK

Thailand

Switzerland

Figures are for national tourism organisation budget only, they exclude local and regional spending which can be considerable e.g. in France, Australia, UK
Source: VisitBritain, TurEspana, AtoutFrance, Tourism Ireland, Press search, OECD

Vietnam
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Proposed to
increase to
~$20m/year
since 2018

Annual budget in 2016 ($M)

NTO

Lessons from best practice National
Tourism 0rganizations (NTOs)

Examples

Significant autonomy from government &
tourism regulatory bodies

Broad public & private representation
Publicly funded and supplemented by private
sector cash and in-kind contributions
Effective partnerships with airlines, hotels,
OTAs, tour operators, and local DMOs
Network of foreign offices in key source
markets
16
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Performance contract with the government

NTO

Leading competitive NTOs all have office networks in over 15 countries to
handle B2B relations with travel trade, plus PR, consumer marketing, and
management of local social media presence

Source: National tourism office official websites
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Office presence by

• Comparable to other Asian competitors

Increase connectivity

2

• Aggressive investment in airport and airline capacity
• Expand direct routes with key markets
• Attract low cost carriers

3

4

Effective branding critical to attract tourists
• Umbrella brand and clear value propositions to target markets
• Step change in level of spending on brand advertising & promotion
• Targeted and omni-channel marketing, with key role for digital, social
media

Move to best-in-class NTO
• Separate regulatory/supervisory functions from marketing/promotion
• Form effective partnerships – airlines, hotels, OTAs, tour operators, etc.
• Network of foreign offices to deal with B2B clients, manage B2C campaigns
18
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How can
Vietnam
reach the
next level
with its
tourism
growth
strategy?

Liberalize visa regime for tourists

1

Tourism Infrastructure
Hotels, Resorts and Theme parks

December 2018
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Current Status
Hanoi
Accommodation Infrastructure
•
As of July 2018, Hanoi has 67 upscale hotels,
with c.10,590 high-end rooms. Hanoi hotels
served 4.9 million foreign visitors and 18.8
million domestic guests in 2017, an increase
of 9.1% over 2016’s figure
Tourist Attractions
•
The city of Hanoi as approx.4,000 relic and
historical/natural attractive sites such as:
Thang Long citadel, the Temple of Literature
(including the Imperial Academy)…etc.
•
Modern establishment include shopping malls
and theme parks (most notable of the latter
include: West Lake Water park, Bao Son
Paradise)
©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Upcoming Hotels and Resorts
No
1
2
3
4
5
6

7

Hotel Name
The Westin Hanoi
DoubleTree by Hilton
Hanoi Westlake
Four Seasons Hotel
Van Mieu Mercure Hotel
Eastin Hotel &
Residences Hanoi
Sun Grand City West
Lake Residence
Goldseason apartment
& Five-season condotel

Expected
complete
Year
1-Jan-19

212 hotel rooms

2020

320 hotel rooms

N/A
N/A

100 hotel rooms
N/A

2019

N/A

Q1/2019

Q4/2018

No. of rooms/
units

1,000 Luxurious
apartments
3 commercial
buildings with 1,100
apartments;
1 condotel (400
units)

Current Status
Ho Chi Minh City
Accommodation Infrastructure
•
As of July 2018, Ho Chi Minh City has about
641 hotels, including 10 5-Star hotels and 26
4-Star hotels. The city welcomed over 31
million tourists in 2017, 16% higher than
2016. About 6.4 million arrivals are
international.
Tourist Attractions
•
Traditional/Cultural attractions include Nha
Rong harbour, the City’s Post Office, Ben
Thanh market and the Independence Palace.
•
Ho Chi Minh City has a number of theme
parks, including: Dam Sen park, Suoi Tien
Amusement park, Saigon Zoo and Botanical
Gardens, etc.
©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Upcoming Hotels and Resorts
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hotel Name
The Ritz Carlton Saigon
Marie Curie Hotel &
Suites
Q-Mama Hotel
Mandarin Oriental
Saigon Hotel
Movenpik Hotel Ho Chi
Minh City
Ascott Waterfront
Saigon Hotel
Citadines Regency
Saigon
Holiday Inn & Suites
Saigon
Okura Prestige Saigon
Hilton Saigon

Expected
complete
Year
N/A
N/A

No. of rooms/
units
250 hotel rooms
N/A

Q3/2018

100 hotel rooms

2019

228 hotel rooms

2020

288 hotel rooms
527 apartments

2018

217 hotel rooms

2018

200 apartments

2018

350 hotel rooms

2020
2019

350 hotel rooms
350 hotel rooms

Current Status
Danang
Accommodation Infrastructure
•
As of June 2018, the city of Danang has 720
accommodation facilities with 31,531 rooms.
Of these facilities, 59 are high-end hotels/
resorts with 9,459 rooms. The city received
2.3 million foreign tourists and 4.3 million
domestic tourists in 2017, up 20% compared
to 2016
Tourist Attractions
•
Danang has a wide range of both modern
and natural attractions: Bana hill, My Khe
beach, the Dragon bridge,…
•
Danang also has a number of theme parks:
Sun World Danang Wonders, Fantasy Park
Bana hills,
©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Upcoming Hotels and Resorts
No
1
2
3

4
5
6
7
8

Hotel Name
Premier Condotel Danang
heritage
Vinpearl Riverfront Condotel
Ariyana Beach Resort & Suite
DN - South Tower
Sun Premier Condotel DN
Heritage- S1, S4, S5
Tourane Condotel Danang
Eastin Grand Resort Danang
Condotel Soleil Anh Duong
Aryana Beach Resort & Suite Eclipse Tower

9 Pan Pacific Da Nang resort
10 Liberty Central Danang

Expected
complete
Year

No. of rooms/
units

N/A

1700 units

2018

736 units

Q4/2018

468 apartments

2018

1000 units

2019
2019
Q3/2019

100 units
111 villas
1000 units

Q4/2018

350 apartments

2020
2019

70 villas
220 sky villas
125 hotel rooms
200 hotel rooms

Current Status
Nha Trang/Cam Ranh
Accommodation Infrastructure
•
By July 2018, in Khanh Hoa, there are 67
operational 4 and 5-Star hotels, with a
number of projects under development. In
2017, c.3.4 million domestic and 2 million
foreign visitors arrived at Khanh Hoa, an 20%
increase over 2016’s number.
Tourist Attractions
•
Nha Trang’s top theme park include: Vinpearl
Land, Wonder Park Nha Trang, Phu Dong
Nha Trang Water park.

©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Upcoming Hotels and Resorts

1 Scenia bay Nha Trang

Expected
complete
Year
Q4 2019

2 Arena Cam Ranh
3 Movenpick Cam Ranh

Q4 2019
Q4 2018

4 Condotel Panorama Nha
Trang
5 Vogue Resort Nha Trang

Q4 2019

6 Nha Trang City Central

Q2 2019

No

Hotel Name

Q2 2019

No. of rooms/
units
704 rooms
5,000 condotels
118 villas,
250 hotel rooms
132 condotel units
1099 rooms
250 hotel rooms,
100 villas
300 condotel units
100 Hotel rooms,
209 apartments
40 condotel units.

Current Status
Phu Quoc
Accommodation Infrastructure
•
By July 2018, Phu Quoc had 5,718 hotel
rooms. There are 17 4-Star hotels and 10 5Star hotels on the island. Phu Quoc recorded
c.2.6 million domestic guests and c.319,000
foreign guests arrived at the island in 2017,
11.8% higher than in 2016
Tourist Attractions
•
Phu Quoc currently has 2 theme parks:
Vinpearl Land Phu Quoc and Sun World Hon
Thom Nature Park.
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Upcoming Hotels and Resorts
No
1
2
3
4

Hotel Name
Best Western Premier
Sonasea Phu Quoc
Fusion Suites Phú Quốc
Crowne Plaza Phú Quốc
Starbay
Boutique Hotels Phu Quoc
Waterfront

Expected
complete
Year
Q4/2018

716 hotel rooms

2019
N/A

N/A
300 hotel rooms

Q4/2018

59 villas and 38
boutique hotels
luxury
340 villas
443 apartments
350 hotel rooms
250 resort rooms
250 hotel rooms
N/A
N/A

2018

6

Sonasea Residences Phu
Quoc
Enclave Phu Quoc

7
8
9

Sheraton Phu Quoc resort
Peace Resort Phu Quoc
Eastin Grand World

2020
N/A
2018

N/A

No. of rooms/
units

Demand/Supply and Forecast

•

Hotel room rate and occupancy rate

75%

92
70%

91
90

65%

89
88

60%

87
86

55%

2015

60%

Arrival Growth Rate

•

Over the last 3 years, the number of tourists
arrived at Vietnam’s destination rose
consistently. The country is now the 6th
fastest growing tourist destination in the world
(UNWTO).
Demand for hotels rooms has been rising
faster than supply, as evidenced by the rise in
both average room rate and occupancy rate.
In the future, demand is still expected to rise
in the future, as Vietnam is still expected to
surpassing the Government arrivals target for
2018.

93

2016
Average Room Rate

2017
Annual Occupancy Rate

Tourist arrival growth rate

50%
40%

30%
20%
10%
0%
2015
Domestic
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2016
International

2017
Overall

Hotel Occupancy Rate

•

Hotel Room Rate (USD)

Demand

Demand/Supply and Forecast

•

500,000

20,000

400,000

15,000

300,000

10,000

200,000

5,000

100,000

0

0
Jul-05
Jul-05
Accomondation Establishments 1-5 star

Jul-05
Number of Rooms

Number of 3-5 Star hotels and keys

800

40,000
30,000

600

20,000

400

10,000

200
0

0
Jul-05
3-star hotels
3-star keys
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600,000

Jul-05

Jul-05
4-star hotels
4-star keys

Jul-05

Jul-05
5-star hotels
5-star keys

Number of keys

•

Number of tourism accommodation

25,000

1,000

Number of hotels

•

The number of accommodation establishment
has increased consistently in recent years,
especially during the last 3 years.
The number of 5-Star hotels increased at
higher rate in comparison to 3 and 4-Star
hotels.
However, the increase in number of hotel
rooms has not match that of number of
arrivals, as ADR and OCR both increased.
Numerous new projects are being developed
to catch growing demand, and can be
expected to significantly increase hotel room
supply.

30,000

Number of rooms

•

Number of accommodation
establishment

Supply

Sustainability Issues
Rapid development of tourism infrastructural is raising sustainability concern
Ha Long Bay
•
Ha Long bay is one of Vietnam’s most
famous destination. The city enjoyed high
growth in number of tourist arrival in recent
years, (e.g. 12.9% in 2017).
•
UNESCO recently raised red flag regarding
Ha Long pollution issue. The issue mainly
stems from waste being disposed into the
bay’s water from cruise boat and
accommodation facilities.
•
According to a 2015 research published by
International Union for Conservation of
Nature, 27% of its correspondences identified
on-shore hotels and restaurants as the main
source of pollutants
©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Sapa
•
Similar to Ha Long bay, Sapa witnessed
rapid growth in tourist arrival in recent years,
with a growth rate of 60% in 2017. Large
number of high-end hotels are being
developed in the area such as:
Intercontinental Sapa resort, Mgallery Sapa,
etc.
•
The high-intensity construction period has
negatively the town’s culture and landscape.

Key emphasis
• Getting the segmentation right. Diversify source markets
• Build clusters and build for the future (more authenticity,
more digital)
• Focus on quality not quantity
• Embrace the new economy/new distribution channels
• Respect environment, minimum disruption of nature

11
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Thank you
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VIETNAM’S TOURISM: FROM PRODUCTIVITY CHALLENGES

TO HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
NGUYEN XUAN THANH
Fulbright University Vietnam

hanoi

5,

december

2018

Revenue from Tourism
25

Tourism Revenue, US$ Billion

22.71

20

CAGR: 18.7 percent, 2000-2017 (in nominal US$)
17.99
15.53

15

10.91
9.58

10
7.66
6.15
4.92

5
1.23

1.38

1.51

1.43

1.65

1.90

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.20

3.49

3.65

3.98

2006

2007

2008

2009

0
2010

Source: Vietnam National Administration of Tourism

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Labor productivity in tourism is low compared to many other industries
Challenges:
•

Low labor productivity

•

Low rate of productivity growth

1,800

8.0%

1775.6
6.0%

1,600

4.0%

1,400

1,200

2.0%

1060.9

0.0%

1,000
800

Labor productivity, VND million/worker/year, 2017

712.5

CAGR, 2010-17

-2.0%
-4.0%

600
400
200

255.8

-6.0%

246.7

104.9

101.4

87.5

83.9

82.4

0

77.6

77.1

76.0

71.3

41.2

35.6

Cumulative Average Growth Rate

Labor Productivity, VND million

2,000

-8.0%
-10.0%

Source: General Statistics Office of Vietnam.

3

Labor Productivity in Tourism: Comparison among ASEAN 6

Vietnam’s tourism labor productivity is 40-45 percent of the levels in Malaysia and Thailand

Labor Productivity, US$ per worker per year

Indonesia: Trade, hotels & restaurants are combined.

Sources: Calculated from the statistics of the Asian Development Bank
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Human Resource Training In Vietnam Tourism Industry

Present Situation

Market Requirements

• Higher-education: focus on narrow
areas of expertise and technical
skills.

• General Knowledge

• Gap between technical/vocational
training programs with the Tourism
Occupational Standards (VTOS)
• Lack of work-integrated learnings

• Foreign Languages

• Soft skills
• Professionalism and work attitudes
• Leadership and management
• Highly specialized skills

Quality of Human Resources: Accommodation Sector
•

The quality ratings of skills of high-education students are lower than those of technical/vocational students.

•

Lower quality ratings in both leadership/management skills and operations/technical skills

Rating of Skills
in Technical/Vocational Schools

Rating of Skills
in Higher Education Institutions

Planning

Environmental Management

Environmental Management

Operations

Management

Planning

Operations

Leadership

Leadership

Management

Teamwork

Teamwork

IT/Web

Sales

Sales

IT/Web

Languages

Languages

Communications

Communications

Customer Service

Customer Service
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

% rating as satisfactory (sample size n, = 183)
Sources: ESRT, “Manpower & Training Needs Analysis of the Vietnam Tourism Industry”, 2014

Quality of Human Resources: Travel & Tour Operators
•

Lower quality ratings in both leadership/management skills and operations/technical skills

Rating of Skills
in Technical/Vocational Schools

Rating of Skills
in Higher Education Institutions

Operations

Operations

Environmental Management

Management

Leadership

Leadership

Management

Environmental Management

Sales

Sales

Planning

Planning

Teamwork

Teamwork

IT/Web

IT/Web

Languages

Languages

Customer Service

Customer Service

Communications

Communications
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

% rating as satisfactory (sample size, n = 92)
Sources: ESRT, “Manpower & Traning Needs Analysis of the Vietnam Tourism Industry”, 2014

Human Resource Development in Vietnam Tourism Industry

In addition to existing efforts, develop and implement two new programs:

• Pre-employment/Ready-to-work programs in tourism
• An “Open Digital Platform” for the development of tourism
human resources

Pre-employment/Ready-to-work programs in Tourism

• A structured transition into the tourism workforce through classroom and
workplace training based on the Vietnam Tourism Occupational Standards
(VTOS).

• Open to students with backgrounds of different disciplines.
• Increased employability skills and knowledge in specific tourism sub-sectors.
• Practical work experience under the guidance of industry mentors/supervisors.

Open Digital Platform

Aviation Infrastructure:
The Core Factor To Boost Tourism

Presentation at the Vietnam Economic
6 December 2018
Forum

AirAsia Group

6 AOCs

A True ASEAN Company

3 AOCs

73.3

Fourth Largest Airline in Asia

MILLION
PASSENGERS IN
2017

230

AirAsia Group

25

AIRCRAFT

136

312

20,258

9,502

91

22

64

ALLSTARS

Note: Figures as at end-2017

Source: AirAsia Annual Report 2017 & various sources

MILLION
PASSENGERS
IN 2017
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Dedicated LCCTs to develop airport infrastructure - simple & efficient
- to focus on automation & technology
Low Cost DOES NOT MEAN
Low Quality

Simple Terminal Design

Other related services located within
compound
1
4
5

Efficient LCCT building

Fully automated check-in

Use of solar panels, designed to maximise system
natural light
Web/mobile/kiosk check-in, self
bag drop

2

3

Economical passenger transfer to gate Optimised apron & runway
Use of electric buses vs expensive trainFaster boarding, aircraft takeoff
system

6

1. Terminal building4.
2. Inflight catering 5.
3. Cargo facilities
6.

Parking area
Ground
support
workshop
Apron & runway

Appendix 2: Characteristics of an LCC Terminal

equipment

CONFIDENTIAL
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Boosting tourism by facilitating travel and reducing barriers...

Incentives

Airport Tax

Foreign Airline
Ownership

ASEAN

FACES

Visas

Most importantly, people are key to growth and vibrancy...
AIRASIA’S SUCCESS IS DRIVEN BY OUR ALLSTARS,
WORKING TOGETHER TO DELIVER OUR CORE COMPETENCIES
.

Thank you

Appendix

Aviation is a key driver for tourism, trade & investment in Vietnam
USD21 bn1/

Aviation plays a crucial
role in Vietnam’s economy

Drives
Travel & Tourism

9.4% of GDP1/

Supports
Trade

USD426 bn
190% of GDP

Vietnam is one of the fastest-growing
aviation markets (IATA)
● Average growth rate 17.4%
> Asia-Pac growth of 7.9%

Bolsters
Investment

USD14 bn
Total FDI net
inflows

4.1 million1/
7.6% of total
employment1/

USD107 bn
25% of Vietnam’s trade
value is transported by air

USD15 bn2/
Planned investment for
aviation sector by 2030

With the right support, AirAsia could contribute the following to Vietnam by Year 5:
Over 11 million
passengers annually

30
aircrafts

Note: All figures represent total values of the economy except for:
1/ Contribution of travel and tourism; 2/ Aviation-related investment announced by the Ministry of Transportation
Source: World Travel & Tourism Council (WTTC), IATA, news flow, Vietnam’s Ministry of Transportation & AirAsia’s estimates

Est. USD8 billion
to Vietnam’s annual GDP
23

Low-cost carriers are growing fast and gaining market share
globally and in Vietnam
On average, LCCs grew by 8.1%,
more than double that of non-LCCs

In Vietnam, LCCs have gained
a growing share of passenger seats

Average growth 2009 - 2017
LCC: 8.1%
Non-LCC: 3.4%

Domestic

International

24
Source: Calculations based on CAPA data

Vietnam is upgrading and investing in new airports to facilitate the
growth in travel and trade
Top International Megahubs in Asia

Factors necessitating investment in airports
1. Easing congestion
● The need to ease current congestion and accommodate
future capacity in Vietnam

2.

Improving connectivity
●
●

Benefits travellers by giving them access to a wider network
as well as more frequent and better connected services
Improving connectivity would boost trade and tourism

Source: Passenger and freight projections based on news flow quoting Vietnam’s Civil Aviation
Administration’s aviation industry development plan

Global
Rank

Airport

Country

Connectivity
Index

Dominant
carrier

Share of
dominant
carrier

1

KUL

Malaysia

135

AirAsia

40

2

CGK

Indonesia

92

Garuda

28

3

SIN

Singapore

91

Singapore
Airlines

23

4

MNL

Philippines

82

Cebu Pacific
Air

32

5

DMK

Thailand

80

Thai AirAsia

44

6

DEL

India

79

IndiGo

26

7

ICN

S. Korea

74

Korean Air

23

14

BOM

India

66

Jet Airways

27

19

SGN

Vietnam

44

Vietnam
Airlines

39

Source and note: The OAG Megahubs International Index 2018 reveals the most internationally connected
airports in the world. The index is generated by comparing the number of scheduled connections to and from
international flights with the number of destinations served from the airport. It measures the effectiveness 25
of the
world’s leading international hubs as connecting points, globally and regionally, and provides a platform for
comparison for these international airports. Only the Top 9 megahubs in Asia are shown

The right investment in airport infrastructure is needed to support
the growth in tourism such as low-cost carrier terminals (LCCTs)
Why do we need LCCTs?
●

The design, construction and operations of LCCTs are less
costly and would keep PSC charges low and affordable

●

LCCTs provide the best infrastructure for LCCs to operate and
grow:
○ Connects to trunk routes & direct access to Tier 2 cities1
○ Caters to high volume passengers
○ Increases international tourism traffic leading to higher
economic contribution

●

The need of LCCTs to cater to the high demand and growth of
passengers travelling on LCCs
○

LCCs command 30% of seat capacity in Asia Pacific

What is an LCCT?
●

Simple single-storey terminals with high emphasis on
automation - high efficiency, fast turn-around
○
Processes passengers quicker i.e. turnaround times of
~30 minutes instead of the standard 60 minutes

●

Requires around half the space per passenger compared to
full-service carriers
○
Higher densities of passengers per unit of area

●

Cost-efficient facilities for airline operations, without
compromising safety and security
○
No architectural frills; maximises space usage and
capacity
○
Buses rather than jet bridges, no moving walkways
○
More automation and customer-directed processes

1

Cities with population of 1 million or less
Source: CAPA, Low-Cost Airports for Low-Cost Airlines: Flexible Design to Manage the Risks (Richard de Neufville, Massachusetts Institute of Technology 2007)
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Japan is moving in the direction by investing in LCCTs in Narita and
Kansai airports
Narita’s Terminal 3 running track epitomises
the simple, fuss-free yet innovative concept of an LCCT

Kansai’s Terminal 2 built for safety, functionality
and economy. All embodiments of an LCCT design

27

Seamless & automated boarding at airports via FACES utilizing the
latest technology

Fast Airport Clearance Experience System
● AirAsia’s own digitally driven passenger clearance processing system
● Incorporates the use of biometrics (facial recognition and
thumbprints), passenger reconciliation and auto boarding
Enables:
● Seamless transfer of passengers from check in counters to
departure gates
● Free up airport capacity at a faster rate
● Improve airport’s branding and operational capabilities
● Further potential for collaboration on border control:
○ Automated immigration data push between departing and arriving ports
○ Sharing of airlines “no fly list” and Interpol data with relevant stakeholders
CONFIDENTIAL
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‘Soft’ infrastructure such as easing visa requirements should not be
overlooked in facilitating seamless travel & boosting tourism
Vietnam’s Visa Policy
● Based on World Economic Forum’s Openness & Travel
Facilitation Index1/, Vietnam is 2.99 - below East Asia &
Pacific median
● However, the recent decision to extend e-visa policy to
2021, is a step in the right direction

One ASEAN Visa
● A single visa allowing tourists
and business travelers to
move freely within ASEAN
countries
● High potential to boost
tourism and ease trade &
investment within ASEAN
● Travellers would like a
seamless experience to visit
our diverse region

Estimated Economic
Benefits to ASEAN from
One ASEAN Visa

6 to 10
million people
additional tourist arrival

USD12
billion
tourism spending

333k to
654k
job creation

1/ This

pillar measures to what extent a destination country is facilitating inbound tourism through its visa policy,
distinguishing whether the country can be visited without a visa, a visa can be obtained on arrival or an electronic visa is
available. It is part of the World Economic Forum’s Travel & Tourism competitiveness Index 2017. The higher the figure,
the more open a country is

Source: World Tourism Organisation and World Travel & Tourism Council
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Liberalising ownership in the aviation sector will improve the
investment infrastructure to foster further industry growth
Vietnam has the potential to have one of the strongest aviation industries within Asia
• Passenger growth to rise to ~290mn seats/year by 2036 (currently at 57mn/year)

• Fleet of ~1,3001/ aircraft forecasted in Vietnam in 20 years (~164 today)
The call for capital is massive: $80bn+ over 20 years to be required by airlines for fleet, ops expansion1/
• Airlines are capital intensive industries in a cyclical market. Insufficient access to equity causes underinvestment in
business, which increases business risk and prevents growth
• Unpredictable returns, domestic shocks (heavy competition, oil prices) makes sole reliance on domestic capital
risky
• Hence, foreign capital is required to fund investment and a sustainable aviation industry

There is an opportunity to amend foreign capital restrictions to attract investment in Vietnam-based airlines
• Hence, foreign capital is required to fund investment and a sustainable aviation industry
• License for operation issued only if 70%+ ownership resides with Vietnamese entities

Allow foreign nationals to invest at least 49% in Vietnam based airlines
• Recommend to amend Decree 92/2016 to allow foreign ownership in Vietnam-based airlines to increase from 30%
30
to 49%

Accelerating Vietnam's
tourism growth through
consumer insights
Tuyet Vu – Principal, Consumer Practice Area
VIETNAM TRAVEL & TOURISM SUMMIT – HANOI, DECEMBER 2018

Vietnam tourism has many
achievements to be proud of

Grew at annual rate of 30% in
international arrivals in past 3 years

Attracted more than $US15Bn in FDI
into tourism sector by end of 2017

Created jobs and direct income for
some 2.5 Mn people
Source: VNAT, Press search, BCG

1
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Ranked 6th of Top 10 Fastest Growing
Destination Globally in 2017

2.0x

Growth in search volume on
Vietnam as a destination

1.8x

Growth in international
inbound activities

1.5x

Growth in inbound tourism
receipts

Source: Google Internal Data, VNAT, GSO, BCG analysis

2
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Vietnam tourism in past 4 years:
phenomenal growth yet underpotential

Digital
pervasiveness

Spend on
experience

 igital important
D
across entire customer
journey especially on
mobile

S hift of spend towards
experiences, tours and
activities vs. on lodging
or transportation

Need for
authenticity
 reference for
P
authentic experiences
esp. around culinary,
nature immersion,
history and culture
3
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Travellers display unique behaviors along 3 dimensions

SEA Online Travel Market booming
2.6x
$US 78 Bn

$US 30 Bn

$US 19 Bn

X%

Travellers are embracing digital

2015

2018

2025

34%

41%

57%

Online travel bookings as % of total travel bookings in SEA

Note: This includes bookings for Online Vacation Rentals, Online Hotels,
and Online Flights in Gross Bookings Value (GBV)
Source: e-Conomy 2018 report, Google & Temasek
4
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1.5x

Travellers from important source countries are avid mobile users

Top 10 source countries to Vietnam
contribute ~80% of total inbound
volume (2017)
31%

South Korea

19%

Japan

6%

Taiwan

5%

US

5%

UK

45%

Germany

27%

US

France

48%

44%

South
Korea

53%

Japan

59%
India

Russia

4%

Malaysia

4%

Australia

3%

Thailand

2%

UK

2%

Source: GSO, VNAT, Google, PhocusWright, BCG

87%
Brazil

67%
Australia

45%
x
x

Top 10 source countries
High potential countries

5
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China

Percentage of smartphone users who are comfortable researching, booking and
planning their entire trip to a new travel destination using only a mobile device

New digital players and technologies are radically changing the
travel experience and making travellers more sophisticated

Plan

Note: Examples of players at each step of consumer journey – not exhaustive. Source: Web search, BCG analysis

Book

Experience

6

Copyright © 2018 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Dream

58% use voice search when

150 searches and website visits

researching a trip

before completing all bookings

81% use peer-to-peer reviews

53% users abandon a mobile site if

when researching a trip

it takes more than 3 seconds to load

46% book their leisure trips

50% travellers think the travel

on a smartphone

offers they get are not relevant

Source: Travelport Global Digital Traveller Research (2017), Google, BCG analysis
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The way travellers are planning and enjoying their journeys is
changing fundamentally

"Always on" customer
services

Seamless mobile
experience

Personalized
destination content

Be there “near me” and
“now” with assistive
recommendations


 ne-click booking process,
O
embedded digital payment
options


Customization of itineraries
and experiences; Relevant
destination content

Source: Google, BCG analysis
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This requires Vietnam to build new and differentiated digital travel
propositions

Share of spending on food, activities and shopping in
inbound tourism receipts by categories1 (2005 – 2017)

1.4x
67%

49%

47%

43%

ASEAN

2005

1.1x

Vietnam

2017

Note: 1. The remaining categories of spend include lodging and other spends.
Source: Euromonitor Extract 2018, GSO
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Consumer's spending
pattern changing towards
higher spend in in-trip
experiences

Source: BCG travellers
surveys
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More room to grow as
share of spend in
experiences in Vietnam
under-indexed that of SEA

Bookings for experiences are last-minutes and made on mobile

55%+

40% 70%
Source: BCG consumer survey, Phocuswright, Google, Skift, Klook, GetYourGuide

of smartphone users from top 10
source countries use their mobile
devices to seek directions and
activities while in destination

of bookings for leading
activity players made
via mobile web &
mobile apps
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38%

of bookings for activities are
made on the same day or
two-days before a trip

Travellers increasingly seek
authenticity

125%
79%

 istorical &
H
heritage tours

Private day trips1

69%

Nature activities2

57%

57%

Culinary activities

Museum visits

1. Trips offered and guided by local, non-professional tour guide.
2. Nature activities include sunset cruises, snorkeling, Kayaking & Canoeing, sailing trips and Catamaran trips.
Source: TripAdvisor, BCG
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Fastest growing experience categories in total booking counts for global travellers
(YOY growth 2016 - 2017)

Source: BCG Travelers survey
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Two third of survey
respondents agree
that "When I go on
holiday, the most
important thing for
me is to experience
the authentic culture
of the place…"

Preference for less touristic, more authentic experiences amongst
most active, high value Chinese travelers
Activities done vs. want to do – example: younger Chinese travelers (age 20-35)

Culinary experience

8%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
1%
-1%
-1%
-2%
-4%
-6%
-10%

Nature activities

Museum visits

Indulgence activities

Typical activities for non-sophisticated tourists

Note: result from younger Chinese travelers (age 20-35). 1. Variation%= (Activities for next trip)% - (activities for last trip)%. Questions was multiple choice,
unlimited entries possible. Source: BCG Next Billion traveler survey
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Food/ wine appreciation tour
Surfing / Diving
Skiing
Other adventure sports
Sporting event
Science museum
Walking/walking tours
Spa / massage / beauty
Cruise
Horse/dog racing
Hotspring
Hiking/ mountain-climbing
Casino/gambling
Aquarium/zoo
Bars/pubs
Stores suggested by agency
Religious venues
Theme/amusement/ park

What does it mean to Vietnam?
Digital readiness

Experience readiness
• Government to ensure critical infrastructure for seamless
mobile experience – ie. network strength and coverage
• Private sector to make sure their inventory of activities and
experience offerings easily accessible to travellers on mobile

Authenticity readiness
• Government to ensure preservation of Vietnam's rare natural
and cultural heritages across the country
• Private sectors to infuse Vietnam-ness in their product offerings
to the market
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• Government to develop comprehensive digital tourism strategy
to attract new and repeat travellers
• Private sector players to re-think digital customer journeys and
develop right partnerships with digital native players

Thank you
Copyright © 2018 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
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The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior
management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be
copied or given to any person or entity other than the Client (“Third Party”) without the prior written consent of BCG.
These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary
and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any
Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except
to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party,
and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the
services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of
this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on
or construed as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions
contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not
guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client.
BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or
operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.
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The services and materials provided by The Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms
(a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG.
BCG does not provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice
concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking
to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated
or inaccurate.
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Tập đoàn Novaland là thương hiệu Nhà phát triển Bất động sản uy tín trong lĩnh
vực đầu tư và phát triển bất động sản ở Việt Nam. Trải qua hành trình 26 hình
thành và phát triển, Novaland hiện sở hữu danh mục hơn 40 dự án với nhiều loại
hình sản phẩm đa dạng đang triển khai, đã đưa vào sử dụng như: căn hộ, biệt thự,
nhà phố thương mại, văn phòng, khu nghỉ dưỡng cao cấp…, cùng nhiều quỹ đất có
vị trí đắc địa tại TP.HCM và một số tỉnh thành lớn.
Đi cùng với chiến lược phát triển du lịch của quốc gia và nằm trong giai đoạn 2
chiến lược phát triển của Tập đoàn, Novaland đang từng bước mở rộng phát triển
các sản phẩm Du lịch và BĐS du lịch nghỉ dưỡng tại các thành phố có tiềm năng
du lịch lớn như Cần Thơ, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết - Bình Thuận,
Ninh Thuận, Cam Ranh - Khánh Hòa, Đà Lạt ... Mục tiêu của Tập đoàn là phối hợp
với các nhà tư vấn trong và ngoài nước, các đơn vị vận hành chuyên nghiệp để
tạo ra những “Điểm đến tuyệt hảo” cho khách du lịch nội địa và quốc tế, nhằm
biến những nơi này thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng – giải trí của khu vực;
góp phần ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Novaland Group is now a leading real estate developer in Vietnam. After 26
years of growth, Novaland has been developing more than 40 projects with
diverse products of apartments, townhouses, villas, commercial lots, office-tels,
townships and hospitality. All Novaland projects are located in prime locations
around Ho Chi Minh city and other key cities and provinces.
Along with the national tourism development strategy, also as part of the phase
2 in Novaland’s development strategy, the Group has begun to expand into the
development of hospitality real estate products in major provinces that own
enormous potential for tourism, such as: Can Tho, TP.HCM, Ba Ria – Vung Tau,
Phan Thiet – Binh Thuan, Cam Ranh - Khanh Hoa, Da Lat, etc. The target of the
Group is to coordinate with local and international consultants, professional
operators to create “Ideal destinations” for both domestic and world-wide tourists, and turn these destinations into a main center of Tourism - Leisure - Entertainment; contributing to marking Vietnam on the world tourism map.

Thành lập năm 2010, iVIVU.com là thành viên của Tập đoàn TMG Việt Nam
với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Du lịch – Khách sạn. iVIVU.com
tiên phong trong việc sáng tạo các sản phẩm du lịch tiện ích dành cho
khách hàng nội địa. Liên tục tăng trưởng mạnh qua nhiều năm, iVIVU.com
hiện là OTA hàng đầu Việt Nam trong phân khúc cao cấp với hệ thống
khoảng 2,500 khách sạn tại Việt Nam và hơn 30,000 khách sạn quốc tế.
Với mục tiêu mang đến cho khách hàng “Trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời”,
iVIVU.com kỳ vọng trở thành nền tảng du lịch nghỉ dưỡng số 1 cho khách
hàng Đông Nam Á trong 5 năm tới.
Dòng sản phẩm chính của iVIVU là Combo du lịch - sản phẩm cung cấp đầy
đủ cho một kỳ nghỉ bao gồm phòng khách sạn, vé máy bay, đưa đón, ăn
uống, khám phá,… chỉ trong 1 lần đặt.

Với combo du lịch khách hàng không cần băn khoăn chọn lựa hoặc mất thời
gian đặt từng dịch vụ riêng lẻ, lại còn hưởng được mức giá vô cùng tốt với
những dòng combo iVIVU.com mang lại: combo tiết kiệm, voucher độc
quyền, ưu đãi đặt sớm và flash sales.
Để đảm bảo cho khách hàng một “Trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời”, chúng tôi
áp dụng công nghệ vào việc đọc hiểu nhu cầu của thị trường, nghiên cứu
phát triển sản phẩm và gợi ý những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, phù hợp
với từng khách hàng.
Khách hàng chọn đặt dịch vụ với iVIVU.com có thể đặt qua rất nhiều kênh:
đặt trực tiếp tại website, gọi điện thoại Hotline, đặt qua chat bot, app, đặt
qua Facebook và các mạng xã hội khác.
Với iVIVU.com mỗi kỳ nghỉ là một trải nghiệm tuyệt vời !

Overview
Founded in 2010, iVIVU.com - a member of TMG, is the first online hotel
booking site in Vietnam that offers an innovative solution for finding &
booking hotels rooms with instant confirmation, convenient payment and
exceptional customer service. Today, iVIVU.com has become the #1 local
OTA in Vietnam, and the #1 Leisure Travel Partner for Discerning
Vietnamese Travelers.
iVIVU.com vision is to become #1 Leisure Travel Partner for Discerning
Southeast Asian Travelers in the next 5 years.
Business
iVIVU.com provides a one-stop shop for customers by combining a variety
of unique travel products on the same platform, including bookings for
hotels, flights, tours and packages, with exclusive attractive rates that fit
travelers’ needs and make iVIVU.com stand out in a crowded market
place.
IVIVU.com has an inventory of over 2,500 hotels across Vietnam and
nearly 30,000 hotels around the world. Its product team works closely
with hotels to offer customers the best rates in comparison to competitors or direct bookings.
iVIVU.com also has retail offices and call center services in Hanoi, Ho Chi
Minh, and Can Tho to support customer bookings. Payments can be made
by credit/debit card directly through the site, bank/ATM transfers, and
cash at iVIVU’s offices.

CÂU CHUYỆN VỀ MƯỜNG THANH
“Không gian thanh thản, tình cảm chân thành”
Tại Mường Thanh, chúng tôi mời bạn cùng khởi hành chuyến đi tìm về không gian
thanh thản chứa đựng những nét văn hóa mang đậm tinh thần bản sắc Việt, nơi
con người gắn kết và thân ái gửi trao nhau tình cảm chân thành. Trải dọc khắp
mọi vùng miền của đất nước Việt Nam xinh đẹp cùng các nước trong khu vực
Đông Nam Á, Mường Thanh đồng hành cùng bạn ở khắp nơi, cho mọi hành trình,
ở mọi giai đoạn của cuộc sống.
Từ khách sạn đầu tiên tọa lạc ở Điện Biên Phủ, Việt Nam, Tập đoàn Khách sạn
Mường Thanh đã phát triển thành chuỗi khách sạn cao cấp đạt chuẩn quốc tế với
gần 60 khách sạn thành viên, phủ sóng khắp các địa phương tại Việt Nam và các
nước Đông Nam Á.

Hệ thống khách sạn Mường Thanh với 4 phân khúc: Mường Thanh Luxury, Mường
Thanh Grand, Mường Thanh Holiday và Mường Thanh hướng đến việc phục vụ đa
dạng nhu cầu của mọi du khách trong nước và quốc tế.
Chặng đường dài phía trước, người Mường Thanh đồng lòng mở ra tiềm năng phát
triển mới, hiện thực khát vọng trở thành thương hiệu đại diện quốc gia trong
ngành lưu trú Việt Nam và ghi dấu giá trị khách sạn Việt trên bản đồ thế giới.

THE STORY OF MƯỜNG THANH
“Relaxing moment, touching sincerity”
At Mường Thanh Luxury, we invite you to join the journey to a peaceful
space filled with the cultural specificities imbued in the spirit and identity
of Vietnamese, where people are connected and cordially share sincere
feelings. Across all areas of beautiful Vietnam and other South East Asian
countries, Mường Thanh accompanies you everywhere, in every journey,
at all stages of your life.
From our very first hotel located in Dien Bien Phu, Vietnam, Mường Thanh
Hotel Group has been developed as the high-end, international standard
hotel chain with almost 60 member hotels, spread all over Vietnam and
other South East Asian countries. Mường Thanh Hotel chain is divided into
4 segments: Mường Thanh Luxury, Mường Thanh Grand, Mường Thanh
Holiday and Mường Thanh, with a vision to fulfilling all domestic and inernational customers’ various needs.
With a long path ahead, Mường Thanh opens up new potential, materializing its ambition to become the representative of Vietnam hospitality
industry and make Viet’s hotel mark on the world map.

Thuộc Top 50 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm
2018, tập đoàn BIM Group là tập đoàn Kinh tế đa ngành hàng đầu Việt
Nam hoạt động trong 4 lĩnh vực chính: Phát triển du lịch và đầu tư bất
động sản, Nông nghiệp - Thực phẩm, Dịch vụ - Thương mại và Năng lượng
tái tạo.
Trong lĩnh vực Phát triển du lịch và đầu tư bất động sản, bảng xếp hạng
Profit500 xếp BIM Group vào Top 10. Đây là lĩnh vực mà Tập đoàn BIM đạt
được mức tăng trưởng tốt trong thời gian qua với hàng loạt các dự án lớn
ở nhiều tỉnh thành phố Việt Nam, điển hình 2 khu đô thị Hạ Long Marina
và khu phức hợp du lịch Phú Quốc Marina với quy hoạch đồng bộ theo
chuẩn quốc tế, thu hút và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của hàng loạt các
thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới như InterContinental; Regent;
Sailing Club; Citadines; Fraser Suites… và sắp tới đây là Park Hyatt. Tại Lào,
khách sạn 5 sao đầu tiên Crowne Plaza, tổ hợp văn phòng cao cấp Royal
Square và sắp tới đây sẽ là Holiday Inn…

Đối với mảng Nông nghiệp - Thực phẩm của BIM. Ngành nuôi trồng và chế
biến tôm có doanh thu tăng gấp 2 lần. Phát triển thêm diện tích nuôi
trồng, như khu nuôi tôm Đồng Hòa tại Kiên Giang có quy mô diện tích
1.234 ha; đồng muối Quán Thẻ - Ninh Thuận rộng trên 2.700 ha, tự hào là
đồng muối lớn nhất Đông Nam Á, góp phần vào tỷ trọng 70% sản lượng
muối công nghiệp của toàn Việt Nam. Hàu sữa Thái Bình Dương của BIM
cũng được người tiêu dùng và các nhà phân phối đánh giá cao.
Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại chứng kiến sự khởi sắc vượt bậc của thương
hiệu Elite Fitness với xuất phát điểm 3 câu lạc bộ tại Hà Nội, giờ đã vươn
lên thành 15 Trung tâm thể dục - thẩm mỹ chất lượng cao khắp 3 miền.
Mảng Năng lượng tái tạo là lĩnh vực mới, trong đó công ty năng lượng BIM
Energy Holding là thành viên trẻ nhất ra đời năm 2017. BIM Energy Holding đã hợp tác với những đơn vị dày dạn kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh
vực hết sức mới mẻ và đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao này như:
AC Energy thuộc Tập đoàn Ayala. Mục tiêu dài hạn của BIM là phát triển ít
nhất 1.000 MW năng lượng sạch (Điện gió và Điện mặt trời) tới năm 2025.
Trong năm 2018 BIM đã tiến hành khởi công và tiến hành xây dựng các dự
án Điện mặt trời với Tổng công suất lên tới 330 MW. Sau khi hoàn thành
vào tháng 6/2019, dự án sẽ là nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất
khu vực Đông Nam Á, dự kiến mang lại sản lượng điện hàng năm lên đến
545 triệu kWh.
.

NĂM 2018 & DẤU ẤN CỦA “NGƯỜI TIÊN PHONG”
Năm 2018 khép lại với nhiều dấu ấn của “Người tiên phong” khi
Vietravel luôn mang đến cho du khách những sản phẩm chất lượng,
khác biệt trên thị trường. Đây cũng là thời điểm ý nghĩa khi công ty
liên tiếp nhận nhiều giải thưởng lớn và sự công nhận của khách hàng
vì những nỗ lực không ngừng.
Các sản phẩm charter hấp dẫn: Fukushima (Nhật Bản), Ấn Độ, Bhutan,
Myanmar thành công rực rỡ

Giá tốt, sản phẩm hấp dẫn, khởi hành đúng kế hoạch và đồng hành cùng những
người bạn có cùng sở thích chính là ưu điểm của tour thuê bao chuyến bay (charter). Từ tháng 2 – 4/2018, 19 chuyến charter bay thẳng đến Fukushima do
Vietravel phối hợp với Vietjet, tỉnh Fukushima tổ chức đã thành công tốt đẹp.
Tiếp nối thành công đó, từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2019, Vietravel sẽ tiếp tục
tổ chức khoảng 30 chuyến charter đến Fukushima (Nhật Bản), Bhutan, Ninh Ba
(Trung Quốc) và Ấn Độ… hứa hẹn mang đến cho kháchhàng những chuyến du lịch
thú vị và đầy ý nghĩa.

Đồng hành cùng người hâm mộ trong các sự kiện thể thao đỉnh cao:
World Cup 2018, U23 châu Á, Asiad 2018

Thành công từ các chuyến charter đồng hành cùng người hâm mộ tại các đấu
trường SEA Games, AFF Cup, U23 châu Á, Asiad 2018 đã tạo nên vị thế dẫn đầu
của Vietravel trong lĩnh vực du lịch thể thao. World Cup 2018, Vietravel là đại lý
phân phối vé chính thức của FIFA tại khu vực Đông Nam Á giúp du khách Việt
thẳng tiến đến Nga thật dễ dàng. Tất cả Fan hâm mộ bóng đá đã có những
chuyến đi tràn đầy cảm xúc khi tận mắt chứng kiến vô vàn pha bóng đẹp, cùng
khoảnh khắc tự hào vì màu cờ sắc áo và tận hưởng dịch vụ chu đáo nhất từ nhà
tổ chức du lịch chuyên nghiệp.

6 năm liên tiếp đạt giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards
- WTA)

Ngày 03/9/2018 tại Hồng Kông đã diễn ra lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới WTA 2018, Vietravel vinh dự đạt 2 hạng mục “Asia’s Leading Tour Operator
2018 và Vietnam’s Leading Tour Operator 2018. Đây là giải thưởng uy tín và
có tầm ảnh hưởng được ví như giải “Oscar của ngành Công nghiệp du lịch”.

2 năm liền đạt giải thưởng World’s Leading Group Tour Operator - Nhà
điều hành tour du lịch trọn gói hàng đầu thế giới

Vào đầu tháng 12/2018 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, Giải thưởng Du lịch Thế giới 1
lần nữa gọi tên Vietravel ở hạng mục World’s Leading Group Tour Operator sau
chiến thắng đầu tiên ở hạng mục thế giới vào năm 2017. Để đạt được giải thưởng
này, công ty phải là Ứng cử viên đã chiến thắng giải thưởng hạng mục khu vực,
trải qua nhiều vòng bình chọn khắt khe của ban tổ chức, cũng như được sự ủng
hộ, tin yêu từ các khách hàng đã bình chọn. Vietravel đã trở thành Công ty du
lịch duy nhất tại Việt Nam chiến thắng vòng thế giới.

7 lần đạt giải thưởng TTG Travel Awards

Ngày 20/9/2018, tại Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra lễ trao giải TTG Travel
Awards năm 2018 - lần thứ 29. Vietravel là công ty du lịch duy nhất của Việt
Nam lần thứ 7 nhận giải thưởng Best Travel Agency – Vietnam. Giải thưởng
TTG Travel Awards do báo TTG Asia khởi xướng từ năm 1989, nhằm tôn vinh các
tổ chức và cá nhân xuất sắc trong ngành công nghiệp du lịch khu vực Châu Á –
Thái Bình Dương.

