
 
SERENITY – CUỘC THI THIẾT KẾ 2015 

“Khách sạn trong mơ của bạn” 

 

I. Đơn vị tổ chức: Serenity Holding 

Serenity (www.serenity-holding.com) là  tập đoàn tiên phong trong thiết kế, xây dựng và quản lý các 
thương hiệu khách sạn mang phong cách sống hiện đại. 

Được định vị độc đáo như công ty duy nhất trong ngành tích hợp tất cả dịch vụ trong một, Serenity có khả 
năng hoàn thành một dự án từ A đến Z bởi đội ngũ từ các chuyên viên thiết kế, nhà quản lý dự án cho đến 
các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý khách sạn. 

Phương pháp tiếp cận toàn diện này cho phép Serenity cân bằng nhu cầu cung cấp các ý tưởng sáng tạo 
cho khách hàng mà vẫn mang lại lợi nhuận cho các cổ đông. 

Serenity hiện đang quản lý 6 khách sạn hướng biển thuộc 3 thương hiệu: Fusion Resorts, Alma Resorts và  
À La Carte Living. Ngoài ra còn có 4 dự án mới đang được xây dựng và 6 dự án đang trong giai đoạn lên 
ý tưởng. 

II. Nội dung thi 

Serenity luôn quan tâm đến các ý tưởng để thay đổi ngành dịch vụ du lịch khách sạn. Thông qua cuộc thi 
này, Serenity muốn tìm kiếm những bộ óc sáng tạo,  để trình bày ý tưởng về khách sạn/khu nghĩ dưỡng 
trong mơ của mình. 

III. Thể lệ thi: 

Dành cho tất cả mọi người, không giới hạn độ tuổi, học vấn 

Ý tưởng thiết kế phòng nghỉ khách sạn cần tuân thủ theo quy định của Serenity như sau: 

• Giường 2.00 x 2.00 mét 
• Vòi tắm và bồn tắm 
• Bàn ăn và/hoặc bàn làm việc với 2 ghế 
• Không gian đơn giản cho nhà bếp 
• Không gian nội thất bên trong tối đa là 80m2 

Thời hạn cuối nộp bài:  

• Thời gian: trước ngày 18/04/2015  
• Chỉ nhận bài qua địa chỉ email: contest2015@serenity-holding.com 
• Quy cách bài thi: file dạng Autocad, PDF or hình ảnh 3D JPEG, kèm theo một đoạn văn/câu 

chuyện ngắn trình bày về ý tưởng của mình 
• Dung lượng: tối đa 15MB hoặc gửi đường dẫn tải bài thi nếu file quá dung lượng trên.  



 
IV. Tiêu chí đánh giá: dựa trên các yếu tố sau: 

• Ý tưởng  
• Sáng tạo 
• Chất lượng trình bày 

Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 27/04/2015. 

 V. Giải thưởng: 

- Bài thi xuất sắc sẽ được đánh giá kỹ càng bởi các chuyên gia sáng tạo của Serenity. Chỉ có một người 
chiến thắng  

- Người chiến thắng sẽ được nhận phần thường là một chuyến đi trải nghiệm cùng Fusion Family miễn 
phí đến Đà Nẵng dành cho 2 người  

- Thiết kế của người chiến thắng sẽ được xuất hiện trong bản tin hàng tháng của Serenity. 

- Cơ hội hợp tác làm việc với Serenity trong tương lai 

- Người chiến thắng sẽ được thông báo riêng, được công bố và nhận giải tại văn phòng Serenity ở Tp. Hồ 
Chí Minh.  

Do số lượng bài thi nhiều nên chúng tôi rất tiếc không thể thông báo đến từng bạn thí sinh nếu kết quả của 
bạn không được lựa chọn.  

VI. Thông tin liên hệ: 

VP Serenity Holding 

Đ/c: lầu 2, 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh 

T: +84 39101000  

F: +84 39115820 

W: serenity-holding.com 


