BÁO GIÁ THUÊ PHÒNG HỌC/ HỘI THẢO TP HCM
I. Biểu phí thuê phòng:
Phòng

Diện tích

Sức chứa

705A
705B

56m2
60,6m2

45 người
50 người

Mức phí 1 buổi 4 tiếng (1)
Trong giờ làm việc(2)
Ngoài giờ làm việc(3)
1,000,000đ

1,400,000đ

Ghi chú:
(1) Sáng: 08h00 – 12h00
Chiều: 13h00 – 17h00
Tối: 17h30 – 21h30
Nếu quý khách sử dụng phòng quá thời gian quy định thì mức phí phụ trội sẽ tính bằng số giờ phụ trội nhân
với 50% mức phí tương ứng trong bảng trên. Số giờ phụ trội được tính theo nguyên tắc làm tròn lên nửa
tiếng (ví dụ 1 giờ 10 phút sẽ được làm tròn lên là 1 giờ 30 phút tức là 1,5 giờ)
(2) Trong giờ làm việc: ban ngày (08h00 – 17h00) từ Thứ 2 đến Thứ 6
(3) Ngoài giờ làm việc: các buổi tối (sau 17h00) và Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ



Địa điểm: tầng 7, tòa nhà Giày Việt, 180 – 182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp HCM
Vị trí trung tâm, có chỗ để xe máy, xe hơi bảo vệ trông, có 2 thang máy, 2 thang bộ, có máy
phát điện dự phòng



Giá thuê phòng đã bao gồm:
- Phòng học tiêu chuẩn, nhiều cửa sổ view đẹp, thoáng
- Bàn ghế mới, hệ thống chiếu sáng, điều hòa, hệ thống âm thanh hiện đại (2 loa, 3 micro: 2
không dây, 1 có dây), Wifi tốc độ nhanh
- Bảng từ rộng, gắn tường (1,2m x 1,8m), bút viết bảng 3 màu xanh, đen, đỏ
- Màn chiếu rộng treo tường (1,8m x 1,8m), máy chiếu 3M hiện đại, sáng, nét, đẹp
- Bảng chỉ dẫn



Giá thuê phòng chưa bao gồm:
- Máy tính (quý khách nên tự mang laptop có dữ liệu của mình)
- Teabreak (xem chi tiết mục II bên dưới)
- Phí kê lại bàn ghế (xem chi tiết mục III bên dưới)
- Phí trông giữ xe giảng viên, học viên (theo mức phí chung của tòa nhà)

II. Phí teabreak:
 Nước uống nóng lạnh, ly cốc (*)
 Trà, cà phê
 Trà, cà phê, bánh ngọt, trái cây

5,000đ/1 suất
15,000đ/1 suất
tùy yêu cầu, từ 25,000đ/1 suất trở lên

Chú ý: (*) Trong trường hợp quý khách làm bể ly thì sẽ phải chịu phạt 10,000đ/ 1 ly bị bể

III. Phí kê lại bàn ghế:
Sau ngày thuê cuối cùng, quý khách phải bàn giao lại bàn ghế như hiện trạng ban đầu, nên nếu
lớp học/hội thảo cần sự thay đổi lớn trong việc sắp xếp bàn ghế mà quý khách không tự thực
hiện được thì có thể thuê công ty AFTC với mức phí 200,000đ/1 lượt kê ra hoặc vào.

BÁO GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% VAT
Liên hệ:

Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn và Đầu Tư AFTC
P700 & 705, tầng 7, tòa nhà Giày Việt, 180 – 182 Lý Chính Thắng, P.9. Q.3, Tp. HCM
Điện thoại: 08-6290 5103 / 0975.367.583 / 0913.743.366
Email: info@aftc.vn

