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about us
Được thành lập từ năm 2006, ALLIANCE luôn không ngừng nỗ lực để 
trở thành một nhà thầu uy tín, hàng đầu trong lĩnh vực thi công hoàn 
thiện và trang trí nội thất tại Việt Nam. Với phương châm hoạt động dựa 
trên các tiêu chí về chất lượng và tiến độ, chúng tôi luôn đáp ứng đầy đủ 
nhất các yêu cầu khắt khe của Khách hàng bằng các giải pháp tối ưu về 
thiết kế và công năng sử dụng, chi phí thi công hợp lý, sự quản lý chuyên 
nghiệp để tạo ra các sản phẩm hoàn hảo, vượt xa mong đợi của khách 
hàng. 

Với đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật tận tâm và giàu kinh nghiệm, 
đội ngũ công nhân lành nghề, hệ thống dây chuyền sản xuất và trang 
thiết bị thi công hiện đại, ALLIANCE đã, đang và sẽ đồng hành cùng 
Quý Khách hàng trong việc thi công trang trí nội thất trọn gói cho các dự 
án: khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 và 6 sao, các Resort và Khu nghỉ dưỡng cao 
cấp, các Khu căn hộ, Trung tâm thương mại - Hội nghị - Tiệc cưới - Nhà 
hàng cao cấp. Nhà máy của chúng tôi được đặt tại Long An với diện tích 
50.000 m2, dây chuyền thiết bị tự động, hiện đại của Châu Âu phục vụ 
cho việc sản xuất đồ gỗ nội - ngoại thất cao cấp, chất lượng cao, sang 
trọng, tinh tế, đáp ứng mọi nhu cầu của các Dự án, không chỉ tại thị 
trường Việt Nam mà còn xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu, 
Châu Á.

Sự hài lòng của Quý khách hàng là động lực cho sự thành công của chúng 
tôi trong suốt quá trình hoạt động và phát triển. Chúng tôi hiểu rằng, các 
khách hàng và đối tác sẽ là những người phát ngôn tốt nhất của chúng 
tôi, cho những sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi tin 
rằng, ALLIANCE chỉ thực sự thành công và phát triển bền vững khi và 
chỉ khi khách hàng hoàn toàn hài lòng với các sản phẩm và dịch vụ mà 
chúng tôi sản xuất và cung cấp.

Kính chúc Quý Khách hàng dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công 
và phát triển bền vững. 

Established in 2006, ALLIANCE has always strived to become a 
prestigious and leading contractor in the �eld of �nishing and interior 
decoration in Vietnam. With the operation guideline based on the 
criteria of quality, progress, and client satisfaction, we always fully 
meet the strict requirements of customers with optimal solutions in 
terms of design, usability, reasonable cost, and professional 
management to create perfect products that be far exceeding 
customer expectations.

With the whole-hearted and experienced management sta� and 
technicians, skilled workers, modernized production line, the lasted 
machine and equipment, ALLIANCE has become a trustful company 
always accompanying our clients in the interior decoration packages 
for 4 - 5 and 6-star Hotels, luxury Resorts, high-class Apartment - 
Commercial - Wedding Center - Convention - Restaurant. Our factory 
is located in Long An with an area of 50,000 m2, European automatic 
and modern equipment lines for the production of high quality and 
luxury indoor and outdoor furniture that meets all demands of our 
customers, not only in the Vietnam market but also for North America, 
Europe, Asia market.

Our client satisfaction is the motivation for our success throughout the 
process of operation and development. We understand that our 
customers and partners will be our best spokespersons for our 
products and services. ALLIANCE is only truly successful and sustainable 
development when and only when our customers are completely 
satis�ed with our products and services.

Wishing our customers good health, happiness, success, and 
sustainable development.
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 Fit-out work

  Furniture: built-in, loose, indoor and outdoor

 MEP, décor lighting

  Door (wooden, metal,...)

  Other interior decoration: curtain, glass, metal,
 sanitary equipment,...

Our Projects
  4, 5, 6-star hotel

  Resorts

  High-class restaurants

  Trading - Convention - Wedding Center

  High-class apartments

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Our Service
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Nhà máy đặt tại Long An, rộng 5 hecta, máy móc thiết bị 

nhập từ Châu Âu,

Nhà máy hoạt động từ tháng 4 năm 2020, cung cấp các 

sản phẩm nội -  ngoại thất cho các Dự án ở Việt Nam và 

xuất khẩu sang các thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

Our factory is located in Long An, 5 hecta, machines and 

equipment imported from Europe.

It operated from April 2020, providing products to Projects in 

Vietnam and exporting products to North America, Europe 

and Asia markets.

Our Factory
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Sheraton Grand Da Nang

Movenpick Resort - Phu Quoc

Regent Hotels & Resort Phu Quoc

Park Hyatt Phu Quoc

Park Hyatt Hotel Sai Gon

Hilton Saigon Hotel

Intercontinental Residences Ha Long Bay

Sofitel Saigon Plaza

Novotel Phu Quoc Resort

Sailing Club Villas Phu Quoc

Citadines Bayfront Nha Trang

Solbeach House Phu Quoc

Sonasea Villas & Resort Phu Quoc

Seashell Phu Quoc

Salinda Premium Resort & Spa

Avani Resort & Spa

Khatoco Liberty Nha Trang

Fusion Suites Da Nang

Mercure Phu Quoc Resort

The Shell Resort

Fusion Resort Sam Son & Alacarte Sam Son

Boton Blue Nha Trang Hotel & Spa

Pullman Resort - Phu Quoc

Flamingo Cat Ba Beach Resort

Nam Cuong Nacimex Hotel 

Nova Phu Sa Azerai Resort

Four Point By Sheraton And Luxury Apartment

Our Projects
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Park Hyatt 
Phu Quoc
Tọa lạc tại một trong những bãi biển đẹp nhất đảo Phú Quốc, dự 
án Park Hyatt Phú Quốc do BIM Group làm chủ đầu tư, lấy cảm 
hứng từ hình ảnh đẹp và yên bình của làng quê Việt Nam. Cùng 
với thiên nhiên nguyên sơ, Park Hyatt Phú Quốc trải dài khắp 
một vùng đầy cây tươi tốt đến biển xanh. Mỗi căn biệt thự như 
một ốc đảo kỳ diệu chứa đựng những gì tinh túy nhất từ vật liệu, 
kiến trúc đến văn hóa truyền thống, lấy cảm hứng từ hình ảnh gia 
đình Việt Nam với ba yếu tố chính được nhấn mạnh là sự chăm 
sóc, sự tham gia và di sản. Có thể nói Park Hyatt Phú Quốc là sự 
giao thoa hoàn hảo của yếu tố truyền thống và hiện đại, sự kết 
tinh của nghệ thuật điêu khắc, đan lát và thêu thùa, cũng như vẻ 
đẹp thiên nhiên ban tặng cho dự án này.

Thương hiệu vận hành của Park Hyatt Phú Quốc là HYATT, một 
trong những thương hiệu khách sạn nổi tiếng nhất thế giới dưới 
sự sở hữu của gia đình giàu có, nổi tiếng và quyền lực - gia đình 
Pritzker. Và ALLIANCE vinh dự được chọn là nhà thầu hoàn 
thiện nội thất cho Biệt thự Park Hyatt Phú Quốc. Kinh nghiệm, 
năng lực, uy tín và phương pháp quản lý tiên tiến của ALLIANCE 
đã góp phần tạo nên một vẻ đẹp cổ kính, sang trọng, một cảm giác 
ấm áp và tràn đầy sức sống, một không gian yên bình, sở hữu vẻ 
đẹp thiên nhiên nguyên sơ vô giá đầy hoa, suối trong, biển rộng, 
sang trọng của những khách sạn châu Âu cổ kính và nghệ thuật 
đương đại cực kỳ đẳng cấp của Park Hyatt Phú Quốc.

Located at one of the most beautiful beaches on Phu Quoc Is-
land, Park Hyatt Phu Quoc invested by BIM Group, is inspired by 
the beautiful and peaceful image of the Vietnamese country-
side. Along with pristine nature, Park Hyatt Phu Quoc is stretched 
across a region of verdant trees to the blue sea. Each villa is like a 
magical oasis containing the most quintessence from materials, 
architecture to traditional culture, inspired by traditional family 
images, with three key elements distilled are care, engagement, 
and legacy. It can be said that Park Hyatt Phu Quoc is the perfect 
intersection of tradition and modernity, the crystallization of so-
phistication in the art of sculpture, knitting, embroidery, and the 
natural beauty bestowed at this project.

The operation brand of Park Hyatt Phu Quoc is HYATT, one of the 
most famous hotel brands in the world under the ownership of 
the rich, famous, and powerful family - the Pritzker family. And 
ALLIANCE is honored to be selected as the contractor for interi-
or finishing for the Villas of Park Hyatt Phu Quoc. Our experience, 
capacity, prestige, and advanced management methods have 
contributed to creating a beauty that is both ancient and luxuri-
ous, a feeling of warmth and vitality, a peaceful space, possesses 
priceless primeval natural beauty with a space full of flowers, clear 
streams, vast seas, luxurious elegance of ancient European hotels 
and extremely classy contemporary art of Park Hyatt Phu Quoc.
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HILTON SAIGON 
HOTEL
Khách sạn Hilton Sài Gòn tọa lạc tại Công trường Mê Linh, Quận 
1 – vị trí đắc địa nhất TP.HCM, cạnh khu cảng Sài Gòn, khu đô 
thị Thủ Thiêm, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà hát 
Thành phố, hội trường Thống Nhất và nhà thờ Đức Bà. Đây là 
khách sạn 5 sao đầu tiên được quản lý bởi tập đoàn Hilton 
Worldwide tại TP. HCM và do Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất 
Kinh doanh Sài Gòn Cửu Long làm Chủ đầu tư.

ALLIANCE vinh dự được Chủ đầu tư chọn làm nhà thầu thi công 
hoàn thiện nội thất cho khu phòng của Khách sạn (312 phòng). 
Với kinh nghiệm và năng lực thi công của mình, ALLIANCE đã 
tạo ra các sản phẩm nội thất tinh xảo, chuẩn mực, đẳng cấp, theo 
đúng ý tưởng thiết kế nổi bật của PIA (Thái Lan) để góp phần tạo 
ra những  thay đổi cảnh quan của TP.HCM trong tương lai.

Hilton Saigon Hotel is located at Me Linh Square, District 1 - the 
most prime location in Ho Chi Minh City, next to the Saigon 
port area, Thu Thiem urban area, Ben Thanh market, Nguyen 
Hue walking street, HCM City theater, and Notre Dame Cathedral. 
This is the first 5-star hotel managed by Hilton Worldwide in 
Ho Chi Minh City and invested by Saigon Cuu Long Business 
Production Investment JSC.

ALLIANCE is honored to be selected as a contractor to implement 
the interior finishing and decoration work for all guest rooms (312 
rooms). With our experience and capacity, ALLIANCE has created 
sophisticated, standard, and classy interior products, following the 
outstanding design ideas from PIA (Thailand) to contribute to 
creating changes in the landscape of Ho Chi Minh City in the future.
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INTERCONTINENTAL
RESIDENCES
HA LONG BAY
InterContinental Residences Hạ Long Bay là khu nghỉ dưỡng ven 
biển 5 sao tọa lạc tại khu đô thị Hạ Long Marina - khu đô thị được 
đánh giá có địa thế phong thủy tốt bậc nhất tại Vịnh Hạ Long. Dự 
án được đầu tư bởi Bim Group và do InterContinental Hotels Group 
(IHG) quản lý vận hành. Lần đầu tiên, một khu nghỉ dưỡng cao 
cấp ven biển mang thương hiệu Intercontinental Hotel & Resorts 
có mặt tại miền Bắc Việt Nam, với lợi thế hướng ra Vịnh Hạ Long 
và các tiện ích xung quanh trong một không gian sang trọng và 
đẳng cấp, là sự hòa quyện của vẻ đẹp xa hoa kết hợp với sự mộc 
mạc của văn hóa địa phương.

ALLIANCE vinh dự được BIM Group lựa chọn đồng hành trong 
công tác hoàn thiện và trang trí nội thất cho 39 căn Biệt thự và 
60 căn Sky Residences của InterContinental Residences Hạ Long 
Bay. Với kinh nghiệm và năng lực thi công vượt trội, ALLIANCE 
đã tạo ra các sản phẩm nội thất hoàn hảo, tinh xảo với mong 
muốn sẽ mang đến cho khách hàng sự thư giãn trong một không 
gian sang trọng, đẳng cấp, và một sản phẩm đầu tư hấp dẫn.

InterContinental Residences Ha Long Bay is a 5-star coastal resort 
located in Ha Long Marina urban area which is considered to have 
the best feng shui terrain in Ha Long Bay. The project is invested 
by BIM Group, managed and operated by InterContinental Hotels 
Group (IHG). For the first time, a high-class coastal resort branded 
Intercontinental Hotel & Resorts has been in the North of Vietnam, 
with the advantage of overlooking Ha Long Bay and surrounding 
facilities in a luxurious and classy space, is a blend of lavish beauty 
combined with the rusticity of local culture.

ALLIANCE is honored to be selected by BIM Group to accompany 
interior finishing and decoration for 39 Villas and 60 Sky Residences 
of InterContinental Residences Ha Long Bay. With outstanding 
experience and capacity, ALLIANCE has created perfect and 
sophisticated interior products with the desire to bring 
customers relaxation in luxurious and classy spaces, and attractive 
investment products.
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Plaza

Là khách sạn 5 sao nằm ở trung tâm Sài Gòn và 
được quản lý bởi công ty Accor của Pháp với 
quy mô 257 phòng.

Alliance là công ty duy nhất được lựa chọn để 
cung cấp và lắp đặt toàn bộ phần nội thất cho 
khối phòng ngủ và sảnh của khách sạn. Với đội 
ngũ thi công và quản lý chuyên nghiệp của 
chúng tôi đã mang tới một diện mạo mới cho 
khách sạn. Các chi tiết trang trí, các mối ghép 
nối giữa các vật liệu đã được chúng tôi xử lý 
khéo léo, tỉ mỉ, chính xác và làm cho khách 
hàng của chúng tôi rất hài lòng.

Alliance với danh tiếng của mình đã thực sự 
đảm bảo cho sự thành công của dự án.

This is a 5-star hotel with a size of 257 rooms 
located in the heart of Saigon and managed by 
Accor, a French corporation. 

Alliance is the only selected contractor to 
provide and install the entire interior works for 
the hotel's bedrooms area and lobby. With a 
professional construction and management 

decoration details and the joints between 
materials treated skillfully, thoroughly, and 
accurately making our Client feel truly satis-

Alliance with its reputation has indeed guaran-
teed the project's success. 
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Novotel
Phu Quoc
 

Là khu nghỉ dưỡng cao cấp được xây dựng trên 
diện tích 7ha tại đảo ngọc Phú Quốc, được thiết kế 
bởi công ty tư vấn thiết kế hàng đầu của Nhật là 
Kume Asia và là khách sạn lớn nhất được quản lý 
bởi tập đoàn Accor tại Việt Nam.

Alliance với giá trị thương hiệu đã được khẳng 
định trên thị trường và kinh nghiệm nhiều năm 
trong lĩnh vực quản lý và thi công nội thất đã được 
chủ đầu tư lựa chọn là nhà thầu cung cấp và lắp 
đặt nội thất cho 87 phòng khách sạn của khối 
phòng ngủ, 22 căn biệt thự cao cấp và các khu 
công cộng như sảnh đón, nhà hàng, hội nghị...

Alliance với các kỹ năng vượt trội về thi công, 
hoàn thiện nội thất và phong cách làm việc 
chuyên nghiệp đã biến những vật liệu tưởng 
chừng như đơn điệu trở thành những sản phẩm 
nội thất hoàn hảo và tuyệt mỹ mang đến cho chủ 
đầu tư và khách hàng một cái nhìn mới về sản 
phẩm nội thất.

Being a luxury resort built on an area of 7ha in Phu 
Quoc, Novotel Phu Quoc resort was designed by 
leading Japanese design consultant, Kume Asia 
and also the biggest hotel under the                     
management of Accord Group in Vietnam.

A
the market and having many years of experience 
in interior management and construction, has 
been selected as the contractor by the Owner to 

bedrooms and 22 luxury villas, as well as public 
areas such as the greeting hall, restaurant,              
conference hall, etc.

With the surpassing skills in interior construction 

Alliance turned the ordinary seeming materials 
into perfect and exquisite furniture products that 
brought our client a new perspective on interior 
products.
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Sailing Club Villas Phú Quốc là dự án biệt thự vườn sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp nằm trong 
quần thể khu phức hợp thương mại Phú Quốc Marina tại Bãi Trường - nơi hội tụ những thương 
hiệu nghỉ dưỡng quốc tế danh tiếng (như Regent, Intercontinental), nơi có những cồn cát mịn 
màng đẹp tuyệt vời, nước biển quanh năm ấm áp xanh màu ngọc bích và có đường bờ biển trải 
dài hơn 20km. 
Là dự án đầu tiên mang thương hiệu Sailing Club tại Phú Quốc được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi 
tiếng Garry Fell – GFAB, được quản lý và vận hành bởi Sailing Club Leisure Group danh tiếng 
toàn cầu, dự án có thiết kế mở khéo léo xóa nhòa khoảng cách giữa không gian nội thất với thiên 
nhiên, giữa tiện ích sôi động bên ngoài và khoảng lặng tĩnh bên trong. Sở hữu toàn bộ các dịch 
vụ ẩm thực, giải trí, thư giãn, Club House của Sailing Club Villas Phú Quốc ôm trọn tất cả những 
gì cần thiết cho một kỳ nghỉ 5 sao hoàn hảo và tiện nghi nhất. Sailing Club Villas Phú Quốc không 
những đặc biệt ở sự thuận tiện mà còn tạo ra sự hứng thú độc đáo trong trải nghiệm của khách 
hàng. Những đường nét thiết kế có phần tối giản đặt trong sự hài hòa tuyệt đối với cảnh quan, 
tạo ra không gian mở tối đa. Các căn villas như thể một ốc đảo riêng được đặt trong lòng những 
khu vườn nhiệt đới.
Với một không gian sống mơ ước gần gũi với tự nhiên, tận hưởng vẻ đẹp mộc mạc của thôn quê 
những cũng không kém phần hiện đại, tiện nghi, có thể nói Sailing Club Villas Phú Quốc chính là 
nơi ĐÔNG TÂY HỘI NGỘ, đậm chất hiện đại nhưng vẫn pha trộn nét chấm phá Phương Đông 
huyền bí với vẻ đẹp đầy sự tinh tế và sang trọng. Và nhà thầu ALLIANCE, với năng lực và kinh 
nghiệm của mình, đã được Tập đoàn BIM chọn để thi công, hoàn thiện nội thất cho 56 Villa của 
Dự án này. Chúng tôi với kinh nghiệm và kỹ năng thi công vượt trội cùng phong cách quản lý 
chuyên nghiệp đã mang đến những sản phẩm sang trọng, độc đáo, tiện nghi, tinh xảo, góp phần 
mang lại sự đẳng cấp, xa hoa, thượng lưu cho Sailing Club Villas Phú Quốc.

   
Sailing Club Villas Phu Quoc is a classy eco-garden villas project located in Phu Quoc Marina 
complex at Bai Truong - where famous international hotel brands converge (such as Regent, 
Intercontinental), where having beautifully smooth sand dunes, warm turquoise seawater and a 
coastline stretching over 20 kilometers.
As the first project under the Sailing Club brand in Phu Quoc, designed by the famous architect 
Garry Fell - GFAB, managed and operated by renowned Sailing Club Leisure Group, it has the 
open design, defting the gap between interior space and nature, between exciting external amenities 
and inner quietness. Possessing all the culinary, entertainment, and relaxation services, its Club 
House embraces all for a perfect 5-star vacation. Sailing Club Villas Phu Quoc creates unique 
excitement in the customer experience. The minimalist design is placed in absolute harmony with 
the landscape, creating maximum open spaces. These villas are like a private oasis placed in the 
heart of tropical gardens.
With a dreaming living space close to nature, enjoying the rustic beauty of the countryside but 
equally modern and comfortable, Sailing Club Villas Phu Quoc is the place with the bold modern 
nature blending the mysterious oriental touch with the beauty full of sophistication and elegance. 
And ALLIANCE was chosen by BIM Group to implement interiors work for 56 villas of this project. 
With our outstanding experience and construction skills and professional management method, 
we have brought luxurious, unique, convenient and sophisticated products, contributing to the 
class, luxury for Sailing Club Villas Phu Quoc.

Sailing Club Villas
Phu Quoc
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Citadines
Bayfront
Nha Trang

Là khách sạn 4 sao nằm ở trung tâm Thành phố  
Nha Trang và được quản lý bởi công ty Ascott với 
quy mô 330 phòng.

Alliance là công ty duy nhất được lựa chọn để 
cung cấp và lắp đặt toàn bộ phần nội thất cho khối 
phòng ngủ & khối công cộng của khách sạn. Với 
đội ngũ thi công và quản lý chuyên nghiệp chúng 
tôi đã mang tới một diện mạo mới cho khách sạn . 
Các chi tiết trang trí, các mối ghép nối giữa các vật 
liệu đã được chúng tôi xử lý khéo léo, tỉ mỉ, chính 
xác và đã làm cho khách hàng của chúng tôi rất 
hài lòng.

Alliance với danh tiếng của mình đã thực sự đảm 
bảo cho sự thành công của dự án.

Located in central Nha Trang City and managed by 
Ascott, Citadines Bayfront Nha Trang is a 4-star hotel 
with 330 rooms.

A
works and loose furniture for hotel and public blocks. 
W -
nicians and high-skilled workers, we bring a new look 

treated accurately and skillfully make our Client the 

Alliance with its reputation is always accompanied 
with the Client’s success.
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Citadines
Bayfront
Nha Trang

This is a 4-star hotel in the heart of Nha Trang  located 
with a size of 330 rooms and managed by Ascott. Alliance 
is the only selected contractor to provide and install the 
entire interior works for the rooms and public areas. With 
a professional construction and management sta�, we 
brought a new vision to the hotel. The decoration details 
and the joints between materials treated skillfully, 
thoroughly, andaccurately making our Client feel truly 
satis�ed.

Alliance with its reputation has indeed guaranteed the 
project’s success.

Là khách sạn 4 sao nằm ở trung tâm �ành phố  Nha 
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Tel: 028 3899 2759


