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Our Market
Kinh nghiệm, năng lực, sự quản trị hiện đại cho phép Alliance phát triển mạnh mẽ trong 
việc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm nội, ngoại thất trên toàn thị trường Việt Nam với 
những bước đi vững chắc.

The experience, capabilities, and modern management allow Alliance to strongly develop 
interior and exterior services and products in the entire Vietnamese market with firm steps.
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Our Clients / Partners
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Sheraton Grand Da Nang

Movenpick Resort - Phu Quoc

Regent Hotels & Resort Phu Quoc

Park Hyatt Hotel Sai Gon

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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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.

43

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.

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 
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.
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