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Vietjet
tại Việt Nam sau các hợp tác quy mô lớn với Vietjet

Ngày 25/8, Diễn đàn Công nghiệp Hàng
không Vũ trụ Việt Nam lần đầu tiên được
Boeing tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Ðoàn
lãnh đạo Vietjet do Dr. Nguyễn Thanh
Hùng, Phó Giám đốc Nguyễn Ðức Thịnh
dẫn đầu đã tham dự sự kiện và có bài tham

luận tại diễn đàn. Tại diễn đàn, Boeing chia
sẻ kế hoạch tìm kiếm đối tác và phát triển
chuỗi cung ứng linh kiện sản xuất tại Việt
Nam khi đánh giá Việt Nam là thị trường
tiềm năng vì nhu cầu cần nhiều máy bay
nhất tại Ðông Nam Á trong khoảng 30

Lào Airlines muốn hợp tác toàn
diện cùng Vietjet

năm tới. Hợp đồng với các hãng hàng
không Việt Nam, đặc biệt các hợp đồng đặt
mua tàu bay với Vietjet là động lực quan
trọng để Boeing thúc đẩy phát triển chuỗi
cung ứng toàn cầu tại Việt Nam.

Lãnh đạo Tập đoàn
Sovico thúc đẩy
hợp tác quốc tế
Ngày 6/9, tại Hà Nội, Dr. Nguyễn Thanh
Hùng đã có buổi làm việc cùng Ðại sứ Mỹ H.E. Marc Evans Knapper và Ðặc phái viên
của Tổng thống Hoa Kỳ về Khí hậu John
Kerry nhân chuyến thăm chính thức Việt
Nam của ông. Tại đây, hai bên tiếp tục xúc
tiến các hợp tác quan trọng trong hợp tác
chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam, hợp
tác với tập đoàn Boeing trong chương
trình giảm thải CO2…

Ngày 29/08, Hãng hàng không Lào Airlines
do Tổng Giám đốc Khamla Phommavanh
làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm Vietjet
để thảo luận về việc triển khai các hợp tác
toàn diện giữa hai bên.
Chủ trì cuộc gặp mặt, Giám đốc Ðiều hành
Ðinh Việt Phương chia sẻ về kinh nghiệm
vượt qua đại dịch để trở thành hãng hàng
không hiếm hoi có lãi trong giai đoạn
2021-2022. Giám đốc Ðiều hành cũng
chào đón và tin tưởng mối quan hệ hợp tác
trong thời gian tới giữa hai bên sẽ gặt hái
nhiều kết quả tốt đẹp.

Tại cuộc họp, Phó Tổng Giám Ðốc Nguyễn
Ðức Thịnh đánh giá cao tiềm năng phát
triển về mặt kỹ thuật với Lào Airlines. Việc
triển khai các hợp tác kỹ thuật tại Lào sẽ
giúp hai bên tiết kiệm nhiều chi phí và tăng
hiệu quả vận hành đội tàu bay.
Cũng nhân dịp này, đoàn công tác Lào Airlines
tới thăm Học viện Hàng không Vietjet với
sự đón tiếp của Giám đốc Học viện Trần
Hữu Quốc. Tổng Giám đốc Khamla Phommavanh
bày tỏ sự ngưỡng mộ với sự phát triển mạnh
mẽ của Vietjet cùng cơ sở vật chất tân tiến
tại học viện và đề xuất nhiều chương trình
hợp tác phát triển nhân sự hàng không.

Tổng giám đốc UNESCO đánh giá
cao năng lực hợp tác thúc đẩy phát
triển bền vững Việt Nam cùng
Tập đoàn Sovico

Cũng trong tuần qua, Dr. Nguyễn Thanh
Hùng đã đón tiếp và làm việc cùng ông
Nurlan Baiuzakuly Yermekbayev – Nguyên
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kazakhstan và
ông Yerlan Baizhanov - Ðại sứ Kazakhstan
tại Việt Nam. Dr. Nguyễn Thanh Hùng đã
chia sẻ về triển vọng thúc đẩy thương mại,
du lịch giữa Việt Nam - Kazakhstan và đề
nghị Chính phủ Kazakhstan tiếp tục hỗ trợ để
Vietjet sớm đưa vào khai thác các đường
bay thẳng kết nối hai nước trong thời gian tới.

Vietjet đón đoàn
công tác Ðại học
Oxford tới thăm
và làm việc tại
TP.HCM
Ngày 20/09, Ðoàn công tác Ðại học
Oxford do Hiệu trưởng trường Linacre
thuộc Ðại học Oxford - Dr. Nicholas David
Leimu - Brown dẫn đầu đã có chuyến
thăm tại Vietjet.
Thăm quan văn phòng Vietjet và Học viện
Hàng không, trao đổi cùng Ban Lãnh đạo
Công ty, đoàn Ðại học Oxford đánh giá cao
đóng góp của Vietjet đối với sự phát triển
của hàng không Việt Nam và sẵn sàng hợp
tác để nâng cao chất lượng đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực hàng không...

Vietjet Thái Lan
kỷ niệm 6 năm
thành lập với
nhiều hoạt
động đặc sắc
Ngày 6/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo
dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp
Quốc (UNESCO) Audrey Azoulay đã có
cuộc gặp và trao đổi cùng Giám đốc Ðiều
hành Ðinh Việt Phương và Lãnh Tập đoàn
Sovico nhân chuyến thăm chính thức của
bà đến Việt Nam.
Vietjet cùng tập đoàn Sovico là đối tác
chiến lược với Liên Hợp Quốc và UNESCO
nhằm đóng góp vào việc thực hiện mục
tiêu phát triển bền vững (SDG). Trong đó

có dự án xây dựng vành đai các thành phố
sáng tạo của UNESCO tại Việt Nam và phát
triển du lịch bền vững tại cộng đồng các
địa phương thuộc hành lang di sản Văn hoá
của UNESCO.
Tổng Giám đốc UNESCO hy vọng rằng
trong thời gian tới, hai bên có kế hoạch
hợp tác tư vấn chuyên môn hiệu quả trong
chiến lược trách nhiệm xã hội và đóng góp
của tập đoàn cho sự phát triển bền vững
tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Nhân kỷ niệm 6 năm thành lập, ngày
16/09, Vietjet Thái Lan đã gây bất ngờ cho
hành khách với sự kiện đặc biệt trên
chuyến bay VZ102 từ sân bay Bangkok
Suvarnabhumi đến sân bay quốc tế Chiang
Mai, với hoạt động rút thăm may mắn và
tặng quà miễn phí dành cho hành khách.
Cũng nhân sự kiện, Vietjet Thái Lan đã
công bố chương trình khuyến mãi đặc biệt
với giá vé chỉ từ 699 THB trên khắp các
mạng bay nội địa của hãng.
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Hàng không đi đầu xu thế khôi phục
du lịch, đầu tư quốc tế

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế
TP.HCM (ITE HCMC) 2022 diễn ra từ
8-10/9, Diễn đàn du lịch cấp cao “Giải
pháp phục hồi và phát triển du lịch quốc tế
bền vững” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt
với những ý kiến đóng góp ý nghĩa cho

ngành du lịch. Diễn đàn có sự tham dự và
chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ
Ðức Ðam cùng các chuyên gia, nhà quản
lý, doanh nghiệp hàng không, lữ hành.
Chia sẻ với những ý kiến tại diễn đàn, Giám
đốc Ðiều hành Ðinh Việt Phương đánh giá

cao những chính sách quyết đoán và kịp thời
của Chính phủ, cơ quan quản lý trong việc
mở cửa du lịch Việt Nam và chia sẻ kinh
nghiệm của một hãng hàng không đã vượt
qua đại dịch với nhiều kết quả tích cực cũng
như sẵn sàng cho các kế hoạch phát triển.

KHAI THÁC VÀ ÐÀO TẠO

Quyết tâm nâng cao chất lượng
IATA tổ chức hội
hành trình trải nghiệm khách hàng thảo An toàn
và khẳng định vị thế dẫn đầu
ASPAC

Ngày 16/09, Hội nghị “Rà soát chất lượng
dịch vụ” đã được tổ chức, dưới sự chủ trì
của Giám đốc Ðiều hành Ðinh Việt Phương
cùng sự tham gia của đại diện các Phòng
Ban trong toàn Công ty.
Hội nghị nhằm xem xét, đánh giá chất
lượng dịch vụ trong 8 tháng đầu năm
2022, thông qua những khảo sát, ý kiến từ
hành khách và nhân viên nội bộ sau khi
trải nghiệm và sử dụng dịch vụ bay của
Vietjet, từ đó đưa ra những điểm mạnh cần
tiếp tục phát huy và những điểm cần được
cải thiện trong thời gian tới.

Giám đốc Ðiều hành Ðinh Việt Phương
nhấn mạnh, việc đảm bảo chất lượng dịch
vụ không chỉ là trách nhiệm của một vài bộ
phận mà còn là trách nhiệm của toàn bộ
nhân viên Vietjet. Các bộ phận cần tập
trung rà soát chất lượng dịch vụ, tăng
cường áp dụng công nghệ và đưa ra những
giải pháp tối ưu nhất để cải thiện. Ðồng
thời, nâng cao văn hoá giao tiếp, hành vi
ứng xử chuẩn mực của nhân viên Vietjet
theo hành trình trải nghiệm khách hàng,
nhằm đảm bảo trải nghiệm bay của khách
hàng được tốt nhất, đặc biệt trong giai
đoạn Vietjet đang mở rộng thêm mạng
bay và cao điểm cuối năm 2022.

Ngày Hội Tuyển sinh Ðào tạo Phi
công Cơ bản thu hút hàng trăm
đơn đăng ký ứng tuyển

Ngày 28 – 29/8, đại diện Vietjet đã tham
dự Hội thảo An toàn ASPAC (ASPAC Safety
Seminar) do Hiệp hội Vận tải Hàng không
Quốc tế (IATA) tổ chức tại Singapore.
Tham luận tại Hội thảo, đại diện Vietjet –
Cơ trưởng Basel Al-Shahrour đã trình bày
về công tác đảm bảo an toàn khai thác của
hãng trong và sau đại dịch Covid-19. Cũng
tại đây, các chuyên gia đã cùng thảo luận
các vấn đề liên quan đến an toàn và chia
sẻ kinh nghiệm trong quá trình vận hành, khai
thác bay, năng lực xử lý và giải pháp phòng
ngừa các rủi ro ảnh hưởng đến an toàn bay.

Khởi động dự án
“Kiến tạo Không
gian Làm việc
số tại Vietjet”
Ngày 30/08, dự án “Kiến tạo Không gian
Làm việc số tại Vietjet” vừa chính thức được
khởi động với sự hợp tác từ Base Enterprise.
Việc triển khai dự án sẽ mang lại những
giải pháp dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhanh
và linh hoạt với các yêu cầu, quy trình vận
hành trong công việc nhằm số hóa và
nâng cao hiệu quả làm việc, đặc biệt trong
giai đoạn chuyển đổi số tại Vietjet.
Cũng tại buổi lễ, hai bên chia sẻ về định
hướng và hiệu quả khi triển khai các giải
pháp trên nền tảng Base vào việc vận
hành của Vietjet, lộ trình triển khai và phát
triển dự án trong các giai đoạn tiếp theo.

Sáng 10/9, Ngày Hội tuyển sinh Ðào tạo
Phi công Cơ bản đã được tổ chức thành
công tại Học viện Hàng không Vietjet
(VJAA), cùng với sự tham gia của 2 đối tác
chiến lược là Ðại học RMIT (Úc) và Trường
Huấn luyện bay Hillsboro Aero Academy
(Hoa Kỳ). Ngày hội thu hút đông đảo học
sinh, sinh viên và phụ huynh tham dự,
trong đó có cả các bạn trẻ đến từ Hàn
Quốc, Ấn Ðộ, Thái Lan,…

Cùng ngày, Học viện Hàng không Vietjet
và Trường Huấn luyện bay Hillsboro Aero
Academy (Hoa Kỳ) đã ký kết thoả thuận
hợp tác đào tạo phi công cơ bản theo tiêu
chuẩn quốc tế với chương trình đào tạo lý
thuyết tại Việt Nam và huấn luyện thực
hành bay tại Hoa Kỳ. Trong thời gian tới đây,
Vietjet sẽ tiếp tục mở rộng quy mô tuyển
sinh và đào tạo để đảm bảo cho kế hoạch
mở rộng đội tàu bay và mạng bay của hãng.

Ngày hội Tuyển dụng Tiếp viên
lần đầu tiên được tổ chức tại Ấn Ðộ

Hợp tác cùng
Navblue (Airbus)
để đẩy mạnh hiệu
quả khai thác và
quản lý không lưu
Từ ngày 08-20/09, Vietjet đón tiếp và làm
việc cùng đoàn đại diện Navblue tại văn
phòng TP.HCM. Navblue là công ty con
thuộc Tập đoàn Airbus có chuyên môn
trong lĩnh vực khai thác bay và quản lý
không lưu.
Theo đó trong thời gian Navblue làm việc
tại Vietjet, hai bên sẽ cùng xem xét, đánh
giá các vấn đề liên quan đến an toàn trong
khai thác bay để tư vấn và đưa ra những
phương án cải thiện nhằm nâng cao năng
lực xử lý phòng ngừa các rủi ro ảnh hưởng
đến an toàn bay.

Học viện Hàng
không Vietjet
hợp tác cùng Học
Viện Phi Công
Sling (Hoa Kỳ)
tài năng, ngoại hình, nghiệp vụ, ngoại ngữ,
v.v. để tiến gần hơn tới giấc mơ bay. Với
đội ngũ tiếp viên Ấn Ðộ mới cùng mạng
bay liên tục được mở rộng kết nối Việt
Nam - Ấn Ðộ, Vietjet sẽ mang lại trải
nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong
hành trình trải nghiệm dịch vụ của hãng.

Ngày 19/9, đoàn Học viện Phi công Sling
(Sling Pilot Academy - SPA), Hoa Kỳ đã có
chuyến thăm, làm việc cùng Vietjet tại
TP.HCM. Trong khuôn khổ chuyến thăm,
Học viện Phi công Sling cũng đã ký biên
bản ghi nhớ hợp tác đào tạo phi công với
Học viện Hàng không Vietjet (VJAA).

Bình Ðịnh, Phú Yên, Khánh Hòa
tìm cơ hội đón khách Trung Quốc
– Hàn Quốc – Nhật Bản cùng Vietjet

Vietjet đổi khu vực làm
thủ tục sang nhà ga T4 sân
bay Changi: Bay đến và
đi Singapore dễ dàng hơn

Ngày 24/09, Ngày hội Tuyển dụng Tiếp
viên lần đầu tiên diễn ra tại Ấn Ðộ, với gần
1.000 hồ sơ dự tuyển, hội đồng tuyển dụng
đã chọn lọc được 37 ứng viên tiềm năng nhất.
Tại buổi phỏng vấn trực tiếp, các ứng viên
đã trải qua những bài kiểm tra kĩ lưỡng về

HOẠT ÐỘNG THƯƠNG MẠI

Ngày 27/8, tại thành phố Quy Nhơn, Sở Du
lịch các tỉnh Bình Ðịnh, Phú Yên, Khánh
Hòa tổ chức Hội thảo Tour một hành trình 3
điểm đến Bình Ðịnh-Phú Yên-Khánh Hòa
phục vụ thị trường khách du lịch Trung
Quốc-Hàn Quốc-Nhật Bản. Phát biểu tại
hội thảo, Giám đốc Thương mại Nguyễn

Bác Toán cho biết Vietjet sẽ tiếp tục thể
hiện vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy
tăng trưởng du lịch Trung Quốc-Hàn
Quốc-Nhật Bản đến các tỉnh thông qua các
hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch cũng
như cung cấp mức giá hấp dẫn trên các
đường bay liên tục được mở rộng của hãng.

Vietjet đồng hành xúc tiến thị
trường du lịch xanh Quảng Nam
tại TP.HCM

Từ ngày 22/09/2022, các chuyến bay của
Vietjet đến và đi từ sân bay quốc tế Changi
(Singapore) sẽ được chuyển sang làm thủ
tục tại nhà ga T4 - nhà ga mới nhất và hiện
đại mang đến trải nghiệm thuận tiện nhất
cho hành khách. Với tất cả các chuyến bay
khởi hành từ Singapore, hành khách có thể
dễ dàng làm thủ tục, lấy thẻ lên tàu bay
hoặc làm thủ tục ký gửi hành lý, xuất cảnh
một cách nhanh chóng tại nhà ga T4 với
các quy trình tự động hoá 100%, công
nghệ sinh trắc học tiết kiệm thời gian,
giảm tiếp xúc trực tiếp.

Vietjet Thái Lan bay thẳng
giữa Phú Quốc và Băng
Cốc với giá chỉ từ
499.000 đồng
Vietjet Thái Lan sẽ kết nối trực tiếp đảo
ngọc Phú Quốc (Kiên Giang, Việt Nam) với
thủ đô Băng Cốc (Thái Lan) từ ngày 12/10,
tiếp tục đem đến thêm cơ hội đi lại tiết
kiệm và linh hoạt cho hành khách, thúc
đẩy phục hồi du lịch khi các rào cản đi lại đã
được gỡ bỏ.
Ðường bay Băng Cốc (sân bay Suvarnabhumi)
– Phú Quốc sẽ có 4 chuyến mỗi tuần vào
mỗi thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật,
với thời gian bay chỉ khoảng 1 giờ 15 phút.
Mừng đường bay mới, Vietjet khuyến mại
giá vé hấp dẫn chỉ từ 499.000 đồng, đặt vé
từ ngày 25-31/8/2022 tại webside và ứng
dụng Vietjet Air.

Mở lại đường bay Tp.HCM
- Chiang Mai với giá vé
chỉ từ 135.000 VNÐ

Ngày 9/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Chương trình
giới thiệu du lịch Quảng Nam tại TP.HCM cùng
với sự đồng hành của Vietjet. Ðây là hoạt
động nằm trong chuỗi sự kiện truyền thông,
quảng bá Năm Du lịch Quốc gia 2022 với

chủ đề "Quảng Nam - Ðiểm đến du lịch xanh".
Chương trình nhằm kết nối lại những thị
trường khách trọng điểm trong và ngoài
nước thông qua cung cấp thông tin về cơ
chế chính sách, chương trình, sản phẩm du
lịch mới của Quảng Nam trong thời gian tới.

Vietjet chào đón các cặp đôi Ấn
Ðộ với “tuần trăng mật” trong
mơ các thành phố biển nổi tiếng
ở Việt Nam

Ngày 01/09, Vietjet đã nối lại đường bay
thẳng giữa Tp.HCM, và Chiang Mai, thành
phố lớn nhất phía Bắc Thái Lan.
Ðường bay Tp.HCM - Chiang Mai hiện được
khai thác 3 chuyến mỗi tuần vào các ngày
thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật với thời gian
bay chỉ hai giờ, có giá vé chỉ từ 135.000
VNÐ tại website hoặc ứng dụng Vietjet Air.

Vietjet khai trương hai đường
bay mới kết nối Phú Quốc
với New Delhi, Mumbai
Vietjet rộn ràng chào đón thêm hai đường
bay mới kết nối "đảo ngọc" Phú Quốc với
thủ đô New Delhi và thành phố Mumbai
của Ấn Ðộ.

Chỉ với hơn 4 giờ bay, du khách có thể mua
vé bay thẳng đến “Ðảo Ngọc” Phú Quốc
hoặc trải nghiệm Ấn Ðộ "vạn điều mê
hoặc" với giá vé khởi điểm chỉ từ 668.000
VNÐ/ chiều cùng chương trình khuyến mãi
hấp dẫn hàng tuần trên các kênh chính
thức của Vietjet.
Bắt đầu từ 15/9/2022 và kéo dài đến ngày
30/11/2022, “Love Connection” là một
cuộc thi tài đặc sắc được dành riêng cho
các cặp đôi Ấn Ðộ. Những người thắng
cuộc sẽ được tham gia trải nghiệm một lần
trong đời, “Kỷ niệm tình yêu” trên bãi biển
Mumbai và nhận vé máy bay từ Ấn Ðộ về
Việt Nam cùng Vietjet cũng như phiếu
nghỉ dưỡng dành cho 2 người.

Người tham gia có bài dự thi độc đáo, ý
nghĩa, nhận được số phiếu bình chọn cao
nhất trên website cuộc thi và mạng xã hội,
được hội đồng đánh giá lựa chọn sẽ được
mời tham dự Tiệc trao giải “Love Connection
2022” miễn phí, bao gồm cả vé mời tham
dự Lễ Kỷ niệm của Sự kiện Tình yêu tại
Mumbai, Ấn Ðộ.

Gia tăng trải nghiệm, nâng tầm
đẳng cấp bay cùng hạng vé
Skyboss, Skyboss Business
Từ 00h00 ngày 15/09/2022 đến 24h00
ngày 30/09/2022, khách hàng mua vé trên
website hoặc ứng dụng Vietjet Air và nhập
mã SKYBOSS50 khi mua vé SkyBoss của
Vietjet sẽ được giảm ngay 50% giá vé, nhập
mã SBB55 khi mua vé SkyBoss Business
sẽ nhận ưu đãi giảm đến 55% giá vé.
Chương trình áp dụng trên tất cả các
đường bay nội địa với thời gian bay từ

15/09/2022 – 20/12/2022. Ngoài ra,
khách hàng khi đặt vé và bay hạng
SkyBoss từ 15/09/2022 đến 20/12/2022
sẽ có cơ hội được nâng cấp bay cùng hạng
vé mới SkyBoss Business trên tàu bay thân
rộng A330 mới của Vietjet, trải nghiệm
đẳng cấp dẫn đầu với các sản phẩm, dịch
vụ ưu việt dành riêng.

Vietjet Thái Lan tăng tần
xuất các chuyến bay Băng
Cốc - Fukuoka và Ðài Bắc
Ngày 12/09, Vietjet Thái Lan thông báo
tăng tần xuất các tuyến bay quốc tế từ
Băng Cốc (Suvarnabhumi) đến Fukuoka
và Ðài Bắc.
Theo đó, từ ngày 01/10/2022, chuyến bay
kết nối Bangkok (Suvarnabhumi) và Fukuoka sẽ được tăng từ 4 lên 5 chuyến hàng
tuần, vào các ngày Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư,
Thứ Sáu và Thứ Bảy. Tương tự, chuyến bay
Bangkok (Suvarnabhumi) và Ðài Bắc sẽ
được tăng từ 1 lên 2 chuyến hàng tuần, vào
thứ Năm và Chủ nhật, bắt đầu từ ngày
02/10/2022.

HOẠT ÐỘNG CỘNG ÐỒNG

Chuyến bay đặc biệt đưa Ðặc phái Rực rỡ cờ đỏ sao
viên Tổng thống Mỹ - ông John
vàng trên chuyến
Kerry và các đồng sự đến TP.HCM bay Vietjet ngày
Quốc khánh 2/9

Ngày 2/9, chuyến bay VJ894 của Vietjet
khởi hành từ đảo Bali (Indonesia) đến
TP.HCM chào đón vị khách đặc biệt là Cựu
Ngoại trưởng, Ðặc phái viên của Tổng
thống Mỹ về khí hậu, ông John Kerry.
Ðoàn quan chức ngoại giao Mỹ do ông

John Kerry dẫn đầu đặc biệt ấn tượng và
dành những lời khen ngợi cho sự chuyên
nghiệp, hiếu khách của các nhân viên mặt
đất, phi hành đoàn cũng như trải nghiệm
bay SkyBoss cùng những món ăn nóng
tươi ngon trên tàu bay mới hiện đại của Vietjet.

Khách hàng bay cùng Vietjet trong dịp
Quốc khánh 2/9 bất ngờ khi được chào
đón bởi phi hành đoàn mặc trang phục
cách điệu mang hình ảnh quốc kỳ Việt
Nam và những giai điệu tự hào. Trên độ
cao 10.000 mét, hành khách đã bất ngờ và
hào hứng tham gia các hoạt động chào
mừng ngày Quốc khánh Việt Nam.

Người đẹp xứ Tuyên 2022 đăng
quang nhận giải thưởng lớn từ Vietjet Vui Tết Trung Thu
trên chuyến
bay Vietjet

Trải qua các vòng thi lôi cuốn, “Người đẹp
xứ Tuyên 2022” đã tìm ra chủ nhân xứng
đáng của vương miện danh giá trong đêm
chung kết tối 10/9.
Vượt qua 22 thí sinh xuất sắc, người đẹp
Vũ Phương Thảo đã đăng quang ngôi vị

cao nhất của cuộc thi. Bên cạnh các giải
thưởng chung cuộc, người đẹp còn nhận
được 1 năm bay miễn phí cùng cơ hội trải
nghiệm hạng vé SkyBoss, SkyBoss
Business của Vietjet trên các chặng bay
khắp các điểm đến Việt Nam xinh đẹp.

www.vietjetair.com

Sự xuất hiện của “chị Hằng” Hoa hậu Thế
giới Việt Nam Huỳnh Nguyễn Mai Phương,
cùng “chú Cuội" đến từ Ấn Ðộ và đoàn lân
sư rồng mang tới cho khách hàng nhiều ấn
tượng khó quên và bữa tiệc “phá cỗ” Trung
thu rộn ràng. Các khách hàng nhỏ tuổi
được tặng lồng đèn Amy để cùng vui Trung
thu, cùng nhau rước đèn trong không khí
tưng bừng của ngày Tết đặc biệt này.

