BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
Tháng 11/ 2017

SỰ KIỆN - TIN TỨC

VIETJET GHI DẤU ẤN NỔI BẬT TẠI
TUẦN LỄ CẤP CAO
APEC VIỆT NAM 2017
Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á
– Thái Bình Dương (APEC) 2017 diễn ra từ 5 –
11/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
đã kết thúc tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng đặc
biệt trong lòng lãnh đạo các nền kinh tế và cộng
đồng doanh nghiệp quốc tế APEC. Hãng hàng
không Vietjet (Vietjet) vinh dự góp phần không
nhỏ vào sự thành công chung của sự kiện kinh tế
- chính trị quốc tế quan trọng nhất trong năm
2017, được lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, Ngành
trung ương và cộng đồng doanh nghiệp APEC
đánh giá cao.
Với tư cách là nhà tài trợ Vàng, Vietjet đã chuẩn
bị chu đáo từ nhiều tháng trước khi các sự kiện
diễn ra. Hình ảnh của Vietjet – một hãng hàng
không thế hệ mới hiện diện tại khắp các địa
điểm diễn ra APEC, đặc biệt là tại cung hội nghị
quốc tế Ariyana – một công trình trọng điểm có
sức chứa tới 5.000 người được Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc cắt băng khánh thành để phục vụ cho
tuần lễ cấp cao APEC 2017.
Rất nhiều sự kiện lớn nhỏ trong suốt tuần lễ cấp
cao APEC đã diễn ra tại cung hội nghị quốc tế
Ariyana và Furama Resort Đà Nẵng:

HỘI NGHỊ ABAC DIỄN RA TỪ 4-6/11

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

VIETJET ĐẠT GẦN 3000 TỶ ĐỒNG LỢI NHUẬN SAU 9 THÁNG
Trong tháng 10, Vietjet đã công bố báo cáo tài chính quý 3 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm
2017 với nhiều kết quả khả quan.
Theo đó, quý 3/2017, nhờ việc mở rộng thêm các đường bay mới và tăng cường khai thác các đường
bay hiện có, doanh thu và lợi nhuận của Vietjet tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ và vượt kế hoạch
đề ra. Cụ thể,doanh thu vận chuyển hàng không đạt 6.142 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ 2016.
Lợi nhuận trước thuế đạt 1.054 tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt
2.982 tỷ đồng.
Tính tới 30/9/2017, tổng tài sản của Công ty đạt 26.289 tỷ đồng, tăng 57,39 % so với cùng kỳ. Trong
9 tháng đầu năm nay, với việc nhận thêm 5 tàu bay, Vietjet khai trương thêm 13 đường bay mới,
nâng tổng số đường bay khai thác lên 73. Trong đó, số đường bay nội địa là 38, số đường bay quốc
tế là 35. Tỷ lệ đúng giờ 9 tháng đạt 85,4%.
Dựa trên kết quả kinh doanh hiện đã đạt được, Vietjet ước tính lợi nhuận trước thuế vượt khoảng
10% so với kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VIETJET THAM DỰ HỘI NGHỊ GATEWAY TO VIETNAM 2017
Hội nghị Gateway to Vietnam 2017 với chủ
đề "Thị trường Vốn - Động lực tăng trưởng
mới của nền kinh tế" diễn ra trong ba ngày
25, 26 và 27/10/2017 tại TP.HCM do SSI tổ
chức đã đón hàng trăm quỹ đầu tư trên
khắp thế giới đến tham dự và tìm hiểu cơ
hội đầu tư cũng như sự tham gia của rất
nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu
Việt Nam.
Tại Hội nghị Giám đốc điều hành Lưu Đức
Khánh, Phó Tổng giám đốc Tô Việt Thắng
đã chia sẻ về câu chuyện thành công mang
tính biểu tượng hàng không Việt Nam,
cũng như những giá trị, bản sắc văn hóa
độc đáo của Vietjet. Bên cạnh đó, Vietjet
cũng mang tới một bức tranh tươi sáng,
cho thấy triển vọng phát triển cũng như sự
tự tin của hãng hàng không chi phí thấp
trước bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

VIETJET HOÀN TẤT CHIA CỔ TỨC 40% BẰNG CỔ PHIẾU
Vietjet đã hoàn tất việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 40% và khối lượng cổ phiếu
tăng thêm này đã chính thức được giao dịch vào ngày 27/10/2017. Sau khi phát hành thêm, tổng
số cổ phiếu VJC giao dịch trên thị trường là hơn 451,34 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 4.513 tỷ đồng.
Tại cung hội nghị quốc tế Ariyana, Furama Resort
Đà Nẵng, cuộc họp lần thứ tư của Hội nghị Hội đồng
tư vấn kinh doanh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á
– Thái Bình Dương (ABAC) diễn ra với sự tham gia
của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng
khoảng 1.000 đại biểu trong và ngoài nước.
Bên lề họp đối thoại ABAC, Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Hùng đã có các cuộc gặp gỡ, trao
đổi ngắn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình,
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật
Bản Shinzo Abe, Thủ tướng New Zealand Jacinda
Ardern, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, Tổng
thống Indonesia Joko Widodo.
Vietjet cùng tập đoàn Sovico, HDBank hân hạnh
tổ chức tiệc tối Culture Night tại Furama chiêu
đãi toàn thể thành viên ABAC.

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH
KINH DOANH VIỆT NAM

Ngày 7/11, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt
Nam với chủ đề “Việt Nam – đối tác kinh doanh tin
cậy” diễn ra với mong muốn tạo nên kết nối giữa
nền kinh tế Việt Nam với giới kinh doanh toàn cầu.
Nằm trong khuôn khổ của tuần lễ cấp cao APEC Việt
Nam 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt
Nam dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc đón khoảng 2.000 đại biểu lãnh đạo các
doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong và ngoài nước
tham dự.
Đại diện của Vietjet – Phó Tổng giám đốc Tô Việt
Thắng đã tham dự và phát biểu tại hội nghị về
chính sách mở cửa thị trường hàng không và tiềm
năng kinh doanh hàng không tại Việt Nam cũng
như chia sẻ câu chuyện thành công của Vietjet với
đông đảo hội nghị.

HỘI NGHỊ APEC CEO SUMMIT
DIỄN RA TỪ 8-10/11

VIETJET ĐÓN NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC LỚN ĐẾN TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ
Bên cạnh việc tiếp đón các chuyên viên phân tích, bộ phận quan hệ nhà đầu tư của Vietjet còn đón
tiếp nhiều quỹ đầu tư lớn như Rimrock Capital, Charlemagne , MBG Capital … đến tìm kiếm cơ hội
đầu tư.

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC
Trong tháng 9/2017,
Vietjet đã thực hiện 6906 chuyến bay
Tổng số đường bay: 73 đường
Tỷ lệ lấp đầy 89%

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

THÁI VIETJET RA MẮT TÀU BAY MỚI
MANG BIỂU TƯỢNG DU LỊCH
THÁI LAN 2018

Tỷ lệ đúng giờ đạt 88,2%
(Thông tin thống kê này là sơ bộ, chưa kiểm toán
và soát xét. Vietjet công bố số liệu chính thức theo hàng quý)

Trong hai tháng cuối của mùa thấp điểm, Vietjet
tập trung chủ yếu vào các hoạt động bảo trì, đào
tạo, huấn luyện nhân viên tại tất cả các bộ phận,
phòng ban khai thác, kỹ thuật, bảo dưỡng,
thương mại… để chuẩn bị bước vào mùa cao
điểm cuối năm, kỳ nghỉ Tết.
Đặc biệt, để chuẩn bị đáp ứng nhu cầu tăng cao
của khách hàng trong và ngoài nước, Vietjet đã
đón thêm 7 tàu bay Airbus A321 mới và đưa vào
khai thác ngay trong hai tháng 10 và 11. Hãng
cũng khai thác chính thức đường bay Hà Nội –
Cao Hùng (Đài Loan), mở bán vé hai đường bay
mới là TP.HCM – Phuket, TP.HCM – Chiangmai
(Thái Lan) đáp ứng nhu cầu du lịch, giao thương
của khách hàng.
Vietjet cũng đã đảm bảo an ninh, an toàn cho tất
cả các chuyến bay của mình trong suốt thời gian
diễn biến thời tiết phức tạp khi cơn bão Damrey
đổ bộ vào miền Trung, Tây Nguyên những ngày
đầu tháng 11.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

VIETJET ĐOẠT GIẢI HÃNG HÀNG
KHÔNG CHI PHÍ THẤP TỐT NHẤT
NĂM 2018

Ngày 01/11, Thái Vietjet ra mắt tàu bay mới mang
biểu tượng du lịch Thái Lan 2018 tại sân bay Suvarnabhumi (Thái Lan). Sự kiện có sự tham dự của Đại
sứ Việt Nam tại Thái Lan, ông Nguyễn Hải Bằng và
bà Kobkarn Wattanavrangkul, Bộ trưởng Du lịch-Thể
Thao Thái Lan.
Đây là tàu bay thứ hai của hãng mang biểu
tượng du lịch của đất nước chùa vàng và là một
trong những hoạt động chính thuộc chương trình
hợp tác giữa Thái Vietjet và Bộ Du lịch-Thể Thao
Thái Lan để quảng bá du lịch Thái Lan và Việt
Nam trong năm 2018.

VIETJET HỢP TÁC TRAO ĐỔI CHỖ
VỚI QATAR AIRWAYS
Vietjet và Hãng hàng không Qatar Airways đã ký
hợp đồng hợp tác, giai đoạn 1 hành khách của
Qatar Airways có thể di chuyển đến tất cả các điểm
đến ở Việt Nam và hơn 150 điểm đến trên khắp
thế giới.
Trước đó, Vietjet và Japan Airlines đã đạt được thoả
thuận hợp tác trao đổi chỗ (code-share/interline)
trên các đường bay giữa Nhật Bản và Việt Nam, và
các quốc gia Châu Á khác.

VIETJET TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH
ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG
THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ
VIETJET – HDBANK

Hội nghị doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử APEC
– APEC CEO Summit 2017 diễn ra tại cung hội nghị
quốc tế Ariyana tụ hội lãnh đạo các nền kinh tế
năng động nhất thế giới, các diễn giả là các lãnh
đạo tới từ các tổ chức có ảnh hưởng nhất thế giới
cùng hơn 800 lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn,
doanh nghiệp khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump
đã có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện APEC CEO
Summit 2017.
Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo là
một trong 4 gương mặt doanh nhân Việt Nam được
mời tới tham dự các phiên đối thoại trong khuôn
khổ APEC CEO Summit 2017 bên cạnh lãnh đạo các
quốc gia, các tổ chức quốc tế, đại diện những tên
tuổi doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Trang đánh giá an toàn và sản phẩm hàng không
uy tín thế giới AirlineRatings.com vừa công bố
danh sách các hãng hàng không tốt nhất cho
năm 2018 và Vietjet Air được bình chọn là “Best
Ultra Low-Cost Airline 2018”. Vietjet được vinh
danh về sự đổi mới, mang lại cơ hội bay an toàn
và giá cả hợp lý cho hàng triệu người trên khắp
Việt Nam, châu Á với chất lượng sản phẩm, dịch
vụ vượt trội.

Từ nay đến 31/12/2017, Vietjet và HDBank phối
hợp triển khai chương trình ưu đãi dành cho
khách hàng mới mở và đang sở hữu thẻ tín dụng
quốc tế đồng thương hiệu Vietjet – HDBank.
Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình,
những khách hàng đầu tiên mới mở thẻ tín dụng
quốc tế đồng thương hiệu Vietjet – HDBank và
những chủ thẻ hiện hữu đầu tiên mua vé sẽ được
hoàn tiền cho tổng giao dịch mua vé máy bay
Vietjet lần lượt là 20% (tối đa 500.000 đồng) và
10% (tối đa 200.000 đồng) khi thanh toán thành
công tại website www.vietjetair.com. Chương
trình áp dụng trên tất cả các đường bay nội địa,
quốc tế của Vietjet.

VIETJET ĐOẠT GIẢI
“HÃNG HÀNG KHÔNG TIÊN PHONG” VIETJET TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
FARMTRIP HÀN QUỐC, MYANMAR
TẠI THE GUIDE AWARDS 2017
VÀ CAMPUCHIA

Tại phiên thảo luận “Kết nối để tăng trưởng”, Tổng
giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự và chia
sẻ tại phiên thảo luận cùng các CEO, đại diện thuộc
các công ty danh tiếng Facebook, Walmart, FedEx,
Exxon Mobil.
Tổng giám đốc Vietjet cho biết, Vietjet không chỉ
tìm kiếm lợi nhuận mà còn hướng tới mục tiêu cao
hơn là tạo ra giá trị cho cộng đồng. Vietjet là công
ty đa quốc gia, đa văn hóa với 30 quốc tịch, 73
đường bay quốc tế và nội địa. Vietjet đã dẫn đầu và
tạo ra một xu thế đi lại mới với một cái nhìn toàn
cầu, sẽ tạo điều kiện cho khách hàng bay khắp thế
giới và thực hiện chiến lược “consumer airline –
hãng hàng không tiêu dùng”.
Trong dịp này, lãnh đạo Vietjet cũng đã tham dự
tiệc tối Gala Dinner do Chủ tịch nước Trần Đại
Quang tổ chức chiêu đãi các nguyên thủ APEC
cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp APEC tại Đà
Nẵng tối ngày 10/11.

LỄ ĐÓN TỔNG THỐNG HOA KỲ
DONALD TRUMP VÀ
KÝ THỎA THUẬN VỚI
PRATT & WHITNEY

Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hợp
chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump tới Việt Nam
trong hai ngày 11-12/11, Vietjet đã tham dự lễ đón
và ký hợp đồng quan trọng với đối tác hàng đầu
Pratt&Whitney.
Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại
Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Vietjet
và Pratt & Whitney đã ký kết hợp tác về thỏa thuận
lựa chọn động cơ PurePower® Geared Turbofan™
cho máy bay của Vietjet trị giá 600 triệu Đô-la Mỹ.
Chủ tịch Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch Nguyễn
Thanh Hùng và Phó Tổng giám đốc Đinh Việt
Phương đã đại diện cho Vietjet tham dự quốc yến
chào đón Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội. Trao
đổi tại buổi tiệc, Tổng thống Donald Trump cho biết
rất hài lòng với hợp đồng mua 100 máy bay Boeing
737 Max của Vietjet.

Vietjet được vinh danh “Hãng hàng không tiên
phong” tại Liên hoan các doanh nghiệp du lịch
toàn quốc năm 2017 (The Guide Awards) do Tạp
chí The Guide thuộc Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ
chức, vì những đóng góp vượt bậc vào sự phát
triển của ngành du lịch Việt Nam. Ông Chu Việt
Cường – Thành viên HĐQT đại diện Ban lãnh đạo
Công ty đã đến tham dự và nhận giải thưởng tại
chương trình.

VIETJET TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG
Ý NGHĨA NHÂN DỊP NGÀY
PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
VIETJET CHÍNH THỨC KHAI THÁC
ĐƯỜNG BAY HÀ NỘI – CAO HÙNG
(ĐÀI LOAN)

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất và trên
chuyến bay TP HCM – Hà Nội ngày 18/10 đã có
dịp chứng kiến màn trình diễn bộ sưu tập áo dài
ấn tượng do siêu mẫu Võ Hoàng Yến cùng dàn
người mẫu chuyên nghiệp trình diễn và nhận
phần quà thú vị từ Vietjet.

VIETJET ĐỒNG HÀNH CÙNG
“NGÀY HỘI DU LỊCH 2017”
Vietjet đồng hành cùng “Ngày Hội Du lịch 2017”
diễn ra từ ngày 8 – 9/10 tại TP Hội An, Quảng
Nam với sự tham dự của 300 khách mời là các
công ty lữ hành và nhà cung ứng dịch vụ trên
toàn quốc.

VIETJET TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG
Ý NGHĨA MÙA TRUNG THU

VIETJET THAM DỰ DIỄN ĐÀN
ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG 2017

Ngày 15/10, tại Trung tâm hội nghị Ariyana,
Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng do UBND TP Đà Nẵng
và Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì. Tại diễn đàn
Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo cho
biết, Vietjet đã xác định Đà Nẵng là điểm đến
đầy hứa hẹn trong cung đường di sản miền
Trung, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế
và du lịch. Bên cạnh các đường bay nội địa, hiện
nay Vietjet đã mở 4 đường bay quốc tế tới Đà
Nẵng và sẽ mở đường bay Đà Nẵng - Busan
trong dịp hội nghị APEC tháng 11 năm 2017 và
mở thêm 4 đường bay quốc tế tới Đà Nẵng trong
năm 2018. Đồng thời, Vietjet cam kết sẽ cùng
các đơn vị thành viên trong Sovico Holdings tiếp
tục đầu tư lâu dài góp phần vào sự phát triển
chung của Thành phố.

ĐẠI SỨ PHÁP
BERTRAND LORTHOLARY THĂM
VÀ LÀM VIỆC TẠI VIETJET

Ngày 29/10, đường bay Hà Nội – Cao Hùng đã
chính thức được đưa vào khai thác. Đường bay Hà
Nội – Cao Hùng được khai thác khứ hồi vào các
ngày thứ 3, 4, 6, 7, chủ nhật, thời gian bay mỗi
chặng gần 3 giờ. Vietjet hiện đang khai thác 6
đường bay kết nối tới Đài Loan, trở thành hãng
hàng không có số đường bay nhiều nhất tới điểm
đến du lịch xinh đẹp, hấp dẫn này.

VIETJET TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI LÝ
TẠI KHÁNH HÒA
Ngày 15/10/2017, chương trình Hội nghị Đại lý
"Kết nối những bầu trời" tại thành phố biển Nha
Trang với sự tham gia của gần 60 đại diện đến từ
các đại lý, các công ty du lịch dịch vụ và đại diện
chính quyền tại khu vực Khánh Hòa.

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CEO NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
ĐỨNG THỨ 55 TRONG BẢNG
XẾP HẠNG 100 PHỤ NỮ QUYỀN LỰC
NHẤT THẾ GIỚI 2017

Tạp chí Forbes mới đây vừa công bố danh sách
100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới 2017, và đại
diện duy nhất của Việt Nam, Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, lại tiếp tục vinh dự
có tên trong danh sách này, đứng thứ 55 trên
bảng xếp hạng, tăng 7 bậc so với vị trí thứ 62
năm ngoái.

Vietjet đã tổ chức chương trình famtrip Hàn Quốc,
Myanmar và Campuchia cho Top các đại lý và
công ty du lịch hàng đầu Việt Nam. Đây là chương
trình hướng đến mục tiêu thúc đẩy bán cho các
đường bay đi và đến các điểm đến này, đồng thời
khích lệ tinh thần cho các đại lý đã có đóng góp
lớn cho Vietjet trong việc thực hiện chỉ tiêu bán
năm 2017.

Vietjet ghi nhận 33 tiếp viên được khen ngợi vì
đã trả lại của rơi cho hành khách và có những xử
lý chuyên nghiệp, nhận được đánh giá cao của
hành khách.

Vietjet tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động vui đón
Trung thu ý nghĩa dành cho con em CBNV, hành
khách trên chuyến bay và trẻ em trại trại trẻ mồ
côi Thị Nghè. Chuỗi hoạt động ý nghĩa này không
chỉ mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn mà còn
xây dựng hình ảnh một Vietjet thân thiện, gần gũi
và nhân văn.

VIETJET ĐỒNG HÀNH CÙNG “SINH VIÊN THỬ SỨC NGHỀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH”
Vietjet đồng hành cùng chương trình “ Sinh viên thử sức nghề HDV du lịch” do sở du lịch Tp.Đà Nẵng tổ
chức với sự tham gia của gần 100 sinh viên tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam. Nhân dịp này Vietjet đã gởi tới các bạn hướng dẫn viên du lịch tương
lai các thông tin nổi bật về Vietjet, đồng thời giới thiệu các đường bay đi và đến Đà Nẵng mà hãng đang
khai thác.

KHINH KHÍ CẦU VÀ BIKINI VIETJET
“ĐỔ BỘ” VÀO MỸ

Nổi tiếng với những chuyến du đấu và biểu diễn
trên khắp thế giới, khinh khí cầu Vietjet mang
hình ảnh những cô gái tiếp viên trẻ trung, xinh
đẹp đến với Lễ hội Khinh khí cầu lớn nhất thế
giới Albuquerque International Balloon Fiesta
2017 tại Hoa Kỳ từ 7-9/10.

VIETJET NHẬN CHỨNG CHỈ
NHÀ KHAI THÁC MỚI TẠI THÁI LAN
VÀ CÔNG BỐ ĐƯỜNG BAY
ĐÀ LẠT - BANGKOK

VIETJET TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
COFFEE TRUCK TẠI HÀN QUỐC

Nhằm mục đích quảng bá thương hiệu và giới thiệu
đường bay mới Seoul – Nha Trang & các đường bay
khác giữa Hàn Quốc & Việt Nam, chương trình coffee
truck diễn ra từ ngày 07 – 11/11 tại các khu trung tâm
Seoul và Busan thu hút quan tâm đặc biệt và để lại ấn
tượng với gần 3000 người tham gia chương trình. Đây
cũng là một trong những hoạt động nằm trong chiến
dịch sale quốc tế diễn ra các ngày 8,9,10/11/2017 tại
thị trường Hàn Quốc.

TẬP ĐOÀN SATAIR, PALL AEROSPACE
VÀ VIETJET KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
CUNG CẤP THIẾT BỊ
Ngày 01/11 tại Triển lãm về Bảo trì Sửa chữa và
Đại tu máy bay Châu Á “MRO Asia exhibition”,
Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Thinh – đại diên
lãnh đạo Vietjet đã cùng lãnh đạo Tập đoàn Satair,
Pall Aerospace ký hợp đồng có thời hạn 5 năm về
lắp đặt thiết bị lọc khí của hệ thống làm mát
khoang điện tử của Pall Aerospace cho 92 máy
bay dòng A320, trị giá khoảng 1,4 triệu USD.

VIETJET THAM DỰ HỘI THẢO
AN TOÀN HÀNG KHÔNG
DÂN DỤNG 2017

Ngày 04/10, Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary,
Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Vincent Floreani
cùng đại diện Tập đoàn Airbus và phái đoàn công
tác đã có chuyến thăm và làm việc tại Văn
phòng Vietjet. Đại sứ Pháp nhấn mạnh Vietjet sẽ
tiếp tục là đối tác quan trọng, chiến lược trong
chính sách phát triển hàng không của Chính phủ
Pháp, cam kết sẽ cùng các doanh nghiệp Pháp
tạo mọi điều kiện, thúc đẩy hết mình cho sự hợp
tác chiến lược này.

CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
BOEING KEVIN MCALLISTER ĐẾN
THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIETJET

Sáng 03/10, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
Boeing Thương mại Hoa Kỳ Kevin McAllister đã
đến thăm và làm việc tại Văn phòng Vietjet
(TP.HCM).
Ông Kevin McAllister chia sẻ:“Hợp tác với Vietjet
có ý nghĩa đặc biệt với Boeing. Tôi chắc chắn với
những thành tựu các bạn đạt được và những gì
tôi đã chứng kiến thì Vietjet là một trong những
hãng hàng không tốt nhất thế giới. Tôi tin rằng
hành trình của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Boeing
không chỉ tìm kiếm một đối tác mua 100 máy
bay mà chúng tôi tìm kiếm đối tác cho những
chiến lược lớn lao hơn thế nữa”.

Ngày 8/11, Thái Vietjet chính thức đón nhận
chứng chỉ nhà khai thác (AOC) mới theo tiêu
chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng thế
giới (ICAO) từ Cục Hàng không Thái Lan (CAAT).
Hãng đồng thời công bố đường bay quốc tế mới
từ Đà Lạt đến Bangkok.
Với đường bay mới Đà Lạt - Bangkok kể từ tháng
12/2017, Vietjet sẽ khai thác tổng cộng sáu
đường bay quốc tế giữa Thái Lan và Việt Nam.

Ngày 28/10, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với
Cục Hàng không Việt Nam và Hội Khoa học và
Công nghệ Hàng không Việt Nam tổ chức Hội thảo
"20 năm an toàn hàng không dân dụng Việt
Nam". Phó Tổng giám đốc Tô Việt Thắng đã đến
tham dự và tham luận tại Hội thảo.

