


Life is a wonderful journey given to each of us. Being born, growing up, 
maturing, finding love, achieving success and moving forward towards the 
future... all these memorable milestones in our life are filled with emotions. 
At GEM Center, together with you and your loved ones, we are keen to 
engrave these valuable moments on your heart and look forward to helping 
you turn them into sacred and spiritually invaluable gifts. 

Cuộc sống là hành trình kỳ diệu mà tạo hóa ban cho mỗi chúng ta. Sinh ra, 
lớn khôn, trưởng thành, rung động trước yêu thương, chạm ngưỡng thành 
công cùng những dịch chuyển không ngừng về tương lai… đều là những 
mốc son đáng nhớ trên chuyến hành trình cuộc sống đầy cảm xúc. Tại 
GEM Center, chúng tôi khao khát được cùng bạn và những người thân yêu 
ghi dấu những khoảnh khắc tuyệt vời trên con đường đã qua để chúng trở 
thành món quà tinh thần vô giá, thiêng liêng của riêng bạn.

EMBRACE YOUR 
LIFE JOURNEY
KHÁM PHÁ HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG





Upon entering this world, each of us is already a masterpiece of nature and 
a unique being. Our very first birthday party marking this early milestone 
is not only the pride and joy of our parents, but is also an unforgettable 
memory of a warm and loving family that will accompany us on our journey 
henceforth. 

Khi đến với thế gian, mỗi chúng ta đã là một tuyệt tác của tạo hóa, một bản 
thể duy nhất trên cuộc sống này. Buổi tiệc sinh nhật đầu tiên đánh dấu cột 
mốc đầu đời không chỉ là niềm tự hào, hãnh diện của cha mẹ mà còn là kỷ 
niệm gia đình đầy ắp yêu thương sẽ đi theo mỗi người mãi về sau.

WHEN YOU COME 
INTO THE WORLD
KHI BẠN ĐẾN VỚI THẾ GIAN







Celebrate your baby’s first birthday with a full banquet service and be reassured that 
everything will be taken care of, enabling you to spend the entire time at this special event 
together with relatives and friends, simply enjoying the great happiness that marks this 
special occasion. We have various decoration themes that will infuse the entire banquet 
with an atmosphere of innocence and childhood. Younger guests will also be delighted by 
the fun and exciting performances lined up. 

Tiệc thôi nôi với dịch vụ trọn gói giúp gia đình bạn yên tâm dành thời gian bên người thân, 
bạn bè và tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao trong sự kiện đặc biệt này. Toàn bộ không gian 
tổ chức tiệc trở thành thế giới tuổi thơ hồn nhiên qua những ý tưởng trang trí đa dạng. Đặc 
biệt, các chương trình biểu diễn sôi động hay tiết mục hoạt náo vui nhộn hứa hẹn sẽ mang 
đến sự thích thú cho các khách mời nhỏ tuổi.





In addition to delectable dishes for your adult family members 
and guests, a delicious and eye-catching children’s menu exclusively 
for your younger guests will also be prepared.

Thực đơn với những món ăn được chế biến dành riêng cho trẻ em 
vừa ngon miệng, vừa bắt mắt bên cạnh các món ăn dành cho gia đình 
và khách mời.



Over time, our birthdays will become an important annual milestone 
acknowledging our past experience and will also be a starting point for 
new achievements ahead. As we continue our life’s journey, there will be 
people who will always love us and stand by us at every step of the way.
On your birthday, take the time to gather with the people you are blessed to 
have in your life, and use this opportunity to thank and acknowledge them.

Theo thời gian, mỗi dịp sinh nhật sẽ là một cột mốc ghi khắc chặng đường 
đã qua và cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới trong tương lai. 
Trên chặng đường đó, chắc chắn sẽ có những người luôn yêu thương và
gắn bó với bạn trên từng bước đi. Vào ngày sinh nhật của mình, hãy ngồi lại 
bên họ để thể hiện tình cảm chân thành nhất đến từ bạn và bày tỏ sự cảm 
kích vì những yêu thương bạn đang có.

WHEN YOU GROW UP
KHI BẠN TRƯỞNG THÀNH







Pick a special theme and ensure this celebration as you enter a new year of life 
will be an unforgettable moment. Together, we will create a space imbued with 
your personality, from the decorations to the performances and even fantastic 
costumes.

Hãy lựa chọn một chủ đề đặc biệt để sự kiện mừng tuổi mới của bạn trở thành 
dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời. Chúng tôi sẽ cùng bạn tạo nên không gian 
mang đậm cá tính của mình từ cách trang trí đến các tiết mục biểu diễn, các
trò chơi hay hoạt động hóa trang độc đáo.





You can choose between a cozy sit down set-menu dinner or a buffet spread including
creative and improvised mocktails or cocktails to encourage interaction among your guests.

Bạn có thể lựa chọn hình thức tiệc phục vụ tại bàn ấm cúng hoặc tiệc buffet để gia tăng 
tương tác giữa các khách mời với những loại mocktail hay cocktail đa dạng, được chế biến 
đầy ngẫu hứng và sáng tạo.



On this special journey called “life”, whenever you want to mark a successful 
milestone, celebrate a new achievement, relive a special memory or simply 
enjoy a gathering with your loved ones, we are always here to help you uplift 
these invaluable moments.

Trên con đường bất tận mang tên cuộc sống, khi bạn muốn ghi dấu cho một 
chặng đường thành công, chúc mừng cho một thành quả mới, một kỷ niệm đặc biệt 
hay chỉ đơn giản là họp mặt với những người mình yêu mến, chúng tôi luôn
ở đây cùng bạn để làm cho những khoảnh khắc vô giá ấy thăng hoa hơn.

WHEN YOU MAKE
YOUR MARK
KHI BẠN KHẲNG ĐỊNH DẤU ẤN CÁ NHÂN





Every single detail at your party will be elaborately taken care of. All you need to do is to share 
with us your requirements for space, music and food. We will listen, create and offer you an
extremely perfect experience.

Từng chi tiết, dù là nhỏ nhất trong buổi tiệc của bạn sẽ được các chuyên viên tổ chức sự kiện
chăm chút tỉ mỉ. Bạn chỉ cần chia sẻ những mong muốn về không gian, âm nhạc, ẩm thực,…
để chúng tôi được lắng nghe, sáng tạo và mang đến những trải nghiệm hoàn hảo dành cho bạn.



At GEM Center, we will entertain your special guests with dishes that are perfect combinations, 
from flavor to display. We’re flexible in our approach to your requirements - simply tell us what 
you want and we’ll meet your every need.

Hãy chiêu đãi các vị khách quý bằng những món ăn được kết hợp tinh tế từ hương vị đến hình thức 
tại GEM Center. Thực đơn của chúng tôi có thể sáng tạo linh hoạt tùy theo yêu cầu của bạn.





Our artists will guide your guests through a variety of emotions via music, from the cheerful melody 
of life to the sweet rhythm of love and eventually come to an ending of priceless moments.

Các nghệ sĩ sẽ đưa khán giả qua từng cung bậc cảm xúc bằng âm nhạc, từ giai điệu vui tươi của 
cuộc sống, đến ngọt ngào da diết của tình yêu và cuối cùng là những khoảnh khắc lắng đọng vô giá.



For most of us, the happiest day of our lives is when we find a companion 
with whom we can share all the ups and downs of life. Naturally, you 
will want to share such happiness with all your loved ones on the 
wedding day itself - the most sacred day with marvelous moments that 
will last your whole life henceforth.

Là ngày bạn tìm được người bạn đời để yêu thương và cùng san sẻ
buồn vui trong cuộc sống. Niềm hạnh phúc ấy sẽ được chia sẻ đến tất 
cả những người yêu thương bạn trong ngày cưới, ngày trọng đại nhất với 
những khoảnh khắc tuyệt diệu sẽ sống mãi trong suốt hành trình
cuộc sống của mỗi người.

WHEN YOU’RE AT
YOUR HAPPIEST
KHI BẠN HẠNH PHÚC NHẤT





A wedding is a sacred moment when the bride and groom legalize their love in front of their 
immediate family, other relatives and friends. If you love nature, then an exterior setting 
shaded by green trees is perfect for you. If you treasure solemnity, a luxurious banquet hall or
a cozy room would serve you well.

Lễ cưới là thời khắc thiêng liêng để cô dâu, chú rể xác tín tình yêu của mình trước gia đình, người thân 
và bạn bè. Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, bạn có thể chọn không gian ngoài trời rợp bóng cây xanh, 
nếu thích sự trang trọng, hãy chọn cho mình sảnh tiệc lộng lẫy hay khán phòng ấm cúng.







An elegant wedding space shimmering with chandeliers, crystal and candles? A romantic garden 
filled with leaves and flowers or simply a cozy party room? We’d love for you to tell us your dream 
wedding space, GEM Center will make all your dreams come true!

Bạn lựa chọn sảnh tiệc sang trọng, lấp lánh với ánh đèn, pha lê và nến hay khu vườn lãng mạn
ngập tràn hoa lá, hoặc chỉ đơn giản là một phòng tiệc ấm cúng và gần gũi? Chúng tôi sẽ cùng bạn 
biến không gian tiệc cưới trong mơ của bạn thành hiện thực tại GEM Center.





On your special day filled with many emotions, a wedding menu comprising dishes that are delicately
selected and combined would satisfy your guests and give them a perfect culinary experience.

Tiệc cưới với thực đơn gồm những món ăn được lựa chọn và kết hợp một cách tinh tế sẽ làm hài lòng khách 
mời của bạn và mang đến cho họ một trải nghiệm ẩm thực hoàn hảo trong ngày vui ngập tràn cảm xúc của 
hai bạn.





Excellent, creative and surprising art performances by our professional artists will be an impressive 
curtain-raiser for your wedding day. Let the language of music and art, especially prepared by our 
eventconsultants and organizers, express your love story on the day of your greatest happiness.

Những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, sáng tạo và bất ngờ đến từ các nghệ sĩ
biểu diễn chuyên nghiệp sẽ là một mở đầu ấn tượng cho hôn lễ của bạn. Các chuyên viên tổ chức 
sự kiện của chúng tôi sẽ kể lại câu chuyện tình yêu của bạn bằng ngôn ngữ của âm nhạc và
nghệ thuật để chắp cánh cho tình yêu ấy thăng hoa trong ngày hạnh phúc.



Would you like to prolong your happy day with friends and family right after your 
wedding reception? We can prepare you a cozier and more comfortable place 
with music, drinks and light food served as per your request.

Bạn vẫn muốn kéo dài ngày vui của mình cùng gia đình hay bạn bè thân thiết ngay 
sau buổi tiệc cưới? Chúng tôi dành cho bạn một không gian ấm cúng, gần gũi hơn 
với phần âm nhạc, thức uống và những món ăn nhẹ được phục vụ tùy chọn 
theo ý muốn của bạn.





Moving through each day and each month, your life’s journey is filled with 
wonderful memories. One of these could be your wedding anniversary, 
or the day you became a couple, or any day that is special to you - a day 
when you remember love and are happy. GEM Center will be pleased to 
accompany you to mark these unforgettable sweet memories with the 
people you love.

Tháng ngày đi qua, hành trình cuộc sống của bạn được đong đầy bằng 
những kỷ niệm. Đó có thể là kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm ngày quen nhau 
hay bất cứ ngày nào mà đối với bạn đó là một ngày đặc biệt, một ngày
để nhớ, để yêu, để hạnh phúc. GEM Center hân hạnh cùng bạn ghi lại 
những ký ức ngọt ngào bên cạnh những người bạn yêu thương.

WHEN YOU’RE
SURROUNDED
BY LOVE
KHI XUNG QUANH BẠN LUÔN TRÀN NGẬP YÊU THƯƠNG







Your anniversary party will be remembered by both you and your dear guests. If you are interested 
in an open-air space and an extremely unique beautiful garden on the top floor, GEM Center is the 
perfect choice for you. If you would prefer an elegant space, then opt for a splendid banquet hall 
or our beautiful and cozy auditorium.

Tiệc kỷ niệm sẽ trở thành ký ức đẹp không bao giờ quên của cả bạn và những vị khách thân thiết. 
Nếu bạn yêu thích không gian xanh thoáng đãng, khu vườn tuyệt đẹp trên tầng cao vô cùng độc đáo của 
GEM Center là sự lựa chọn lý tưởng cho tiệc kỷ niệm của bạn. Nếu hướng đến các tiêu chí sang trọng, 
hãy chọn cho mình sảnh tiệc hay khán phòng được thiết kế tinh tế của chúng tôi.



The décor will reflect your personality and portray you, in other words, it will recreate your happy 
moments. Please share your story with us - our decorations expert will listen and then create the 
perfect experience for you.

Phong cách trang trí sẽ thể hiện được cá tính, khắc họa chân dung của bạn hay nói cách khác là 
tái hiện lại những khoảnh khắc hạnh phúc của chủ nhân buổi tiệc. Hãy chia sẻ với chúng tôi câu chuyện 
của riêng bạn, để chúng tôi lắng nghe, sáng tạo và mang đến những trải nghiệm hoàn hảo
dành cho bạn.



A delicious menu with delectable dishes and exquisite drinks will be specially prepared for your 
adult family members and guests, indulging them in a perfect dining experience.

Những món ăn được chuẩn bị công phu, cầu kỳ, trình bày đẹp mắt, kết hợp hài hòa cùng thức uống 
sẽ làm hài lòng các khách mời, mang đến cho họ một trải nghiệm ẩm thực hoàn hảo trong ngày 
lưu giữ kỷ niệm của bạn.



We regard every party as an important event, a milestone in your life journey 
that we have the pleasure to accompany you at. Therefore, everything will be 
treated with meticulous care, even the smallest details, with the aim of not 
only pleasing and satisfying you, but also ensuring that your event will be 
filled with emotions and priceless memories.

Chúng tôi xem mỗi buổi tiệc là một sự kiện quan trọng, một dấu ấn trong 
hành trình cuộc đời của bạn mà chúng tôi được hân hạnh đồng hành.
Mọi thứ sẽ được chuẩn bị chu đáo, chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ 
nhằm mang đến cho bạn không chỉ niềm vui và sự hài lòng, mà còn để đảm 
bảo mỗi sự kiện sẽ luôn được đong đầy bằng những cảm xúc và kỷ niệm vô giá.

WE’RE ALWAYS
THERE WITH YOU
CHÚNG TÔI LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN







Do you need an elegant and cozy space for a party with a limited number of guests, or a magnificent 
hall for a banquet with thousands of guests? GEM Center has various venues that will meet every 
capacity need and event style of yours.

Bạn cần một nơi ấm cúng cho buổi tiệc thân mật của mình hay đại sảnh hoành tráng cho dạ tiệc 
ngàn khách? GEM Center với không gian kiến trúc được thiết kế đa dạng sẽ đáp ứng mọi loại hình 
sự kiện hay tiệc cá nhân của bạn.





To provide the best service to our customers, our professional consultants and 
event organizers will accompany you right from the design stage to the final 
realization of the idea according to your wishes. With creativity, fervent passion, 
organizational experience and professional style, every party is a personal
signature of each customer.

Để mang đến trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng, đội ngũ chuyên viên
tổ chức sự kiện của chúng tôi sẽ song hành cùng bạn từ bước phát triển ý tưởng 
đến hiện thực hóa chúng theo mong muốn của bạn. Với sự sáng tạo, lòng đam mê, 
kinh nghiệm tổ chức và tác phong chuyên nghiệp, mỗi một buổi tiệc là một dấu ấn 
riêng của chính mỗi khách hàng.





From the selected ingredients to the combination of flavors to the color arrangement 
displayed on every single plate, the chefs at GEM Center strive to turn each dish 
into a subtle work of art filled with emotion and creativity. We truly believe that food 
prepared with love and care will unveil the most delicious taste.

Mỗi món ăn mà bạn thưởng thức mang trong mình niềm đam mê và sự sáng tạo 
được người đầu bếp gửi gắm qua từng nguyên liệu được lựa chọn, từng mùi vị được 
kết hợp và từng màu sắc được sắp xếp. Chúng tôi luôn tin rằng món ăn khi được làm 
với tình cảm và sự chăm chút tỉ mỉ sẽ là món ăn ngon nhất.
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