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biết được rằng Accor đang tìm kiếm người quản lý
marketing cho Pullman Hanoi. Tôi nộp hồ sơ, phỏng
vấn và trúng tuyển, sau 2 năm làm việc với tập đoàn
Accor, tôi nghĩ rằng mình đang đi đúng hướng. Có
thể nói rằng, tôi đã không chọn ngành khách sạn mà
ngành khách sạn đã tìm ra tôi.

PHÍA
SAU
THÀNH CÔNG

của một giám đốc truyền thông
thương hiệu
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Được biết đến như một doanh nhân trẻ đầy nhiệt
huyết, anh có thể chia sẻ một chút về công việc của
mình.
Xin chào các độc giả của Aviation. Với công việc là
một giám đốc marketing và truyền thông của chuỗi
khách sạn MGallery tại Việt Nam và của khách sạn
Hotel de l'Opera de Hanoi, tôi có trách nhiệm là đại
diện cho một thương hiệu mới nhưng đang tạo ấn
tượng rất mạnh với khách hàng dưới hình ảnh một
thương hiệu sang trọng mang phong cách “boutique”
5 sao đầu tiên tại Việt Nam.
Cơ duyên gì đã đưa anh đến với ngành dịch vụ
khách sạn này?
Thực ra thì mọi chuyện diễn ra một cách khá tình cờ,
sau hơn 3 năm sinh sống và làm việc tại Paris – Pháp,
tôi quay lại Việt Nam vì một số lí do cá nhân, cùng
thời điểm tập đoàn Accor đang chuẩn bị ra mắt một
thương hiệu mới ở Việt Nam, đó là Pullman. Tôi
nghĩ, với kinh nghiệm chưa nhiều của mình trong
lĩnh vực marketing, nếu được khai trương thương
hiệu Pullman đầu tiên sẽ là bệ phóng lớn cho sự
nghiệp của tôi. Hơn nữa, Accor rất mạnh ở Việt Nam
với 17 khách sạn đang hoạt động và gần chục dự án
sắp khai trương. Theo một nguồn tin từ công ty cũ
của tôi là tập đoàn du lịch Club Med ở Paris – nơi
Accor từng có 30% cổ phần và ảnh hưởng rất lớn, tôi

Anh nghĩ sao về vai trò của phong cách và thời trang
công sở, đặc biệt là tại môi trường các khách sạn
hạng sang như Hotel de l’Opera Hanoi?
Tùy thuộc vào công việc bạn đang làm, nhưng với
riêng bản thân tôi và công việc của tôi, tôi coi thời
trang là một trong những vấn đề then chốt của
sự thành công. Ăn mặc đẹp khiến tôi cảm thấy tự
tin, thoải mái, quan trọng hơn là sẽ gây ấn tượng
mạnh với khách hàng. Bạn biết đấy, trong linh vực
marketing, gây dựng được ấn tượng là gây dựng
được thành công. Mỗi khách sạn thuộc bộ sưu tập
MGallery đều được truyền cảm hứng bởi những câu
chuyện riêng biệt mang tính lịch sử, nghệ thuật rất
cao. Cụ thể, khách sạn Hotel de l’Opera Hanoi với
phong cách cổ điển pha lẫn đương đại được thiết kế
phía bên ngoài theo kiến trúc Pháp đầu thế kỷ 20 và
bên trong với cảm hứng từ nhà hát Opera. Khi bước
vào, bạn sẽ có cảm giác như đang tham dự một buổi
trình diễn thực sự vậy. Khi làm việc trong một môi
trường như vậy, cách bạn xuất hiện khi đại diện cho
hình ảnh của khách sạn rất quan trọng, đặc biệt là
với giới truyền thông và khách hàng. Tôi rất vui vì
mình đang giới thiệu được cá tính và sự độc đáo của
thương hiệu MGallery bằng sự đam mê, cảm nhận
sâu sắc về lịch sử và nghệ thuật cũng như phong
cách thời trang phóng khoáng nhưng sang trọng “rất
Mgallery” của bản thân, với sự giúp đỡ của thương
hiệu Paul & Paulina.
Đó cũng là lý do để anh lựa chọn một nhà thiết kế
thời trang thế giới làm cố vấn cho hình ảnh của
mình?
Việc thường xuyên tiếp xúc với giới truyền thông
trong nước và quốc tế cũng như những khách hàng
thượng lưu, với tư cách là người đại diện về mặt hình
ảnh cho một thương hiệu lớn, tôi cần phải đảm bảo
một hình ảnh hoàn hảo cho bản thân mọi lúc mọi
nơi: thanh lịch, sang trọng, phóng khoáng. Thật
may mắn là Paul & Paulina có boutique tại khách
sạn Pullman Hanoi, từ đó tôi có hân hạnh được gặp
Pauline và tìm ra cho mình một sự giúp đỡ hoàn hảo
về hình ảnh.
Hẳn Pauline và thương hiệu Paul & Paulina đã tạo
ra những ấn tượng tuyệt vời?
Để kể về Pauline thì có mất cả ngày vẫn chưa nói hết

được (cười). Tôi chỉ gói gọn 3 từ để tả về cô ấy thôi:
tự tin, tài giỏi và tỏa sáng. Tôi cũng mới hợp tác với
thương hiệu Paul & Paulina được vài tháng, nhưng
mỗi lần hợp tác đều là một trải nghiệm tuyệt vời.
Tôi nghĩ phong cách của thương hiệu rất hợp với
phong cách của riêng tôi nên nếu vài năm tới trong
sự nghiệp, dù ở Việt Nam, Thái Lan hay bất kì nơi
nào khác trên thế giới, bạn thấy tôi và Paul & Paulina
luôn đồng hành cùng nhau thì cũng không có gì bất
ngờ.
Phong cách thời trang của anh đã có những thay
đổi gì sau khi trở thành khách hàng của thương
hiệu quốc tế Paul & Paulina?
Có lẽ thay đổi lớn nhất trong phong cách của tôi là
về màu sắc, trước đây tôi không thích những màu
điệu đà lắm nhưng nay tôi cảm thấy tự tin trong
những chiếc áo sơ mi màu tím và hồng của Paul &
Paulina, hơn nữa đây cũng chính là những tông màu
chủ đạo của thương hiệu MGallery.
Cả những quan niệm cá nhân về thời trang và
phong cách cũng đã có thay đổi?
Có chứ, đó là những màu điệu đà như tím và hồng
không những không làm mất đi vẻ nam tính của
người đàn ông mà còn tăng thêm sự sang trọng và
phóng khoáng, tất nhiên nếu biết dùng đúng cách.
Theo anh, khách sạn Hotel de l’Opera Hanoi và
phong cách thiết kế của Paul & Paulina có thể có sự
đồng điệu nào đó về nghệ thuật?
Sẽ rất khó để so sánh một thương hiệu khách sạn
và môt thương hiệu thời trang, nhưng MGallery
Collection là một ngoại lệ, ngay từ cái tên đã mang
đến cảm nhận về một bộ sưu tập nghệ thuật. Có thể
nói đây là bộ sưu tập thời trang và mỗi khách sạn là
một tác phẩm đáng nhớ. Paul & Paulina cũng vậy,
mỗi trang phục của họ là một tác phẩm nghệ thuật
thực sự. Sẽ thật tuyệt vời nếu 2 thương hiệu này có
thể hợp tác về mặt trang phục của ban lãnh đạo các
khách sạn thuộc Mgallery Collection.
Anh có thể bật mí một chút về những dự định của
mình trong thời gian tới?
Tôi đang chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng cho một
cuộc sống ở những vùng đất mới, vì khi đã xác định
gắn bó lâu dài với tập đoàn Accor, đây là điều bạn
phải đặt lên trên cùng trong kế hoạch của mình. Tôi
nghĩ tôi vẫn trung thành với phong cách thanh lịch,
phóng khoáng và sang trọng mà Paul & Paulina đã và
đang giúp đỡ tôi gây dựng.
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When seeing you, people can feel the success from a
young trendy man who has full of passion. Could you share
to our readers about your work experiences?
Hello to readers of Aviation, as the marketing and
communication manager for the MGallery Vietnam - Hotel
de l'Opera Hanoi, I’m responsible to represent a new brand
that is starting to impress our customers with the first 5 stars
boutique style hotel in Vietnam. Each hotel that belongs to
MGallery group is inspired by a very historical and highly
artistic story. Specifically, the exterior design is following the
French architecture from early 20th century while the interior
is influenced by the Opera House, that when you walk in,
you will immediately have a feeling that you’re joining a
show. When you’re working in such an environment, your
appearance when you represent your brand’s image is very
important, especially in front of the media and customers.
I’m honored to be able to show the personality and the
uniqueness of MGallery brand through my passion, my deep
affection with history and art, and also my sense of style, with
the help of Paul & Paulina, which is liberal yet elegant… just
like the MGallery itself.
Why did you choose hospitality as your main career?
To me, everything happened accidently. After 3 years working in
Paris, I went back to Vietnam for some personal reasons. At the same
time, Accor group was about to launch Pullman, their new brand
in Vietnam. I thought that working in marketing area for a new
brand like Pullman will help to gain my experience and also boost
up my career. From my former company Club Med in Paris, a tourist
group that Accor used to hold 30% of shares, I knew that Accor was
looking for a marketing manager for Pullman Hanoi. I sent them my
resume, got interviewed and got picked. After 2 years working for
Accor, I believe that I am on the right way. As people say, I didn't pick
hospitality, it chose me.
How important do you think about fashion and style
within working place? Especially in a luxury hotel like in
which you are working?
In my opinion, with my position and my job, I take
fashion as one of the main keys for success. A good style
makes me confident. More importantly, a good style will
impress your clients. And in marketing, a good impression
makes a good success.
How did you come up with the decision to consult with
the international image designer?
With the frequent of contacting with the domestic and
international media, also with high-class customers, and as
the representative for an international brand, I have to secure
a perfect appearance: luxurious, elegant and liberal. And Paul
& Paulina is a perfect choice.
Tell us about Ms Pauline P. and her brand Paul & Paulina
how could serve your step of life?
It would take me days to talk about Pauline (smiles). So
I will pick 3 words to describe her: Confident, talented and
shined. We have collaborated for a couple months, but it was

a great experience each time. The style suits me very well. So
in the near future, no matter if it is in Vietnam, or Thailand or
anywhere in the world, you should not be surprised if you see
me with Paul & Paulina.
How do you feel that your total look has been changed
after becoming International Brand; Paul & Paulina's
customer? We can feel that you are now one of their VIP
customers?
To me, the biggest change in my style is color. I used to
not wear those showy colors. Now I’m very confident in those
pink or purple shirts by Paul & Paulina, which are also the
main colors of MGallery brand.
Did your idea about fashion and style also changed?
Of course, I’ve learnt that those feminine colors are not
degrading your masculinity, but also adding the elegance
and style, if you know how to work on it.
Could you describe any common points between the
styles of MGallery Hotel de l'Opera Hanoi and Paul &
Paulina?
It’s hard to compare a hotel brand and a fashion brand,
but MGallery is an exception. Right from the name, it brings
you a feeling of a collection that we can call it a fashion
collection and each hotel is an outstanding masterpiece. Paul
& Paulina is the same, each of their outfit is a piece of art. It
will be wonderful that the two brands can co-operate on
costume design for the management of the MGallery's hotel
collection, specifically here at the Hotel de l’Opera Hanoi.
What are you planning in the next 3 years? How will
your style be?
I’m getting ready to explore life in new places, new
destinations. This is the first thing that comes to your mind
when you decided to commit to Accor group. I think I will
stick with the luxurious, elegant and liberal style that Paul &
Paulina has helped me to create.
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