REFERENCE & COMMENTS
Dear Ms Thanh oi
I just wanted to let you know that catering on Saturday was excellent – very fresh, nicely presented, waiters wearing a
lovely uniform, and an outstanding catering manager who speaks English and knows how to deliver great customer
service – I was very impressed and very happy with their service.
Thank you very much for organising, much appreciated!
Ms Anna Lautenschlaeger Director of Admissions & Communications - RISS
Thank you so much for your recent catering job at my home. I am still getting wonderful comments from my invited
guests and it has been 3-days since the party. My family and I were very pleased with the job performed by your
company, from start to finish. The planning was smooth and the promises delivered were far exceeded, the food
excellent and the service professional. We will be sure to keep your company name close and will use you again
because of your good work.
Gary E. H. Dawson CFP, CLU, Ch.F.C. LLIF | General Director Blue Cross Vietnam


 I am writing to thank you and your team for your performance at our company event last week. I get many positive
feedback and good comments from our colleagues about the food, the decoration and the services as well. I ’ve just
share your company profile and contact number to them for their own parties.
Once again, thank you very much for your very good services and look forward to cooperating with you and Vietnam
Catering in the future events!
Si Nguyen, Training & Staff Engagement - Generali Vietnam
 Thank you once again for all your wonderful work to cater my Birthday Party.Your staff and food ensured that
everyon had a great time.
I will contact you in future should I have another function that needs your catering.
Ms Kylie.
 Thay mặt BGĐ Công ty Phuoc & Partners, em gửi lời cám ơn đến anh, anh Toàn cũng như đội ngũ nhân sự phục
vụ tiệc đã hỗ trợ nhiệt tình cho buổi lễ khai trương Tòa nhà Phuoc & Partners, BBQ Dinner và Teabreak nội bộ 2
ngày sau đó. Phía bên em và cả khách mời tham dự đều đánh giá tốt, khen ngợi về khâu tổ chức - set up - phục vụ
và cả chất lượng món ăn của Vietnam Catering. Trong thời gian sắp tới, nếu bên em có tổ chức các sự kiện và cần 1
dịch vụ catering support thì Vietnam Catering sẽ là đối tác bên em hướng tới.
Nguyen Thu Trang (Ms) - P&P LAW FIRM

REFERENCE & COMMENTS (cont.)
Em rất hài lòng về dịch vụ và sự hỗ trợ của Vietnam Catering cho event của công ty em ngày hôm qua.
Thêm vào đó là đồng phục bên mình cũng khá dễ thương, gây được thiện cảm với mọi người.
Nguyen Ngoc Thanh Tram (Ms.) HR MODinataba - Philip Morris Ltd, Ho Chi Minh Branch


 The party was really great, thanks for your well organized and preparation. Hope we could have more
awesome parties in the future.
Huynh Nhu (Ms) - Standard Chartered Bank
Thank you for making the event a success. The guests commended that the food and decoration is really
great and fantastic !
Best wishes to Vietnam Catering and success.Thanks and take care.
Jennifer Soh - Concrete Floor Asia / Malaysia


 Thanks for the great support the other night, my guests was happy with the services and food and drinks
served.
Chuc Mung Nam Moi…
DKSH / Dennis Foo / Vice President /Consumer Goods
 Sau lần hợp tác rất thành công vừa rồi, khách hàng tham gia cuộc thi bên em có feedback rất tốt với thức
ăn của Vietnam Cartering nên VietnamWorks rất muốn tiếp tục hợp tác với anh Hiền trong event sắp tới cho
170 người được tổ chức tại 130 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM. Thanks anh
nhiều TRANG DANG (Ms.)
 I would like to take this opportunity to say “thank you very much” for your urgent support and deliver very
high quality.
Everyone is happy with food and service today.
Again, I would appreciate for your service and look forward to work with you again in near future.
Uyen (Ms) - MJS

REFERENCE & COMMENTS (cont.)
 The food was excellent thank you and we had a lot of compliments on the food.
The staff were very friendly and keen too.
Leigh Anderson - Australian Consulate-General, Ho Chi Minh City
 Minh rất vui vì sự kiện sinh nhật 1 tuổi của thương hiệu CommCredit – thương hiệu mới trực thuộc
VPBank vừa được tổ chức thành công vào tối ngày 20/07 vừa qua. Để có thành công nay xin được gửi lời
cám ơn anh Hiền và Vietnam Catering team vì sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm và nhiệt tình của toàn team.
Hy vọng những chương trình sau lại có cơ hội làm việc cùng các bạn
Bình Minh(Mrs.) . VP Bank
 Dear Minh Trung,
I would just like to thank you for doing an excellent job. I had a lot of great feedback about your team from
the WSE staff at the event. I will recommend to Mrs Tam that we continue to use your services in the future.
Have a great day,
Andrew
 Dear anh Vinh,
Cảm ơn anh Vinh rất nhiều về sự hỗ trợ nhiệt tình tại các nhà máy của Holcim trong sự kiện vừa qua.
Vì thời gian tổ chức rơi vào ca 3 nên bên Catering cũng rất vất vả trong việc điều phối và chế biến cho mỗi
sự kiện. Đặc biết em cảm ơn anh Vinh và team rât nhiều trong việc luôn cập nhật thay đổi về số lượng và
đảm bào chất lượng phục vụ tốt nhất.
Kim Oanh – Holcim Viet Nam
 Dear Toàn,
On behalf of the GBA, I would like to thank for the great service of Vietnam Catering for our Meeting. We
receive lot of positive feedback from our guest for the decoration, the food and the service.
We do look forward to cooperation with you at our events in near future
Mai Anh - Event Coordinator / German Business Association

REFERENCE & COMMENTS (cont.)
 Gia đình chúng tôi có tổ chức buổi tiêc tại nhà vào tối 16/12/2017 vừa qua tại 52/13 Đường Số 3, P.15, Gò Vấp. Trong
quá trình chuẩn bị, chúng tôi có liên hệ với môt vài nhà cung cấp. Điều gây ấn tượng tốt nhất và cũng là lý do chúng tôi
lựa chọn Vietnam Catering là nhờ vào sự khác biệt ở chị Nguyễn Thi Anh Thư, điều mà chúng tôi không tìm thấy từ
nhân viên của các nhà cung cấp còn lại trong quá trinh tìm hiểu dịch vụ và trao đổi công việc. Và thực sự chúng tôi đã
rất hài lòng với quyết định lựa chọn Vietnam Catering.
Chi (Mrs)
 Dear Ms Huong,
I have just moved to HCMC and was recommended Vietnam Catering by a friend and I will be recommending VC to my
friends too.
First of all, I was very impressed by the promptness of your response, your efficiency and ability to accommodate my last
minute request. Thank you very much for that!
The party was a success and Vietnam Catering was a main reason for that. The food was delivered on time and was
absolutely delicious. I will definitely be contacting you and using the catering services again.
Warm regards / Paula Bech

