
 
 
 
 
  

Standard Chartered ký thỏa thuận hợp tác chiến lược 

với Khu nghỉ dưỡng Disneyland Hồng Kông 
 

 

Việt Nam, 13/06/2016 - Ngân hàng Standard Chartered vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược 

trên nhiều thị trường với Khu nghỉ dưỡng Disneyland Hồng Kông. Thỏa thuận này kéo dài mối quan 

hệ hợp tác 10 năm hết sức thành công giữa hai bên, trong đó Standard Chartered đóng vai trò là 

“Ngân hàng đối tác chính” của Disneyland Hồng Kông. Đồng thời, thỏa thuận cũng sẽ mang đến 

thêm nhiều lợi ích cho khách hàng tại 7 thị trường của Standard Chartered.  

 

Bên cạnh Hồng Kông, thỏa thuận mới được ký kết sẽ mở rộng phạm vy hợp tác giữa Standard 

Chartered và Disneyland Hồng Kông, theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy các sản phẩm và dịch vụ ngân 

hàng được lựa chọn và triển khai các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng tại Singapore, Hàn Quốc, Đài 

Loan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. 

 

Theo thỏa thuận, Standard Chartered sẽ được phép sử dụng các tài sản trí tuệ của Disneyland 

Hồng Kông trong những lĩnh vực sau: 

 

 Độc quyền quảng bá cho tài khoản tiết kiệm và tài khoản vãng lai với đối tượng hướng đến 

là những người trẻ gửi tiết kiệm 

 Độc quyền quảng bá các sản phẩm ngân hàng, như tiền gửi kỳ hạn, kế hoạch tiết kiệm và 

dịch vụ ngân hàng cá nhân 

 Sử dụng hình ảnh của Disneyland Hồng Kông cho các chiến dịch marketing của Standard 

Chartered. 

 Cung cấp các ưu đãi đặc biệt liên quan đến dịch vụ ăn uống, vé vào cửa và khách sạn tại 

Disneyland Hồng Kông cho chủ thẻ tín dụng của Standard Chartered 

 

Các chương trình cụ thể dành cho từng thị trường sẽ được công bố trong thời gian tới. 

 

“Trong 10 năm qua, Disneyland Hồng Kông luôn là một điểm đến thu hút các gia đình, không phân 

biệt thế hệ, ở trong khu vực. Tại Standard Chartered, chúng tôi có 150 năm lịch sử hỗ trợ các gia 

đình tại châu Á tiết kiệm và xây dựng sự thịnh vượng. Với thỏa thuận này, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ 

lực đó thông qua mối quan hệ sâu rộng với công ty Walt Disney, vốn được xây dựng từ những năm 

1960. Chúng tôi mong muốn khai thác các cơ hội để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ mà cả hai bên 

đều có lợi này trong khu vực.” Ông Neil Daswani, Giám đốc toàn cầu, Mảng hợp tác doanh nghiệp, 

tại Ngân hàng Standard Chartered cho biết. 

 

“Chúng tôi rất hân hạnh hợp tác với Standard Charterd để mang đến cho hàng triệu khách hàng 

dịch vụ ngân hàng đẳng cấp tại khu nghỉ dưỡng.” Ông Samuel Lau, Giám đốc Điều hành Khu nghỉ 

dưỡng Disneyland Hồng Kông cho biết, “Chúng tôi tự hào tiếp tục mối quan hệ với Standard 

Chartered và cùng nhau thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các thị trường chiến lược trong khu vực 

trong những năm tới.” 

 

Kể từ khi công viên giải trí được mở cửa vào năm 2005, Standard Chartered đã cung cấp các dich 

vụ ngân hàng đẳng cấp cho Khu nghỉ dưỡng Disneyland Hồng Kông, bao gồm dịch vụ ngân hàng 
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doanh nghiệp, dịch vụ tính lương và dịch vụ rút tiền ATM. Khách hàng của Standard Chartered đến 

từ các nước khác có thể rút tiền mặt tại các cây ATM đặt trong khu nghỉ dưỡng. Tại Hồng Kông, 

thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Disneyland Hồng Kông, Standard Chartered đã triển 

khai chương trình khuyến mại “Tài khoản trong mơ của tôi” (My Dream Account)  nhằm khuyến 

khích thói quen tiết kiệm của trẻ em và các thanh thiếu niên. 

 

Với việc khu tham quan “Star Wars™: Tomorrowland Takeover” (Chiến tranh giữa các vì sao: tiếp 

quản vùng đất tương lai) tại Disneyland Hồng Kông được đưa vào hoạt động, khách hàng ưu tiên 

của Standard Chartered đến từ Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Indonesia 

và Việt Nam sẽ được ưu tiên khi muốn vào khu vực “Star Wars: Command Post” nơi họ có thể 

tương tác với các anh hùng trong bộ phim. Việc này có thể thực hiện thông qua hình thức đặt vé 

online hoặc đăng ký trực tiếp tại Khu nghỉ dưỡng. Standard Chartered sẽ tiếp tục hợp tác với 

Disneyland Hồng Kông để cung cấp các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đến từ các thị trường trong 

khu vực. 

 

Ông Daswani cho biết thêm: “Chúng tôi tiếp tục chú trọng vào các mối quan hệ mang đến lợi ích 

cho nhiều thị trường với các nhà bán lẻ, các công ty giải trí và các nhà cung cấp dịch vụ ở khắp 

châu Á, châu Phi và Trung Đông. Do đó, ở bất cứ nơi đâu, khách hàng của Standard Chartered đều 

có thể tận hưởng những quyền lợi độc quyền hấp dẫn.” 

 

Standard Chartered cũng có thỏa thuận hợp tác với Asiamiles và ra mắt thẻ tín dụng đồng thương 

hiệu Asiamiles duy nhất tại Hồng Kông. Thẻ này cho phép những người có nhu cầu di chuyển 

thường xuyên được tặng dặm bay khi ăn uống, mua sắm, du lịch hay thực hiện giao dịch ngân hàng 

với Standard Chartered.  

 

 

---Hết--- 

 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 

Bà Trịnh Như Quỳnh 

Giám đốc Đối ngoại 

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) 

Tầng 18, Tòa nhà 72, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Đường Phạm Hùng,  

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. 

Phone: +84 4 39368124 

Mobile: +84 984396185 

Email: quynh.trinh-nhu@sc.com  

 

Thông tin chung 

 

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) 
 
Tại Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904 khi ngân hàng 
lập chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh). Chúng tôi tin tưởng vào triển 
vọng dài hạn của Việt Nam và cam kết hoàn toàn cho thị trường Việt Nam và khách hàng của 
chúng tôi từ khi quay lại đây năm 1990. 
 
Ngày 1 tháng 8 năm 2009, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) đã 
chính thức đi vào hoạt động. Đây là ngân hàng 100% vốn nước ngoài của Standard Chartered và 
sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Ngân hàng tại Việt 
Nam. Hiện tại, Ngân hàng Standard Chartered có hơn 850 nhân viên và ba chi nhánh (2 tại Hà Nội 
và 1 ở thành phố Hồ Chí Minh). Văn phòng chính được đặt ở Hà Nội. 
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Ngân hàng mang chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế từ châu Á, châu Phi và Trung Đông vào Việt 
Nam nhằm tích cực đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng nơi đây cũng như 
hỗ trợ khách hàng phát triển kinh doanh. Ngoài ra, Standard Chartered được chỉ định làm tổ chức 
tư vấn chính thức của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia từ tháng 
3/2012.  
 
Ngân hàng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho khách hàng là các doanh 
nghiệp, các định chế tài chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân. Chúng tôi cũng 
đóng một vai trò tích cực trong cộng đồng Việt Nam và thể hiện điều này thông qua nhiều chương 
trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tập trung vào các vấn đề y tế, thanh thiếu niên và kiến thức tài 
chính cơ bản.  
 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập http://www.standardchartered.com/vn/vn hoặc 
www.facebook.com/standardcharteredVN 

Standard Chartered 

Standard Chartered là một tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, với 
khoảng 84.000 nhân viên và 150 năm kinh nghiệm hoạt động tại một số thị trường năng động nhất 
thế giới. Đối tượng khách hàng của ngân hàng là các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thúc đẩy 
hoạt động đầu tư, thương mại và tạo dựng sự thịnh vượng tại châu Á, châu Phi và Trung Đông – 
những khu vực tạo ra 90% doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng. Truyền thống và giá trị của ngân 
hàng được thể hiện qua lời hứa thương hiệu “Here for good”. 
 
Standard Chatered được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Luân Đôn, Thị trường Chứng 
khoán Hồng Kông, Bombay và Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. 
 
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web  www.sc.com. Hãy xem những nhận định và 
đánh giá của Standard Chartered tại blog của chúng tôi BeyondBorders. Theo dõi Standard 
Chartered tại Twitter, LinkedIn và Facebook 
 
 

http://www.standardchartered.com/vn/vn
http://www.facebook.com/standardcharteredVN
http://www.sc.com/
https://www.sc.com/beyondborders/
https://twitter.com/stanchart
http://www.linkedin.com/company/standard-chartered-bank
http://www.facebook.com/standardchartered

