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1. WhiteSpace

2. Workshop

CÁC KHÔNG GIAN  
TẠI THE FACTORY

3. Không gian triển lãm



1. WhiteSpace



WHITESPACE



KHÔNG GIAN GIÁ THUÊ THỜI GIAN THUÊ TIỆN ÍCH

WhiteSpace 7,000,000VND++* nửa ngày

- Diện tích: 120m2  
- Sức chứa: lên đến 200 khách 
- Thiết bị cung cấp: âm thanh, ánh 

sáng, máy lạnh, màn hình, máy 
chiếu, flip-chart, bàn, ghế 

- Tiện ích: sử dụng điện, wifi, giữ xe, 
vệ sinh trước và sau sự kiện miễn 
phí, miễn phí tham quan triển lãm 
tại The Factory. 

- Dịch vụ F&B : nhà hàng Caay 
(chưa bao gồm trong giá thuê)

WhiteSpace 12,000,000VND++* một ngày

*giá thuê chưa bao gồm 5% phí dịch vụ & 10% thuế GTGT



2. Workshop





KHÔNG GIAN GIÁ THUÊ THỜI GIAN THUÊ TIỆN ÍCH

Workshop 4,000,000VND++* nửa ngày
- Diện tích: 67m2  
- Sức chứa: lên đến 60 khách 
- Thiết bị cung cấp: âm thanh, ánh 

sáng, máy lạnh, màn hình, máy 
chiếu, flip-chart, bàn, ghế 

- Tiện ích: sử dụng điện, wifi, giữ xe, 
vệ sinh trước và sau sự kiện miễn 
phí, miễn phí tham quan triển lãm 
tại The Factory. 

- Dịch vụ F&B : nhà hàng Caay (chưa 
bao gồm trong giá thuê)

Workshop 6,000,000VND++* một ngày

*giá thuê chưa gồm: 5% phí dịch vụ & 10% thuế GTGT 



3. Không gian triển lãm





KHÔNG GIAN GIÁ THUÊ THỜI GIAN THUÊ TIỆN ÍCH

Không gian triển lãm* 25,000,000VND++** nửa ngày

- Diện tích: 275m2  
- Sức chứa: lên đến 350 khách 
- Sử dụng toàn bộ không gian triển 

lãm (bao gồm tầng trệt và tầng 1) 
- Thiết bị cung cấp: âm thanh, ánh 

sáng, máy lạnh, tường di động, màn 
hình, máy chiếu, flip-chart, bàn, ghế 

- Tiện ích: sử dụng điện, wifi, giữ xe, 
vệ sinh trước và sau sự kiện miễn 
phí  

- Dịch vụ F&B : nhà hàng Caay (chưa 
bao gồm trong giá thuê)

Không gian triển lãm* 50,000,000VND++** một ngày

*không gian này sẽ ưu tiên dành cho các chương trình cố định của The Factory                                                                                          **giá chưa bao gồm: 5% phí dịch vụ & 10% 
thuế GTGT



Về chúng tôi 

The Factory là trung tâm nghệ thuật đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam với chủ đích dành riêng cho nghệ thuật đương đại. 

The Factory được nghệ sĩ Ti-A Nguyễn thành lập năm 2016 với mục tiêu trở thành điểm đến năng động cho nghệ thuật, khởi xướng các chương trình mang 

tinh thần mới mẻ - phản biện của quang cảnh nghệ thuật đương đại Việt Nam.



Quỳnh Trần 
Điều phối viên Marketing và Sự kiện 
M: +84 362 774 253 
E: quynh.tran@factoryartscentre.com
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