
nest by AIA
Là văn phòng mở của công ty BHNT AIA Việt Nam, nest by AIA có 
không gian độc đáo, với nội thất mộc hiện đại, tạo ra không khí độc nhất 
cho các hoạt động nghệ thuật, văn hóa, chia sẻ kế hoạch tài chính. 

Với hơn 4000 lượt khách tham dự hơn 120 sự kiện, thành công của 
nest by AIA trong năm 2016 có sự đóng góp của các đối tác truyền thông
cũng như đối tác tổ chức sự kiện. Hơn 100 đối tác từ khắp mọi ngành nghề 
đã liên lạc và cùng chúng tôi mang đến hơn 50 chủ đề sự kiện khác nhau 
cho công chúng tham dự.



“nest by AIA” là mô hình 
văn phòng mở của Công ty 
Bảo hiểm AIA Việt Nam, 
cũng là mô hình mở 
đầu tiên của ngành Bảo hiểm 
Việt Nam. Hình thành dựa trên 
ý tưởng “one-stop shop” 
tức là cửa hàng một điểm đến, 
đây là nơi dừng chân lý tưởng 
có thể thỏa mãn nhiều nhu cầu.

Trên hết, khách hàng sẽ 
cảm nhận thấy sự khác biệt 
khi đến với nest by AIA,
những khu vực riêng để 
trò chuyện với những mảng xanh 
thiên nhiên, và một khu vực 
dành cho các bé nhỏ với 
tên gọi “play nest”. 

Đây là không gian độc nhất,
thư giãn với nội thất mộc
hiện đại, với thư viện sách,
đồ uống chất lượng. 

Với không gian hơn 
300 mét vuông, 
nest by AIA được chia 
thành 2 khu vực:
 
*Khu vực Transaction 
dành riêng cho khách 
đến trải nghiệm dịch vụ 
bảo hiểm, trải nghiệm 
không gian với đồ uống 
của văn phòng;

* Khu vực Workshop:
có diện tích 140m2, dành 
cho khách đến làm việc, 
gặp gỡ, hội họp. Đây là 
không gian dành cho 
sự kiện, với cơ sở hiện đại, 
nội thất đa chức năng.



Khu vực Workshop được
trang bị đầy đủ cơ sở 
vật chất phù hợp cho các 
sự kiện có quy mô từ
20 đến 100 người: 4 micro
không dây, máy chiếu,
màn chiếu, hệ thống loa 
và chỉnh âm thanh riêng
biệt với khu Transaction.

Không gian event đặc trưng
của nest by AIA tại khu vực
Workshop với nội thất biến đổi
linh hoạt, phù hợp với nhiều 
loại sự kiện khác nhau, từ lớp
học, talkshow đến các dự án
tương tác với khán giả.



Sự kiện tại văn phòng nest by AIA
có nội dung đa dạng. Đó có thể là
hội thảo về các chủ đề thông tin
bổ ích của đời sống; hoặc những 
buổi triển lãm nghệ thuật độc đáo;
cũng có thể là một đêm nhạc đậm
tình cảm mộc mạc; hay hào hứng
như một buổi tự khám phá những
mùi hương độc nhất dành cho 
bản thân...
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