
J: Hi Mr. Kevin, can you share with us about your plan to
recover GLOW’s properties post Covid-19? 

K: We will begin re-opening starting July and August. As a
regional hospitality brand with hotels in Vietnam and Thailand, 
timing of openings will vary on the local restrictions and
current health and safety situation in each location.

J: How you prioritize bringing back on-property operational
services? 

K: The health and safety of our hosts and guests is always a
priority.  With occupancy levels down, this will allow us to take
extra time with each guest in a more personalized way, even
with physical distancing, mask usage and other guidelines in
place.  
Specifically, our intensified training focus at all GLOW
properties is about 3 areas: cleanliness, care and comfort.
Although these are top priorities in our normal operations,
there is an enhanced and heightened attention being placed on
these that require rethinking and innovative ideas on how to
take care of our guests.

J: Any challenges?

K: No challenges we cannot overcome. We value the training of
our GLOW Hosts and that if they have the knowledge they need
to care for our guests during these unprecedented times, our
guests will be comforted and able to enjoy their stay with us. We
are very fortunate that we have dedicated “GLOWgetters” who
embody a true spirit to serve!

J: How many GLOW's properties will be open from July? 

K: As the situation is still quite fluid and cases of illness can
cause uncertainty, we are currently working with owners on
when to safely reopen each property. We will begin by re-
opening in Bangkok, followed by Phuket, Krabi and Koh Yao Yai
Phuket. We have scheduled the 4 new GLOW properties to begin
opening in Q4, including Phuket, Bangkok, Pattaya and the
stunning GLOW Scenia Bay in Nha Trang on December 1, 2020.

J: Anything else you would like to share with Vietnamese
tourism? 

K: GLOW Hotels & Resorts has been operating in Thailand for 12
years and we are very proud to be opening our first property in
Vietnam on December 1, 2020.  The luxurious GLOW Scenia Bay
offers 250 guestrooms with breathtaking panoramic views of
Nha Trang Bay. Thoughtfully designed, the stylish property
features state of the art green technology, unique dining
experiences, plus a pampering spa, exciting rooftop nightclub
and Kids Club for little travelers. Part of the Scenia Bay retail
complex and adjacent to Scenia Bay Residences, GLOW Scenia
Bay is a highly anticipated and welcome addition to the Vietnam
holiday destination landscape. 

We look forward to bringing our fresh and exciting approach to
hospitality, as we grow the GLOW brand in Vietnam!

Kevin J. Beauvais, Founder & CEO GLOW Hotels & Resorts
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J: Xin chào Ông Kevin Beauvais, ông có
thể chia sẻ với chúng tôi về kế hoạch mở
cửa trở lại của chuỗi khách sạn GLOW
sau Covid-19 không?

K: Chào Travels and Culture Asia, chúng
tôi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại các khách
sạn từ giai đoạn tháng 7 và tháng 8 tùy
theo tình hình dịch Covid-19 được khống
chế. 
GLOW Hotels & Resorts  là một thương
hiệu khách sạn tập trung mạnh mẽ ở khu
vực Đông Nam Á với các khách sạn chủ
đạo ở Thái Lan và sắp tới là Việt Nam,
thời gian mở cửa của từng khách sạn sẽ
được thay đổi tùy theo các hạn chế của
địa phương và tình hình sức khỏe cũng
như mức độ an toàn ở mỗi địa điểm.

J: Vậy các khách sạn GLOW sẽ ưu tiên
điều gì trước khi bắt đầu vận hành dịch
vụ trở lại?

K: Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên
cũng như khách hàng luôn được chúng
tôi ưu tiên và quan tâm trước nhất. Vào
giai đoạn này, tuy mật độ du khách giảm
đi nhiều, nhưng điều này tạo cơ hội để
chúng tôi có thêm thời gian chăm sóc chu
đáo cho từng khách hơn. Ngay cả khi áp
dụng các hướng dẫn về giãn cách xã hội,
sử dụng khẩu trang và các biện pháp
khác cũng được chú ý kỹ hơn. Cụ thể,
trọng tâm tăng cường đào tạo của chúng
tôi tại tất cả các khách sạn GLOW là về 3
lĩnh vực: vệ sinh, chăm sóc và tạo sự thoải
mái. Mặc dù đây cũng là những ưu tiên
hàng đầu trong các hoạt động thường
nhật trước kia, chúng tôi vẫn luôn nghĩ về
cơ hội đổi mới phương thức hơn nữa.

J: Có thách thức nào không, thưa ông?

K: Không có thử thách nào chúng ta
không thể vượt qua. Chúng tôi coi trọng
việc đào tạo các nhân viên cốt lõi của
GLOW và họ có kiến   thức cần thiết để
chăm sóc khách hàng trong thời gian khó
khăn này. Mọi khách hàng chắc chắn sẽ
cảm thấy thoải mái và có thể tận hưởng
kỳ nghỉ của họ tại những khách sạn và
khu nghỉ dưỡng GLOW một cách an toàn
nhất. Thật ra tôi cảm thấy may mắn vì
chúng tôi có đội ngũ nhân viên đầy nhiệt
huyết và sẵn sàng cống hiến,
“GLOWgetters” –   những nhân viên đầy
tâm huyết và hiếu khách.

GLOW HOTELS
& RESORTS 
ÔNG KEVIN J. BEAUVAIS CHIA SẺ KẾ
HOẠCH MỞ CỬA TRỞ LẠI SAU COVID-19
TẠI THÁI LAN VÀ VIỆT NAM

J: Thật hãnh diện! Vậy sẽ có bao nhiêu
khách sạn GLOW sẽ sẵn sàng để mở
cửa trở lại từ tháng 7?

K: Do tình hình tại Thái Lan và Việt Nam
vẫn còn khá phức tạp, và các trường hợp
nhiễm bệnh có thể diễn tiến bất thường,
chúng tôi hiện đang làm việc với các chủ
đầu tư về thời điểm mở cửa trở lại an
toàn nhất áp dụng riêng cho từng khách
sạn. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc mở
lại ở Bangkok, tiếp theo là Phuket, Krabi
và Koh Yao Yai Phuket. Ngoài ra, 4
khách sạn GLOW mới sẽ bắt đầu khai
trương vào Quý 4/2020, bao gồm ở
Phuket, Bangkok, Pattaya và tiếp theo sẽ
là GLOW Scenia Bay tuyệt đẹp ở Vịnh
Nha Trang vào cuối năm.

J: Vậy là khách sạn GLOW sẽ ra mắt lần
đầu tiện tại Việt Nam ở Vịnh Nha Trang
xinh đẹp, thật tuyệt! Còn điều gì ông
muốn chia sẻ đến du khách Việt Nam
không?

K: GLOW Hotels & Resorts đã hoạt động
tại Thái Lan được 12 năm và chúng tôi
rất tự hào khai trương khách sạn đầu
tiên của GLOW tại Việt Nam sắp tới đây
ở Vịnh Nha Trang. GLOW Scenia Bay là
khách sạn tầm cỡ 5 sao với phong cách
hiện đại nhưng vẫn sang trọng với 250
phòng có tầm nhìn toàn cảnh ngoạn
mục ra Vịnh Nha Trang đẹp như tranh
vẽ.Mang thiết kế độc đáo hướng biển,
khách sạn đầy phong cách này có công
nghệ xanh hiện đại, mang đến trải
nghiệm ẩm thực mới lạ, cùng với khu
spa thư giãn theo chuẩn quốc tế, câu lạc
bộ đêm thú vị trên tầng thượng và câu
lạc bộ trẻ em dành cho những du khách
nhí. Ngoài ra, GLOW Scenia Bay còn là
một phần của khu phức hợp giải trí
Scenia Bay, có khu căn hộ cao cấp
Scenia Bay Residences liền kề và trung
tâm thương mại. GLOW Scenia Bay chắc
chắn sẽ là một sự bổ sung đáng được
mong đợi và chào đón cho điểm đến
nghỉ dưỡng tại Việt Nam nói chung và
Nha Trang nói riêng.

Chúng tôi mong muốn sẽ mang đến phong
cách dịch vụ mới mẻ và thú vị trong lĩnh
vực khách sạn nghỉ dưỡng, đậm chất địa
phương khi phát triển thương hiệu GLOW
tại Việt Nam!

Kevin J. Beauvais, người sáng lập & giám đốc điều hành thương
hiệu GLOW Hotels & Resorts chia sẻ với Travels & Culture Asia.

Phỏng vấn bởi Jolie, 30/07/2020
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