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LỜI CHÚC PHƯỚC LÀNH NHÂN NGÀY KHAI CHƯƠNG TRỤ SỞ
CHÍNH CỦA HÃNG ĐÀN PIANO STEINWAY KHU VỰC CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG
Thượng Hải

Cách đây mấy ngày, đã diễn ra lễ khai chương trụ sở chính cùng nhà xưởng,

phòng trưng bày kinh doanh của Hãng đàn Piano Steinway khu vực Châu Á Thái Bình Dương ở
Thượng Hải. (http://www.steinway.com/about/featured-locations/shanghai) Một điệu múa sư tử
huyền thoại theo truyền thống sẽ đem lại và cầu chúc phước lành và may mắn, sự thành công cho sự
khởi đầu. Một chương trình âm nhạc không thể khác được là có sự tham gia và đạo diễn của nghệ sĩ
Piano Trung Quốc Lang Lang (http://langlang.com/) cùng các học sinh đã được (ông) lựa chọn. Các
chính trị gia khu vực, những người yêu thích văn hóa và các hãng tham gia xây dựng công trình đã
đến dự theo lời mời của Steinway & Sons.

Nghệ sĩ Piano Trung Quốc Lang Lang đã làm lễ khai chương
các gian phòng của trụ sở chính.

Sự tĩnh lặng trước bão tố cuồng nhiệt: Trụ sở chính mới xây
xong của hãng Piano Steinwey khu vực Châu Á Thái Bình
Dương, khoảnh khắc ngay trước giờ khai chương.

Xem phần mặt đứng sau của tòa nhà.

May mắn và phước lành sẽ đến với những vị thượng khách của
Lễ khai mạc khi họ vuốt ve ba con sư tử vừa biểu diễn xong.
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Hãy ghi nhớ: trung tâm phân phối trung tâm cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương công ty ifb
GmbH thiết kế và qui hoạch. Để xử lý các công việc hành chính với khu vực, (chúng tôi) đã liên kết với
một xưởng thiết kế Marketing lớn của địa phương. Trung tâm phân phối đã được hoàn thành đúng
hạn với giá cả được giữ đúng như dự toán ban đầu. Giá công trình chưa thuế là khoảng 8 triệu Euro.
http://ifb-hh.eu/aktuelle-projekte-vnm.html

Ảnh tập thể nhân trong ngày khai mạc

Khách quí giao lưu trao đổi

Mặt sau của tòa nhà trong ngày khai mạc.
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