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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

BALY HOTEL HUẾ [181 Bà Triệu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên - Huế], quy mô 50 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý bằng 
hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8002G, 
model VN-A01.

NAM HOA HOTEL [Khu du lịch Tam Cốc, thôn Đam Khê, xã Ninh Hải, huyện Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình] quy mô 52 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8031S, model VN-A01.

BẢO NGỌC DIAMOND HOTEL [124 Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng] quy mô 26 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp 
quản lý bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK và công tắc tiết kiệm điện model 
VN-8069S, model VN-A01.

MINH THÁI HOTEL PHỦ LÝ [Khu đô thị mới cổng Khu công nghiệp Châu Sơn, 
thành phố Phủ Lý, Hà Nam] quy mô 32 phòng, tiêu chuẩn 2 sao đã sử dụng giải 
pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK và công tắc thẻ 
từ tiết kiệm điện, model VN-8065S và VN-A01.

VẠN XUÂN ROYAL HOTEL [693 QL38B, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, Ninh 
Bình] quy mô 30 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý bằng hệ thống 
khoá thẻ từ của VNLOCK model VN-8032S, VN-8068 và hệ thống công tắc thẻ từ 
tiết kiệm điện của VNLOCK.

HONEYMOON Hotel & Apartment [210 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, Hà Nội] quy mô 22 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý bằng 
hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8066C, VN-A01.

THANH NAM HOTEL TUẦN CHÂU [Lô E2-E3 khu đô thị Tuần Châu Marina, 
phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh] quy mô 23 phòng, tiêu 
chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK 
và công tắc tiết kiệm điện, model VN-8066C, VN-A01.
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Cocoon Inn Cat Ba [48 Lô 2 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành 
phố Hải Phòng] quy mô 42 phòng nghỉ và 168 cabinet locker, tiêu chuẩn 3 sao, sử 
dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và hệ thống công tắc 
tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8068.

D&C LUXURY HOTEL, [số 17-18 TT5D, KĐT Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội] quy mô 24 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, đã sử dụng giải 
pháp quản lý bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK model VN-8069S và công 
tắc tiết kiệm điện, model VN-A01.

Khánh Lê Hotel [Số 10 đường Cầu Bê, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hoà], quy mô 13 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý bằng hệ thống 
khoá thẻ từ của VNLOCK model VN-8068 và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện model 
VN-A01.

APARTMENT FOR RENT [495 Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
Hà Nội], diện tích đất 350m2, cao 6 tầng, 24 phòng khép kín với tiện nghi cao cấp. 
Dự án sử dụng giải pháp quản lý bằng khoá thẻ từ model VN-8066 và hệ thống 
công tắc tiết kiệm điện VN-A01 của VNLOCK.

Công ty TNHH khóa thông minh Việt Nam và đại diện Nhà phân phối Samsung 
(Công ty TNHH PSD Việt Nam) tổ chức sự kiện: “Trải nghiệm công nghệ khóa điện 
tử thông minh” tại tòa nhà 1A, chung cư Vinaconex7, số 136 Hồ Tùng Mậu, quận 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Nhà nghỉ MAI VỀ [Quốc lộ 1B, Nà Danh, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn] quy mô 13 phòng, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá 
thẻ từ của VNLOCK và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8065S và VN-A01.

KING HẠ LONG HOTEL [96 đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh] quy mô 72 phòng nghỉ sang trọng, tiêu chuẩn 3 sao, sử 
dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK model 
VN-8066 và VN-8022.
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LITTLE COLMAR BOUTIQUE HOMESTAY [9B Suối Mơ, phường Bãi Cháy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh] quy mô 12 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải 
pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK và công tắc thẻ 
từ tiết kiệm điện, model VN-8001S và VN-A01.

VIỆT ANH HOTEL NINH BÌNH [235 Lê Thái Tổ, phường Tân Thành, thành phố 
Ninh Bình] quy mô 25 phòng, tiêu chuẩn 2 sao đã sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện, 
model VN-8065S và VN-A01.

HOÀNG SA 2 HOTEL [Khách sạn Hoàng Sa 2, đường K8, xã Cam Hải Đông, 
huyện Cam Lâm, Khánh Hòa], quy mô 22 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải 
pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện 
của VNLOCK, model VN-8065S và VN-A01.

PRANA BOUTIQUE HOTEL & APARTMENT [Số 11 đường Khuê Mỹ Đông 2, 
phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng], quy mô 24 phòng, tiêu chuẩn 4 
sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc 
thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8031 và VN-A01.

GP BOUTIQUE HOTEL [TD138 khu Sun Premier Village Hạ Long Bay, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh] quy mô 32 phòng, tiêu chuẩn 
3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc 
thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8066C và VN-A01.

APARTMENT FOR RENT [7E Dã Tượng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội] quy mô 7 phòng, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn (cơ 
sở lưu trú) bằng khoá thẻ từ model VN-8001 và hệ thống công tắc tiết kiệm điện 
VN-A01 của VNLOCK.

APARTMENT FOR RENT [27 Phan Huy Ích, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội] quy mô 10 phòng, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng khoá thẻ từ model VN-8001 và hệ thống công tắc tiết kiệm điện VN-A01 của 
VNLOCK.
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HANOI DORM Service Apartment (cơ sở 2) [Ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội] quy mô 10 phòng, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng khoá vân tay, khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện model 
VN-K6050, model VN-8065S/VN-8068S và model VN-A01.

AN PHÚ HẠ LONG HOTEL [Khu biệt thự Tây Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh] quy mô 22 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng 
giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm 
điện của VNLOCK, model VN-8066C và VN-A01.

KINGLY VILLA [PT-45 khu Nam Đảo, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh] quy mô 18 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8066C và VN-A01.

DALAT GOLDEN SKY HOTEL – Khách sạn Bầu Trời Vàng [128 An Dương Vương, 
phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng], quy mô 12 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, 
sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện 
của VNLOCK, model VN-8065S và model VN-A01.

BAN MÊ CENTRAL HOTEL [63-65-67 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố 
Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk] quy mô 40 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải 
pháp quản lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8065S và model VN-A01.

AN PHÚ MOTEL [87 Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội] 
quy mô 22 phòng nghỉ tiện nghi cao cấp, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
khoá thẻ từ của VNLOCK và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8065S và model VN-A01.

TÙNG LUXURY HOTEL [24 lô Thủy Tùng, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh] quy mô 20 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng 
giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm 
điện của VNLOCK, model VN-8066C và VN-A01.
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KHÁCH SẠN SAO BIỂN [Bãi biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 
Thanh Hoá] quy mô 59 phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 3 sao, sử 
dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-A01.

THÔNG ĐỎ VINH HOTEL [đường tránh Vinh, khối 2, phường Vinh Tân, Tp. Vinh, 
Nghệ An] quy mô 82 phòng, tiêu chuẩn 4 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ model VN-8066C, công tắc thẻ từ tiết kiệm điện VN-A01 
và hệ thống chuông cửa cảm ứng model VN-B01.

KIWIHOMEVN homestay[NV7.6 Green Park, 1/319 Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội] quy mô 06 phòng, sử dụng giải pháp quản lý bằng khoá 
thẻ từ kết hợp mã số model VN-M8018G và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model và model VN-A01.

M.COFFEE HOME Đà Nẵng [16 Bùi Vịnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng] quy mô 12 phòng, tiêu chuẩn 1 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8068S và model VN-A01.

Thy Thy Hotel Đà Lạt [06 Thi Sách, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng] 
quy mô 14 phòng nghỉ sang trọng, tiêu chuẩn 1 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8068S và model VN-A01.

Đức Mạnh Hotel [Tổ 5, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn] quy mô 
25 phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ 
thống khoá thẻ từ và hệ thống công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8066C và model VN-A01.

LAMI VILLA HOIAN [A5-04 Trảng Kèo, phường Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam] quy mô 15 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng khoá thẻ từ và và hệ thống công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8065S và model VN-A01.
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Hotel Venus 2 [18 Trần Quý Cáp, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu] quy mô 27 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8032S và model VN-A01.

NAN HOUSE TAM CỐC [Đội 4, làng Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình] quy mô 16 phòng, tiêu chuẩn 4 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8068S, 
model VN-8065 và model VN-A01.

Venus 1 Hotel [76 Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa] quy 
mô 16 phòng nghỉ, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ 
thống khoá thẻ từ và hệ thống công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8032S và model VN-A01.

HANOI DORM Service Apartment [20/267 phố Yên Hoà, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội] quy mô 8 phòng, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8065S và model VN-A01.

Nhà nghỉ 9999 [Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh] quy mô 22 phòng 
nghỉ đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 1 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8066C và model VN-A01.

Trung tâm thương mại Lotte Center Hà Nội [Tầng 7, toà nhà Lotte, số 54 Liễu Giai, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội] sử dụng hệ thống khoá tủ đồ 
điện tử locker của VNLOCK, model VN-E9002.

Hồng Châu Hotel Thái Nguyên [Đối diện KTX số 1 Samsung, phường Đồng Tiến, 
thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên] quy mô 42 phòng, tiêu 
chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết 
kiệm điện của VNLOCK, model VN-8032S và model VN-A01.
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Win Win Hotel Hải Phòng [568 Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, quận Kiến An, 
Hải Phòng] quy mô 12 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8069S và 
model VN-A01.

Ninh Chữ 1 Hotel [17 An Dương Vương, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh 
Ninh Thuận] quy mô 18 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8032S và 
model VN-A01.

CHIMAY’S HOMESTAY[93F Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội] quy mô 8 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8066C và VN-A01.

Trung tâm tổ chức sự kiện và khách sạn Hoàng Lê Thái Bình [Xã Tây Sơn, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình] quy mô 43 phòng đầy đủ tiện nghi cao cấp, tiêu chuẩn 2 
sao, sử dụng hệ thống công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-A01.

Ninh Chữ 2 Hotel [272 Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh 
Thuận] quy mô 28 phòng đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp 
quản lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8068S và model VN-A01.

Service Apartment Vạn Kiếp [4C/43 Vạn Kiếp, phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội] quy mô 14 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý bằng 
khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8065S và model 
VN-A01.

Seven A Hotel Đà Lạt [7A Nguyễn Lương Bằng, phường 2, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng] quy mô 12 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8001S và 
model VN-A01.
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Đông Nam Hotel [415 Trần Nhân Tông, phường Phan Đình Phùng, thành phố Nam 
Định] quy mô 29 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8002C và VN-A01.

The Fish Village Villa [Lô 14 Trần Sâm, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng] quy mô 12 phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi cao cấp, tiêu chuẩn 2 sao, sử 
dụng hệ thống công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-A01.

RUBY Spa & Homestay [508 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương] quy mô 12 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8065S và model VN-A01.

TOP ONE HALONG HOTEL [Khu D2-05 Khu đô thị Monbay, phường Hồng Hải, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh] quy mô 42 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng 
giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm 
điện của VNLOCK, model VN-8066C và VN-A01.

HA GIANG HOSTEL [Quốc lộ 2 – đường đôi bến xe Cầu Mè, xã Phương Thiện, 
thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang] quy mô 18 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng 
giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm 
điện của VNLOCK, model VN-8069S và VN-A01.

RAINBOW HOTEL [TT8 phố Thuỷ Tùng, KĐT Sun Premier Village, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh] quy mô 24 phòng, tiêu 
chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc 
thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8031S và VN-A01.

MAI VILLA MOTEL [747 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà 
Nội] quy mô 16 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8066C và VN-A01.



35

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

QUANG NINH GATE HOTEL CONTAINER [Khu du lịch Quảng Ninh Gate, đường 
cao tốc Nội Bài – Hạ Long, xã Bình Dương, TX. Đông Triều, Quảng Ninh] quy mô 
36 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8068 và model VN-A01.

Hoàng Long Hotel [TH7-10 Sun Premier Village, đường Hạ Long, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh] quy mô 26 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, 
sử dụng giải pháp quản lý bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8032S và model VN-A01.

Công Vinh Hotel [29 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội] quy mô 16 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
khoá thẻ từ và hệ thống công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8065S và 
model VN-A01.

Khoai Village Đà Lạt [6B Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng], quy 
mô 22 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng khoá 
thẻ từ (loại thân hẹp dùng cho cửa nhôm hệ xingfa) và công tắc tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8068S và model VN-A01.

Cung Phúc Hotel [17 Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội] quy mô 29 phòng nghỉ, đầy đủ tiện nghi cao cấp, sử dụng giải pháp quản 
lý bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8032S và model VN-A01.

SU CASA Service Apartment [2B Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội] quy mô 08 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ / khoá mã số và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-M8018G và VN-A01.

Nhà khách ngân hàng nhà nước tỉnh Quảng Trị [64 Nguyễn Trãi, phường 1, thành 
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị] quy mô 18 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải 
pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện 
của VNLOCK, model VN-8066C, VN-8068 và VN-A01.
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Halong Sunbeach Hotel [PG3.08A Vinhomes Bến Đoan, phường Hồng Gai, Tp. Hạ 
Long, Quảng Ninh] quy mô 22 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8001HG và model VN-A01.

Trường Giang Hotel Đắk Nông [đường 23/3 khối 7, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia 
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông] quy mô 42 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8001S và model VN-A01.

Little Diamond Hotel [11 Bát Đàn, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội] quy 
mô 32 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ 
thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8066C 
và VN-A01.

COZ & COMF Home [01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội] sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm 
điện của VNLOCK, model VN-8065S và model VN-A01.

NAM CƯỜNG X HOTEL [57 Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội] quy mô 40 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8002C và 
model VN-A01.

WINDSOR HOTEL SƠN LA [408 Trần Đăng Ninh, phường Quyết Tâm, thành phố 
Sơn La] quy mô 48 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8001S và 
model VN-A01.

Tổ hợp Nhà hàng - Khách sạn Tây Bắc [Ngã ba Tuần Giáo, Khối Tân Giang, thị trấn 
Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên] quy mô 36 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, 
cùng chuỗi nhà hàng tiệc cưới, bar, karaoke… sử dụng khoá thẻ từ và công tắc từ 
của VNLOCK, model VN-8066C và VN-A01.
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JACAYL HOTEL [283A Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội] quy mô 22 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8001S và model VN-A01.

22HOUSING Apartment For Rent [6/60 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội] quy mô 12 phòng, dịch vụ cao cấp, sử dụng giải pháp quản lý 
bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8032S và model VN-A01.

BÀI THƠ HOTEL [Lan Tường 21, Sun Premier Village, đường Hạ Long, Tp. Hạ 
Long, Quảng Ninh] quy mô 32 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng hệ thống chuông cửa cảm ứng đa chức năng của VNLOCK, model 
VN-B01.

Aniva Tam Đảo Hotel [Thôn 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc] 
quy mô 56 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
khoá thẻ từ và hệ thống công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8032S và 
model VN-A01.

Malo Boutique Hotel [30 Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội] quy mô 22 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8065S và 
model VN-A01.

Sapphire Hotel (Bạch Dương Hotel) [30 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội] quy mô 15 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8066C và VN-A01.

Tu Ba Hotel [Khu 1, phường Giếng Đáy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh] quy mô 15 
phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng hệ thống công tắc thẻ từ 
tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-A01.
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THE TWIN HOTEL HẠ LONG [Shophouse TT31-32 Sun Premier đường Hạ Long, 
phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh] quy mô 45 phòng, sử dụng giải pháp 
quản lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8065S và model VN-A01.

MOON WEST LAKE APARTMENT FOR RENT [185 Trích Sài, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội] quy mô 32 phòng studio đầy đủ tiện nghi cao cấp, tiêu 
chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK, 
model VN-8039S.

Samu Green Sapa Hotel [25/08 Thác Bạc, thị trấn Sa Pa, huyện Sapa, tỉnh Lào 
Cai] quy mô 22 phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp 
quản lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8065S và model VN-A01.

Dal Vostro Hanoi Hotel & Spa [12 Bảo Khánh, phường Hàng Trống, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội] quy mô 46 phòng, tiêu chuẩn 4 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8060C và VN-A01.

NHÀ CỦA TỚ Homestay [Thôn Cố Đụng, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội] quy mô 20 phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi cao cấp, sử dụng giải pháp 
quản lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8001S/VN-8068 và model VN-A01.

Galliot Central Hotel [13 Ấu Triệu, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội] quy mô 20 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8031 và 
model VN-A01.

Khách sạn BH HOTEL [75 Cầu Đất, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, 
Hà Nội] quy mô 22 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8066C và VN-A01.
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37 HOTEL DRAGON [Xóm 2, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An] quy mô 
12 phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 1 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8001S và 
model VN-A01.

Minh Sơn Resort Phú Quốc [Ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang] quy mô 24 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8065S và 
model VN-A01.

HANA HOTEL [20/116 Nhân Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội] quy mô 32 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8032S và 
model VN-A01.

LAKE SIDE HOTEL LÀO CAI [Khách sạn Bên Hồ, 12 đường Chiềng On, phường 
Bình Minh, Tp. Lào Cai] quy mô 28 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp 
quản lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8001S và model VN-A01.

LeFlair Tam Đảo Hotel&Villa [Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc] 
quy mô 12 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
khoá thẻ từ và hệ thống công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8032S và 
model VN-A01.

TOM’S APARTMENT [12D/28 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội] quy mô 06 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng hệ thống công tắc 
tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-A01.

SAPA MEMORY HOTEL [23 Lê Văn Tám, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai] 
quy mô 15 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
khoá thẻ từ và hệ thống công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8001S và 
model VN-A01.
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37 HOTEL DRAGON [Xóm 2, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An] quy mô 
12 phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 1 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8001S và 
model VN-A01.

Minh Sơn Resort Phú Quốc [Ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang] quy mô 24 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8065S và 
model VN-A01.

HANA HOTEL [20/116 Nhân Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội] quy mô 32 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8032S và 
model VN-A01.

LAKE SIDE HOTEL LÀO CAI [Khách sạn Bên Hồ, 12 đường Chiềng On, phường 
Bình Minh, Tp. Lào Cai] quy mô 28 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp 
quản lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8001S và model VN-A01.

LeFlair Tam Đảo Hotel&Villa [Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc] 
quy mô 12 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
khoá thẻ từ và hệ thống công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8032S và 
model VN-A01.

TOM’S APARTMENT [12D/28 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội] quy mô 06 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng hệ thống công tắc 
tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-A01.

SAPA MEMORY HOTEL [23 Lê Văn Tám, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai] 
quy mô 15 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
khoá thẻ từ và hệ thống công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8001S và 
model VN-A01.
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MAY HOUSE HOTEL [01-03 phố Tùng Dương, Sun Premier Village, phường Bãi 
Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh] quy mô 16 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải 
pháp quản lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8065S và model VN-A01.

QUEEN HOTEL Ninh Bình [20 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Bình, Tp. Ninh 
Bình] quy mô 36 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8032S và 
model VN-A01.

Ngọc Trai Hotel [72-74 Nguyễn Chánh, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà 
Nội] quy mô 21 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8001S và VN-A01.

ROSEMARY 3 Apartment [109 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội] quy mô 28 phòng đầy đủ tiện nghi cao cấp, tiêu chuẩn 3 sao, sử 
dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK, model 
VN-8066C.

Chung cư mini ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn [58/74 Nguyễn Khánh Toàn, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội] quy mô 14 phòng, đầy đủ tiện nghi 
cao cấp, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ của 
VNLOCK, model VN-8032S.

Cầu Giấy Hotel [110 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội] quy mô 88 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
khoá thẻ từ và hệ thống công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8031 và 
model VN-A01.

M&H HOTEL - Mộc Hương Hotel [26/12-13 Trương Định, phường Bến Thành, quận 
1, Tp. Hồ Chí Minh] quy mô 17 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8065, model VN-K6050 và model VN-A01.
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GREEN HOTEL Sầm Sơn [37 Tống Duy Tân, phường Bắc Sơn, Tp. Sầm Sơn, 
Thanh Hoá] quy mô 50 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng hệ thống công tắc thẻ từ 
tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-A01.

Khách sạn Hoàng Gia Thường Xuân [02 Đinh Liệt, thị trấn Thường Xuân, huyện 
Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá] quy mô 20 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng hệ 
thống công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-A01.

KING LY HOTEL [08 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội] quy mô 25 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8001S và VN-A01.

Chung cư mini Sơn Hà Home [81 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội] quy mô 28 phòng đầy đủ tiện nghi cao cấp, sử dụng giải 
pháp quản lý bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK, model VN-8065S.

Khách sạn OYO Giao Thông Hà Nội [152 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận 
Đống Đa, Hà Nội], quy mô 16 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8001S và VN-A01.

MY HOTEL OCD [172 Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội] quy mô 18 phòng, tiêu 
chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và 
công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8001S và VN-A01.

Công Anh Sầm Sơn Hotel [105 Hồ Xuân Hương, phường Trung Sơn, Tp. Sầm Sơn, 
Thanh Hoá] quy mô 50 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8065S và VN-A01.
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Thành Đạt Hoa Viên Resort [954 khu phố Thới Nhật, đường Nguyễn Văn Cừ, 
phương An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ] quy mô 32 phòng, tiêu chuẩn 2 
sao, sử dụng giải pháp tiết kiệm điện bằng hệ thống công tắc thẻ từ của VNLOCK, 
model VN-A01.

PANDA HOTEL [C32 ngõ 89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Bắc Từ Liêm, 
Hà Nội] quy mô 28 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8001G và VN-A01.

Hương Thuỷ Sầm Sơn Hotel [103 Hồ Xuân Hương, phường Trung Sơn, Tp. Sầm 
Sơn, Thanh Hoá] quy mô 72 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8001S và VN-A01.

SUNDERLAND HẠ LONG HOTEL [25 Tùng Dương, đường Hạ Long, phường Bãi 
Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh] quy mô 28 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải 
pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và chuông cửa màn hình của 
VNLOCK, model VN-8066C và VN-DND03.

ASEAN Hotel [38 Phạm Du, phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc] quy mô 22 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ và khóa tủ đồ điện tử của VNLOCK, model VN-8051S 
và VN-E9002S.

Laé Hostel [374B Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên] quy 
mô 20 phòng, tiêu chuẩn 03 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ 
thống khoá thẻ từ của VNLOCK, model VN-8031S.

MINORI Service Apartment [89 Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội] quy mô 15 phòng đầy đủ tiện nghi cao cấp, tiêu chuẩn 
03 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ của 
VNLOCK, model VN-8065S.
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B&N Hotel [75 Võ Trứ, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà] 
quy mô 40 phòng đầy đủ tiện nghi cao cấp, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng hệ thống 
công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-A01.

Nhà khách - Nhà công vụ Bộ Công An [10 Nguyễn Quyền, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội] quy mô 70 phòng nghỉ cao cấp, tiêu chuẩn 
3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ VNLOCK, 
model VN-8065S.

Nhân Đức Hotel [89 Hồ Xuân Hương, phường Trung Sơn, Tp. Sầm Sơn, Thanh 
Hoá] quy mô 102 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ VNLOCK, model VN-8031S và hệ thống công tắc thẻ từ 
tiết kiệm điện VN-A01.

Luxstay Bontique Hotel Hạ Long [A3-02 Monbay Hạ Long, phường Hồng Hải, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh] quy mô 14 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng 
giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm 
điện của VNLOCK, model VN-8001S.

Diệp Linh Hotel Điện Biên [262, tổ 29, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên 
Phủ, tỉnh Điện Biên] quy mô 22 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8066C.

Sen Hồng Lotus Hotel Hạ Long [LV22-23 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, Tp. 
Hạ Long, Quảng Ninh] quy mô 25 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và hệ thống chuông cửa khách sạn của VNLOCK, 
model VN-8066C và VN-DND03G.

Căn hộ dịch vụ Bảo Hưng Apartment [18 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội] quy mô 35 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải 
pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khóa thẻ từ và công tắc thẻ từ của 
VNLOCK, model VN-8065S.
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New World Hotel [11/183 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội] quy mô 12 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng hệ thống khóa thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8065S.

Summering Hotel [số 9 đường 24, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa] quy mô 30 phòng tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng hệ thống công tắc thẻ từ 
tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-A01.

Bình Anh 2 Hotel Hoà Bình [Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà 
Bình, tỉnh Hòa Bình] quy mô 34 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8066C.

Putaleng Hotel là khách sạn đạt chuẩn 2 sao đầu tiên tại Tam Đường, toạ lạc tại vị 
trí trung tâm huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, quy mô 28 phòng, sử dụng hệ thống 
quản lý bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8032S.

Chip’s Homestay & Apartment [08 An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng] quy mô 14 phòng, tiêu chuẩn 02 sao, sử dụng giải pháp 
quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8001S.

Tràng An Flower Hotel Ninh Bình [03/50 Đinh Tất Miễn, phường Tân Thành, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình] quy mô 15 phòng, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8032S.

Grand Villa Hotel [189/171 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội] quy mô 12 phòng, sử dụng hệ thống công tắc thẻ từ tiết kiệm 
điện của VNLOCK, model VN-A01.
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B&N Hotel [75 Võ Trứ, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà] 
quy mô 40 phòng đầy đủ tiện nghi cao cấp, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng hệ thống 
công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-A01.

Nhà khách - Nhà công vụ Bộ Công An [10 Nguyễn Quyền, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội] quy mô 70 phòng nghỉ cao cấp, tiêu chuẩn 
3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ VNLOCK, 
model VN-8065S.

Nhân Đức Hotel [89 Hồ Xuân Hương, phường Trung Sơn, Tp. Sầm Sơn, Thanh 
Hoá] quy mô 102 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ VNLOCK, model VN-8031S và hệ thống công tắc thẻ từ 
tiết kiệm điện VN-A01.

Luxstay Bontique Hotel Hạ Long [A3-02 Monbay Hạ Long, phường Hồng Hải, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh] quy mô 14 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng 
giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm 
điện của VNLOCK, model VN-8001S.

Diệp Linh Hotel Điện Biên [262, tổ 29, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên 
Phủ, tỉnh Điện Biên] quy mô 22 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8066C.

Sen Hồng Lotus Hotel Hạ Long [LV22-23 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, Tp. 
Hạ Long, Quảng Ninh] quy mô 25 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và hệ thống chuông cửa khách sạn của VNLOCK, 
model VN-8066C và VN-DND03G.

Căn hộ dịch vụ Bảo Hưng Apartment [18 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội] quy mô 35 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải 
pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khóa thẻ từ và công tắc thẻ từ của 
VNLOCK, model VN-8065S.
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New World Hotel [11/183 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội] quy mô 12 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng hệ thống khóa thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8065S.

Summering Hotel [số 9 đường 24, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa] quy mô 30 phòng tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng hệ thống công tắc thẻ từ 
tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-A01.

Bình Anh 2 Hotel Hoà Bình [Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà 
Bình, tỉnh Hòa Bình] quy mô 34 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8066C.

Putaleng Hotel là khách sạn đạt chuẩn 2 sao đầu tiên tại Tam Đường, toạ lạc tại vị 
trí trung tâm huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, quy mô 28 phòng, sử dụng hệ thống 
quản lý bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8032S.

Chip’s Homestay & Apartment [08 An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng] quy mô 14 phòng, tiêu chuẩn 02 sao, sử dụng giải pháp 
quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8001S.

Tràng An Flower Hotel Ninh Bình [03/50 Đinh Tất Miễn, phường Tân Thành, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình] quy mô 15 phòng, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8032S.

Grand Villa Hotel [189/171 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội] quy mô 12 phòng, sử dụng hệ thống công tắc thẻ từ tiết kiệm 
điện của VNLOCK, model VN-A01.
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B&N Hotel [75 Võ Trứ, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà] 
quy mô 40 phòng đầy đủ tiện nghi cao cấp, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng hệ thống 
công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-A01.

Nhà khách - Nhà công vụ Bộ Công An [10 Nguyễn Quyền, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội] quy mô 70 phòng nghỉ cao cấp, tiêu chuẩn 
3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ VNLOCK, 
model VN-8065S.

Nhân Đức Hotel [89 Hồ Xuân Hương, phường Trung Sơn, Tp. Sầm Sơn, Thanh 
Hoá] quy mô 102 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ VNLOCK, model VN-8031S và hệ thống công tắc thẻ từ 
tiết kiệm điện VN-A01.

Luxstay Bontique Hotel Hạ Long [A3-02 Monbay Hạ Long, phường Hồng Hải, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh] quy mô 14 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng 
giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm 
điện của VNLOCK, model VN-8001S.

Diệp Linh Hotel Điện Biên [262, tổ 29, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên 
Phủ, tỉnh Điện Biên] quy mô 22 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8066C.

Sen Hồng Lotus Hotel Hạ Long [LV22-23 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, Tp. 
Hạ Long, Quảng Ninh] quy mô 25 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và hệ thống chuông cửa khách sạn của VNLOCK, 
model VN-8066C và VN-DND03G.

Căn hộ dịch vụ Bảo Hưng Apartment [18 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội] quy mô 35 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải 
pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khóa thẻ từ và công tắc thẻ từ của 
VNLOCK, model VN-8065S.
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New World Hotel [11/183 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội] quy mô 12 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng hệ thống khóa thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8065S.

Summering Hotel [số 9 đường 24, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa] quy mô 30 phòng tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng hệ thống công tắc thẻ từ 
tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-A01.

Bình Anh 2 Hotel Hoà Bình [Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà 
Bình, tỉnh Hòa Bình] quy mô 34 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8066C.

Putaleng Hotel là khách sạn đạt chuẩn 2 sao đầu tiên tại Tam Đường, toạ lạc tại vị 
trí trung tâm huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, quy mô 28 phòng, sử dụng hệ thống 
quản lý bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8032S.

Chip’s Homestay & Apartment [08 An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng] quy mô 14 phòng, tiêu chuẩn 02 sao, sử dụng giải pháp 
quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8001S.

Tràng An Flower Hotel Ninh Bình [03/50 Đinh Tất Miễn, phường Tân Thành, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình] quy mô 15 phòng, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8032S.

Grand Villa Hotel [189/171 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội] quy mô 12 phòng, sử dụng hệ thống công tắc thẻ từ tiết kiệm 
điện của VNLOCK, model VN-A01.
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Nhà nghỉ Hoàng Gia [61 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội] quy 
mô 16 phòng, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và 
công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8065S.

Golden Cyclo Hotel [25-27 phố Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội] quy mô 26 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8065S.

The Roost Hostel [26 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh] 
quy mô 12 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ 
thống khoá thẻ từ / khoá tủ đồ (locker) của VNLOCK, model VN-8001S và model 
VN-E9002S.

Thiên Trang Hostel [05 Trần Văn Ơn, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định] quy mô 12 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8065S.

Vạn Hoa Hotel [36A-36B Tản Đà, phường 10, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh] là địa điểm 
lưu trú nổi tiếng của người Hoa tại khu chợ Lớn, khách sạn sử dụng giải pháp quản 
lý bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK, model VN-8065.

Marguerite Hotel Đà Lạt [ 30-32 Nguyễn Chí Thanh, phường 1, thành phố Đà Lạt, 
Lâm Đồng] quy mô 42 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ VNLOCK, model VN-8061C.

Kiến Vàng Hotel [60-61-62 đường Hưng Gia 5, phường Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ 
Chí Minh] quy mô 29 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK, model VN-8065S.
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Anh Việt Linh Hotel Tuy Hoà [193 Lê Duẩn, phường 6, thành phố Tuy Hoà, Phú 
Yên] quy mô 18 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK, model VN-8031S.

Hà Nội Golden Hotel [12 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội] quy mô 14 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK, model VN-8001S.

Pium Hà Nội Hotel [17/9 Hoàng Đạo Thuý, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
Hà Nội] quy mô 33 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ VNLOCK, model VN-8069S.

Đức Chính Hotel [354/5 Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh 
Ninh Thuận] quy mô 30 phòng tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng hệ thống công tắc thẻ từ 
tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-A01.

Thẩm Mỹ Viện Michang [27 Vân Hồ, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội] của diễn viên Thuỳ Anh (nhà hát kịch Hà Nội), sử dụng hệ thống khoá tủ đồ 
điện tử locker của VNLOCK, model VN-E9010.

Bảo Khánh Hotel [22 Bảo Khánh, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội] 
quy mô 35 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ 
thống khoá thẻ từ VNLOCK, model VN-8060C.

Monbay Hotel Hạ Long [A19 03-04 Monbay đường Trần Quốc Nghiễn, phường 
Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh] quy mô 23 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng 
giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK, model 
VN-8066C.
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Nhà nghỉ Giang Nam [42-44 Tô Vĩnh Diện, phường Ninh Xá, Tp. Bắc Ninh] quy mô 
36 phòng, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn của VNLOCK, model VN-8032S.

Sam Blue Hotel Sầm Sơn [45 Thanh Niên, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa] quy mô 45 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8001S.

Khách sạn - Nhà hàng Sen Biển nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng Thành Phố Không 
Ngủ FLC Lux City Sầm Sơn, quy mô 35 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp 
quản lý bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK, model VN-8031S.

C’Lavie Hotel (former Friendly Hotel) [548A Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, 
quận 3, Tp. Hồ Chí Minh] quy mô 52 phòng tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp 
quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK, model VN-8001G.

Thủ Đô Vàng 1 Hotel [1277 Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà 
Nội] quy mô 35 phòng, tiêu chuẩn 1 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
hệ thống khoá thẻ từ / khoá tủ đồ (locker) của VNLOCK, model VN-8032 và model 
VN-E9002.

Sơn Trang Hotel Tuyên Quang [46/98 Song Hào, phường Phan Thiết, thành phố 
Tuyên Quang] quy mô 17 phòng, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ 
thống khoá thẻ từ của VNLOCK, model VN-8065S.

Âu Lạc Hotel Bãi Cháy [15 Tiên Ông, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh] quy mô 92 phòng, tiêu chuẩn 4 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8018G và VN-8020G.
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Việt Phương Hotel Ninh Bình [09/333 Phúc Thịnh, phường Phúc Thành, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình] quy mô 28 phòng tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp 
quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8032.

Urbanite Hotel [No. 175 Yokkabat Street, Phonexay Village, Saysettha District, 
Vientiane Capital, Laos P.D.R] quy mô 45 phòng tiêu chuẩn 4 sao, với đầy đủ các 
tiện ích như hồ bơi, nhà hàng, bar cafe, phòng gym… sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng khoá thẻ từ của VNLOCK, model VN-8066C.

TMS Luxury Hotel Đà Nẵng Beach [292 Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng] quy mô 228 phòng khách sạn và căn hộ khách sạn 
tiêu chuẩn 4 sao. VNLOCK là nhà cung cấp giải pháp quản lý hệ thống khoá tủ đồ 
điện tử cho hệ thống phòng gym, bể bơi vô cực và TTTM.

Ambassador Hotel [07-08 Tạ Uyên, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu] quy mô 51 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách 
sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8001S và model VN-A01.

Quế Anh Hotel [09 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thành, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu] quy mô 20 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8016G và model VN-A01.

Cơ sở đào tạo Kho bạc Nhà nước tại Sầm Sơn [đường Lê Hoàn, phường Trường 
Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá] quy mô 38 phòng, sử dụng giải pháp 
quản lý bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8066C và VN-A01.

Galaxy Hotel [Tổ 7, khu phố An Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái 
Nguyên] quy mô 40 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng khoá thẻ từ của VNLOCK, model VN-8065S.
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Khách sạn Sao Đỏ [119 Nguyễn Trãi, thị xã Chí Linh, Hải Dương] quy mô 50 
phòng, tiêu chuẩn 3 sao, các dịch vụ massage, nhà hàng, bar cafe sang trọng kèm 
theo, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc 
từ của VNLOCK, model VN-8032.

Hotel Bảo An [164 Phố Nếnh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang] quy 
mô 25 phòng, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và 
công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8065S.

Lâm Sơn Hải Hotel [đường Nguyễn Thức Tự, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, 
Nghệ An] là một trong những khách sạn lớn và uy tín bậc nhất ở bãi biển Cửa Lò, 
quy mô 108 phòng, tiêu chuẩn 02 sao, và đầy đủ các dịch vụ kèm theo như: nhà 
hàng 400 chỗ, phòng hội thảo 200 chỗ, phòng karaoke.

Kuk Bin Quan Hotel [02/80 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 
Nội] quy mô 25 phòng tiêu chuẩn 02 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8001S và model VN-A01.

Khách sạn Bảo Khanh cơ sở 2 [161 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội] quy mô 25 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8065S.

Camellia Hotel [58/01 Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa] quy mô 33 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8069S.

Chuỗi khách sạn Khang Khang Quy Nhơn [Trần Văn Ơn, phường Nguyễn Văn Cừ, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định], quy mô 22 phòng, tiêu chuẩn 1 sao, sử dụng 
giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ của 
VNLOCK, model VN-8001G.
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Bảo Cường Hotel Quy Nhơn [154 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định] quy mô 18 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý khách sạn bằng khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, 
model VN-8032G.

Khách sạn Khăn Quàng Đỏ [189 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba 
Đình, Hà Nội] là một trong những khách sạn lớn và lâu đời vào bậc nhất thủ đô, là 
một điểm đến mơ ước với thế hệ 7x, 8x mỗi lần đạt danh hiệu “Cháu Ngoan Bác 
Hồ” được về thăm lăng Bác. Khách sạn có quy mô 180 phòng trong khuôn viên gần 
5000m2, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng khoá thẻ từ 
VNLOCK, model VN-8001.

Khách sạn Gia Lê Tam Đảo [Khu 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 
Phúc] quy mô 51 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8065S và model VN-A01.

Căn hộ cho thuê Happy House [62A đường 28, phường Cát Lái, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh] quy mô 15 phòng, đầy đủ tiện nghi cao cấp, sử dụng giải pháp quản 
lý bằng hệ thống khoá điện tử mã số VNLOCK, model VN-M8001S.

Chuỗi căn hộ dịch vụ Rose Apartment [74 Cao Triều Phát, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh] quy mô 16 phòng, sang trọng tiện nghi, sử dụng 
giải pháp quản lý bằng hệ thống khoá thẻ từ VNLOCK, model VN-8065S.

Sắc Màu 1+2 Hotel [34 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội] quy 
mô 40 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ 
thống khoá thẻ từ VNLOCK, model VN-8032S.

An Khánh 2 Hotel [20A-20B Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà 
Nội] quy mô 23 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng 
hệ thống khoá thẻ từ VNLOCK, model VN-8032S.
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Rio Hotel Ninh Bình [68 đường Tràng An, phố Kỳ Lân, phường Tân Thành, Tp. Ninh 
Bình] quy mô 35 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng hệ thống khoá thẻ từ VNLOCK, model VN-8032S.

Hoàng Long Hotel [LT24 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh], quy mô 15 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8066C.

Nhật Minh Hotel [Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An] quy mô 18 phòng, tiêu 
chuẩn 1 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và 
công tắc thẻ từ của VNLOCK, model VN-8065S.

Sen Hotel Nghĩa Lộ [đường Ao Sen 2, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái] 
quy mô 20 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ 
thống khoá thẻ từ VNLOCK, model VN-8031S.

Bạch Dương Hotel [ngõ 17, đường số 2, phố Trần Thái Tông, phường Dịch 
Vọng,quận Cầu Giấy, Hà Nội] quy mô 21 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải 
pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ VNLOCK, model VN-8065G.

Halong Boutique Hotel [42 Nguyễn Du, phường Hồng Gai, Tp. Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh] quy mô 40 phòng tiêu chuẩn 3 sao, phong cách kiến trúc tân cổ điển, 
với nhà hàng bar cafe sang trọng, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ 
thống khoá thẻ từ VNLOCK, model VN-8035C.

Saigon Pearl Hotel [C32/89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội] với 28 phòng nghỉ tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8001G.
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Urban Alley Hotel [26 Hội Vũ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội], với 
18 phòng nghỉ tiêu chuẩn 3 sao, là địa điểm lưu trú lý tưởng đối với du khách có nhu 
cầu tìm hiểu về phố cổ Hà Nội. Khách sạn sử dụng hệ thống quản lý bằng khoá thẻ 
từ của VNLOCK, model VN-8065.

Tiến Lộc Plaza Vĩnh Trụ, một dự án của tập đoàn Tiến Lộc Hà Nam, gồm trung tâm 
thương mại, nhà hàng, phòng gym, bar cafe và 20 phòng khách sạn, sử dụng giải 
pháp quản lý bằng khoá thẻ từ VNLOCK model VN-8001.

Ariel Homes Boutique Hotel toạ lạc tại 13-14 Phạm Văn Đồng, phường Phước Sơn, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, quy mô 58 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng 
giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khóa thẻ và công tắc thẻ từ của 
VNLOCK, model VN-8061.

Thẩm mỹ viện Muse Clinic Korea [25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội] sử dụng giải pháp quản lý tủ giữ đồ bằng hệ thống 
khóa locker điện tử của VNLOCK đa chức năng, có thể mở bằng thẻ hoặc mã số.

Khách sạn Hoa Hồng 1 [35 Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm 
Sơn, tỉnh Thanh Hoá], quy mô 105 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp 
quản lý khách sạn bằng hệ thống khóa thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết kiệm điện của 
VNLOCK, model VN-8032.

Khách sạn ROSARIAN [89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội] với 29 phòng nghỉ tiêu chuẩn 3 sao, đã lựa chọn VNLOCK cung 
cấp giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc thẻ từ tiết 
kiệm điện, model VN-8069S.

Khách sạn Melissa Ninh Bình [101 Tân An, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh 
Bình], quy mô 60 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý khách sạn 
bằng khoá thẻ từ của VNLOCK, model VN-8018.
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Khách sạn Quốc Huấn [15 Tôn Đức Thắng, buôn Dru Dak Mâm, thị trấn Dak Mâm, 
huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông], quy mô 40 phòng, đầu tư giai đoạn một 18 
phòng, tiêu chuẩn 2 sao với bar cafe và nhà hàng sang trọng, sử dụng giải pháp 
quản lý bằng hệ thống khóa thẻ từ VNLOCK, model VN-8065.

ATHENIA BOUTIQUE HOTEL & SPA [Đường Lạc Long Quân, phường Cẩm An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam] quy mô 42 phòng, tiêu chuẩn 4 sao đã sử dụng 
giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK và công tắc 
thẻ từ tiết kiệm điện, model VN-8065S và VN-A01.

CANDY HOTEL HẢI PHÒNG [389 đường 5/4, phường Quán Toan, quận Hồng 
Bàng, Tp. Hải Phòng], quy mô 27 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản 
lý bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK và công tắc tiết kiệm điện model 
VN-8069S và model VN-A01.

NHÃ TRANG CR HOTEL [198 đường 22/8, phường Cam Thuận, Tp Cam Ranh, 
tỉnh Khánh Hoà] quy mô 39 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
khách sạn bằng hệ thống chuông cửa thông minh của VNLOCK, model VN-B01.

KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI (Shanghai Hotel) [Tổ 15, phường Hưng Thành, thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang] quy mô 22 phòng, tiêu chuẩn 3 sao, sử dụng 
giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và hệ thống công tắc tiết 
kiệm điện của VNLOCK, model VN-8065G.

KHÁCH SẠN HOA HỒNG (Rose Hotel) [Lô 30-31, khu đô thị mới Đồng Cửa, thị 
trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang] quy mô 20 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, 
sử dụng giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống khoá thẻ từ và hệ thống công 
tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model VN-8068.

NHÀ NGHỈ MỘC HƯƠNG 2 VIỆT TRÌ [Tổ 4, khu Hương Trầm, phường Minh Nông, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ] quy mô 11 phòng, sử dụng giải pháp quản lý bằng 
hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK và công tắc tiết kiệm điện model VN-8001S, 
model VN-A01.
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KHÁCH SẠN TUYẾT LAN 2 VŨNG TÀU [1A Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, 
Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu] quy mô 31 phòng, sử dụng giải pháp quản 
lý bằng hệ thống khoá thẻ từ của VNLOCK và công tắc tiết kiệm điện model 
VN-8069S, model VN-A01.

NAM HOA HOTEL [Khu du lịch Tam Cốc, thôn Đam Khê, xã Ninh Hải, huyện Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình] quy mô 52 phòng, tiêu chuẩn 2 sao, sử dụng giải pháp quản lý 
bằng hệ thống khoá thẻ từ và công tắc tiết kiệm điện của VNLOCK, model 
VN-8031S, model VN-A01.
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