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Được thành lập từ năm 2010, với lợi thế nắm bắt được thị trường và nhu cầu của các khách hàng, 

đại lý tại khu vực Tây Nguyên, sau 8 năm An Nhiên đã nỗ lực không ngừng trong hoạt động 

kinh doanh để khẳng định vị thế trên thương trường. Là thành viên hiệp hội IATA, AN NHIÊN 

đã xây dựng được một thương hiệu uy t n và c  nhi u thành t ch kinh doanh được ghi nhận.  ới 

phương châm  y t n tạo nên thương hiệu, AN NHIÊN đã lựa ch n cho mình s  mệnh ph c v  

khách hàng đ  là đem đến cho khách hàng sự hài l ng với chất lượng dịch v  tốt nhất. 

TỔNG ĐẠI LÝ BÁN  É MÁY BAY NỘI ĐỊA  À Q ỐC TẾ – ĐẠI LÝ CẤP 1 TƯ NHÂN 

D Y NHẤT TẠI GIA LAI 

Điện thoại: 02693 71 83 84  Fax: 02693 74 67 67 

Hotline: 0901931368 - 0944 981 477 – 096789 81 81 – 0898 368 779 – 0919 150 267 

Đồng hành cùng An Nhiên Gia Lai là hơn 400 các đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc. Cùng nhi u 

danh hiệu được trao tặng từ các hãng hàng không lớn như: 

 Đạt danh hiệu  ÀNG trong nhi u năm li n của  ietnamAirlines 

 Top 10 đại lý đ ng đầu v  doanh số bán của Jetstar Pacific Airlines tại thị trường khu vực 

mi n Nam và t p 1 Tây Nguyên 

 Đại lý  àng của  ietJet Air 

 Được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh trao tặng nhi u bằng khen v  thành t ch đ ng g p xây 

dựng Thành Phố qua các hoạt động tài trợ, tổ ch c nhi u chương trình "An sinh xã hội" 

cho bà con vùng sâu vùng xa. 



  Để AN NHIÊN đạt được thành công như ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực cống hiến hết mình 

của tập thể Ban Giám đốc cùng nhân viên công ty, thì sự quan tâm, ủng hộ và tin tưởng của Quý 

khách hàng đối với sự thành công của AN NHIÊN là vô cùng quan tr ng.  ì vậy chúng tôi luôn 

phấn đấu và cam kết mang đến cho Quý khách hàng những dịch v  chuyên nghiệp và giá cạnh 

tranh tốt nhất trên thị trường. 

Tổng giám đốc 

NGUYỄN LỰC QUÝ 

  



 



 



 



 



 



 

 


