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Niall Sean Murray là người sáng lập và Chủ tịch của Tập đoàn quốc tế Murray. Tập đoàn quốc tế 

Murray là công ty tư vấn chiến lược và phát triển hoạt động hàng đầu trong ngành công nghiệp du 

lịch, khách sạn và trò chơi có thưởng.  

Niall Murray là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, phát triển và vận hành 

những Khu nghỉ dưỡng tích hợp casino và Bất động sản đa chức năng lớn nhất và thành công nhất 

trên thế giới. Các dự án đẳng cấp thế giới mà Murray đã tham gia đóng góp bao gồm: 

• Trung tâm Hội nghị, Khách sạn và Nghỉ dưỡng Omni - New York, Mỹ 

• Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Starwood – Trung tâm Hội nghị và Khách sạn Sheraton – 

Ontario, Canada 

• Khách sạn Ritz-Carlton – New York, Mỹ 

• Khách sạn Four Seasons – New York, Mỹ 

• Khu Nghỉ dưỡng, Khách sạn, Công viên giải trí và Cắm trại Disneyland – Paris, Pháp  

• Trung tâm Hội nghị và Nghỉ dưỡng, Khách sạn, Sòng bạc, Nhà hát Caesars - Las Vegas, Mỹ  

• Trung tâm Hội nghị và Nghỉ dưỡng, Khách sạn, Sòng bạc, Nhà hát Venetian & Palazzo - Las 

Vegas, Mỹ  

• Khách sạn và Sòng bạc Sands – Macau 

• Khu phức hợp Trung tâm hội nghị và sự kiện, Trung tâm bán lẻ, Nghỉ dưỡng, Khách sạn, 

Sòng bạc, Nhà hát Venetian & Cotai Strip – Macau 

• Khu Nghỉ dưỡng, Khách sạn và Sòng bạc Grand Lisboa – Macau   

• Khu Nghỉ dưỡng, Khách sạn và Sòng bạc Ponte 16 – Macau  

• Khu phức hợp đa dụng và Sòng bạc Oceanus – Macau  

• Khu phức hợp Nhà ở, Khách sạn và Sòng bạc L’Arc – Macau  

• Khu phức hợp Nghỉ dưỡng, Khách sạn, Sòng bạc và Công viên giải trí Lisboa Palace – Macau 

• Dự án phức hợp đa dụng Shun Tak Holdings – Hồng Kông và Bắc Kinh, Trung Quốc   

• Khu Nghỉ dưỡng, Khách sạn, Sòng bạc, Bán lẻ và Nhà hát MGM China – Macau 

Niall Murray đã xây dựng uy tín và sự nghiệp của mình như là một Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh 

vực vận hành và phát triển các Khu giải trí phức hợp và đa chức năng, nhờ kinh nghiệm và các kiến 

thức sâu rộng thu thập được trong hơn 30 năm tư vấn phát triển chiến lược, mở cửa, vận hành và tối 

ưu hóa hiệu quả tài chính. Niall đã giữ vị trí quản lý chiến lược và các vị trí điều hành cấp cao tại các 

khách sạn Omni, Starwood - Sheraton, Disneyland Paris, Ritz Carlton, Four Seasons; Cung điện 

Caesars và The Venetian Las Vegas. Niall đã tư vấn thành công cho Khách sạn Sands ở Macau và 

Singapore trong quá trình đăng ký cấp phép trò chơi có thưởng. Niall cũng đã tham gia chỉ đạo từ quá 

trình chuẩn bị trước khai trương, sắp xếp các khâu quan trọng và đang tiếp tục quản lý tại một số dự 

án ở Macau với tư cách là Tư vấn chiến lược và Giám đốc Phát triển hoạt động tại Sociedade de Jogos 

de Macau (SJM), Giám đốc cấp cao tại Sands Macau, Phó Chủ tịch Phát triển hoạt động tại The 

Venetian và The Cotai Strip, Tư vấn Phát triển chiến lược cho Shun Tak Holdings và MGM Trung 

Quốc. 
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Niall là Chuyên gia Phát triển Du lịch được công nhận bởi Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp 

Quốc, là diễn giả chính của Hội nghị Thượng đỉnh Phát triển Du lịch, Hội nghị Đầu tư Khách sạn, 

HOFEX, Nhà hàng & Bar, Hội nghị Phát triển Khu nghỉ dưỡng tích hợp, Triển lãm Trò chơi có 

thưởng toàn cầu và Diễn đàn điều hành Trò chơi có thưởng. Niall là nhân vật được phỏng vấn rộng 

rãi và quen thuộc trong Tasty Kitchen, Tạp chí World Gaming, Inside Asian Gaming, Macau Daily 

Times, Irish Times và Đài truyền hình RTE & TDM Macau. 

 

Niall sinh ra ở Dublin, Ailen, mang hộ chiếu Hoa Kỳ và thường trú tại Macau. Niall có bằng Cử nhân 

Khoa học về Quản lý tại Trường Đại học Trinity, Dublin; chuyên ngành Quản lý Khách sạn, Nhà 

hàng & Dịch vụ ăn uống tại Viện Công nghệ Dublin, và đã hoàn thành chương trình học MBA về 

Quản lý Quốc tế. Niall có bằng chuyên nghiệp cao cấp về quản lý nguồn nhân lực từ Hiệp hội quản 

lý nguồn nhân lực, là một nhà tư vấn quản lý được chứng nhận bởi Viện Tư vấn quản lý, và là thành 

viên của Viện Quản lý dự án. 

Niall là người sáng lập và Chủ tịch Phòng Thương mại Ailen tại Macau, và là thành viên của Phòng 

Thương mại Ailen tại Hồng Kông và Singapore. Niall là Thành viên sáng lập và Phó Chủ tịch Phòng 

Thương mại Châu Âu Macau và Hiệp hội rượu Whiskey Ailen tại Hồng Kông và Ma Cao. Niall là 

Đại diện danh dự của Phòng Thương mại & Công nghiệp quốc gia Mông Cổ tại Macau. Niall cũng 

là thành viên tích cực của Chaine des Rotisseurs, SKAL, L’Ordre des Coteaux de Champagne và 

Hiệp hội rượu vang Macau. Niall cũng sở hữu và điều hành PREM1ER - nhà nhập khẩu và phân phối 

rượu mạnh, rượu vang và bia – thương hiệu điều hành Giải thưởng PREM1ER Bar & Tasting Room 

tại Macau. 

Tập đoàn Quốc tế Murray có trụ sở tại Macau, với các văn phòng chi nhánh tại Las Vegas – Mỹ, 

Dublin - Ailen, Ulaanbaatar - Mông Cổ, Hồng Kông và Chu Hải - Trung Quốc. Tập đoàn Quốc tế 

Murray đã thành lập một số liên minh chiến lược, liên kết và hợp tác với một số công ty hàng đầu thế 

giới, các chuyên gia và nhà cung cấp dịch vụ. Các nhóm dự án quốc tế của tập đoàn được thành lập 

và lãnh đạo bởi Chủ tịch Niall Murray, và được hỗ trợ bởi một đội ngũ các nhà quản lý và điều phối 

viên dự án cốt lõi. Các nhóm được tập hợp theo dự án và bao gồm các chuyên gia được lựa chọn cụ 

thể cho từng dự án, để đảm bảo rằng hiệu quả của mỗi dự án không chỉ được đáp ứng, mà còn cao 

hơn so với kỳ vọng. Do đó, khi bạn làm việc với Tập đoàn quốc tế Murray, bạn sẽ có được một đội 

ngũ chuyên gia đẳng cấp thế giới, với nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong ngành, được tuyển chọn 

chuyên biệt nhằm hoàn thành các mục tiêu đặt ra cho dự án của bạn. 

 

Thông tin liên hệ với Niall Sean Murray:  

 

23C, Supreme Flower City, 156 Rua De Braganca, Taipa, Macau, Trung Quốc 

Direct Line: +853 2881 1000 

Mobile: +853 6613 8133 

WeChat ID: Niallsmurray 

E-Mail: Niall@MurrayInternationalGroup.com 

Website: www.MurrayInternationalGroup.com 

mailto:Niall@MurrayInternationalGroup.com

