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Муррэй Интернейшнэл Групп нь мөрийтэй тоглоом, аялал жуулчлал, зочид буудал, зоогийн 

газар, үйлчилгээний салбарт үйлчилгээ үзүүлдэг стратеги ба үйл ажиллагааг хөгжүүлэгч 

компани юм.  

Niall Sean Murray бол Муррэй Интернейшнэл компанийг үүсгэн байгуулагч ба тус компанийн 

ерөнхий захирал. Niall Murray нь дэлхийн хамгийн том, хамгийн амжилттай казинотой 

нэгтгэсэн цогцолборууд ба олон хэрэглээт байгууламжийн дизайн гаргах, хөгжүүлэх, нээх 

болон үйл ажиллагааг удирдах ажилуудыг хийдэг, энэ салбартаа тэргүүлдэг мэргэжилтэн. 

Үүнд: 

 

❑ Omni Resort, Hotel & Convention Center - New York  

❑ Starwood Hotels & Resorts - Sheraton Hotel & Convention Center – Ontario 

❑ Ritz-Carlton Hotel – New York 

❑ Four Seasons Hotel – New York 

❑ Disneyland Resort, Hotels, Theme Park & Camping Ground - Paris 

❑ Caesars Palace Resort, Hotel, Casino, Theatre & Convention Center - Las Vegas 

❑ The Venetian & Palazzo Resort, Hotel, Casino, Theatre & Convention Center - Las Vegas 

❑ Sands Hotel, & Casino – Macau 

❑ The Venetian] & Cotai Strip Resort, Hotel, Casino, Retail Mall, Theatre, Event & 

Convention Center – Macau 

❑ Grand Lisboa Resort, Hotel & Casino – Macau 

❑ Ponte 16 Resort, Hotel & Casino– Macau 

❑ Oceanus Casino & Multi-use Complex – Macau 

❑ L’Arc Hotel, Casino & Residential Multi-Use Complex– Macau 

❑ Lisboa Palace Resort, Hotel, Casino Complex & Amusement Park – Macau 

❑ Shun Tak Holdings – Creative & Cultural Hotel, MICE & Logistics Complex - Beijing 

❑ MGM China - Resort, Hotel, Casino, Retail & Theatre - Cotai – Macau. 

 

Niall Murray нь дэлхийд тэргүүлэх томоохон цогцолбор газрууд, олон хэрэглээт 

байгууламжуудын стратегийн хөгжил, нээхээс өмнөх болон нээлтийн дараахи үйл ажиллагаа 

ба санхүүгийн үйл ажиллагааг хамгийн дээд цэгт нь хүргэж ажиллах чиглэлээр 33 жилийн 

туршлага хуримтлуулж тухайн салбартаа өөрийн нэр хүнд байр суурийг эзэлж чадсан 

эксперт буюу мэргэшсэн нэгэн юм. Niall дэлхийн хамгийн том бөгөөд нэр хүндтэй 

байгууллагууд болох Омни Зочид буудлууд, Старвүүд Шератон, Парисийн Диснейланд, Ритц 

Карлтон, Дөрвөн улирал (Four Seasons) буудлууд, Лас Вегасын Сийсэрс Палас (Caesars 

Palace), Венейшнь  (The Venetian) гэх газруудад өсөн дэвшилттэй удирдлагын албуудыг 

хашиж байсан. Мөн тэрээр Sands компанид зориулж Макао болон Сингапурын казиногын 

зөвшөөрөл авах үйл явцад амжилттайгаар ажиллаж чадсаныг энд дурдахад таатай байна. Мөн 

Макаогын хэд хэдэн байгууламжийн нээлтийн өмнөх үйл ажиллагаа, “гол замын арга үйл 

явц” буюу “critical path”, өдөр тутмын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх үйл явцуудыг удирдан 



  

 

 
23C, Supreme Flower City, 156 Rua De Braganca, Taipa, Macau SAR, China.  

Tel: +(853) 2881 1000   Mobile: +(853) 6613 8133 

 

    

ажиллаж, стратегийн зөвлөгч ба үйл ажиллагааны хөгжилийн захиралын албуудыг (Sociedade 

de Jogos de Macau) SJM – д, ахлах захиралын албыг Sands Макаод, үйл ажиллагааны 

хөгжлийн дэд ерөнхийлөгчийн албыг Venetian болон Cotai зугаа цэнгэлийн зурвас хэсэгт, 

стратеги хөгжлийн зөвлөгчийн албыг Shun Tak Холдинг болон MGM China-д тус тус хашиж 

байсан.  

 

НҮБ-ийн дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагад бүртгэлтэй мэргэжилтэн бөгөөд, аялал 

жуулчлалын хөгжлийн дээд хурал, зочид буудлын хөрөнгө оруулалтын хурал, ХОФЕКС 

буюу Азид тэргүүлэх зочид буудалын үзэсгэлэн, Ресторан ба уушийн газрын үзэсгэлэн, 

Нэгтгэсэн цогцолборын хөгжлийн хурал, Дэлхийн мөрийтэй тоглоомын үзэсгэлэн ба 

Мөрийтэй тоглоомын салбарын удирдлагуудын хурлууд дээр тус тус  үндсэн илтгэлийг 

илтгэдэг илтгэгч юм. Мөн тэрээр Амталгааны гал тогоо сэтгүүл, Дэлхийн мөрийтэй 

тоглоомын сэтгүүл, Макаогын өдөр тутмын сонин, Айриш таймс сонин, Ирландын үндэсний 

зурагт RTE, Макаогийн телевиз TDM-үүдэд өргөн цар хүрээтэйгээр ярилцлага өгсөн.  

 

Niall нь Ирландын Дүблин хотод төрсөн, Ирланд ба АНУ-ын давхар иргэншилтэй бөгөөд 

Макаогын байгын оршин суугч юм. Тэрээр баклаврын зэрэгээ удирдлагын ухааны чиглэлээр 

Дүблиний Тринити коллеж, зочид буудал ресторан, хоолны удирдлагын чиглэлээр Дүблиний 

Технологийн дээд сургуулийг тус тус төгссөн бөгөөд олон улсын удирдлагын чиглэлээр 

Мастерын сургалтаа дүүргэсэн. Niall маш нэр хүндтэй хүний нөөцийн удирдлагын ахлах 

мэргэжилтэн хэмээх зэрэг хэргэмийг хүний нөөцийн удирдлагын нийгэмлэгээс хүлээн авсан 

ба, зөвлөгч нарын удирдлагын институтийн зөвлөгчийн удирдлагын мэргэшилийн 

үнэмлэхтэй бөгөөд төслийн удирдлагын институтын гишүүн юм.  

 

Niall Макао дахь Ирландын худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхимыг үүсгэн байгуулагч ба 

энэхүү танхимын ерөнхийлөч. Тэрээр Макао дахь Европын худалдаа аж үйлдвэрлэлийн 

танхим болон Хонгконг Макао дахь Ирландын вискиний  нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулагч 

гишүүдийн нэг. Бас Монголын худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхимын Макао дахь өргөмжит 

төлөөлөгч бөгөөд Монголын бүтээгдэхүүнүүдийг Хонгконг Макао руу импортолдог, 

Монголыг сурталчилах ажилд сэтгэл зүрхээ зориулан ажилладаг болохыг хэлэх нь зүйтэй. 

Мөн тэрээр Хонгконг ба Сингапурын Ирландын худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхимууд, 

Chaine des Rotisseurs, SKAL, L’Ordre des Coteaux de Champagne and Макаогын дарсны 

нийгэмлэгүүдийн идэвхитэй гишүүн юм. Нэмж хэлэхэд дээд зэргийн чанартай архи, дарс, 

шар айрагнуудыг импортлогч PREM1ER Hospitality Management болон шагнал хүртсэн 

PREM1ER Bar & Tasting Room-ыг Niall удирдан эзэмшдэг. 

 

Муррэй Интернейшнэл компаний төв нь Макаод байрладаг бөгөөд салбар оффисууд АНУ-ын 

Невада мужийн Лас Вегас, БН Ирланд улсын Дүблин хот, Монгол улсын Улаанбаатар хот, 

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг захиргааны онцгой бүс Хонконг, Мөн тус улсын 

Жухай хотуудад байрлаж байна. Муррэй Интернейшнэл хэд хэдэн дэлхийд тэргүүлэх 

экспертүүд, мэргэжилтнүүд болон олон төрлийн үйлчилгээ үзүүлэгч нартай стратегийн 

холбоотой хамтарж ажилладаг. Төслийн менежер болон зохицуулагч нарын үндсэн багийн 
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бүрэлдхүүнтэйгээр Муррэй Интернейшнэлийн төслийн багийг Niall Murray удирддаг. 

Төслийн багийг тухайн төсөлд тохирсон мэргэжилтнүүдээс онцгойлон сонгож бүрдүүлдэг. 

Тухайн хөгжүүлж байгаа төсөл бүр дээр хүссэн үр дүнгээ гаргаж авахаас гадна давуулсан үр 

дүнд хүрэхийн тулд багийн гишүүд бүрийг маш нарийн сонгодог болно. Та Муррэй 

Интернейшнэлтэй хамтарч ажиллавал, тухайн салбартаа арвин туршлагатай экспертүүдээс 

бүрдсэн дэлхийн түвшний шилдэг баг таны төслийн зорилгод нь хүрэхийн тулд мөн илүү 

амжилттай байхын төлөө ажиллах болно.  

 

                                        Та Niall Murray-тай холбогдохыг хүсвэл: 

Утас:           +853 2881 1000 

Гар утас :    +853 6613 8133 

WeChat ID:   Niallsmurray 

E-Mail:          Niall@MurrayInternationalGroup.com 

Website:        www.MurrayInternationalGroup.com 
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