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MEDIA CLIPPING – PRESS CONFERENCE 24th August 2012 
 

 Online Newspaper 
 

No Date Online Newspaper Title Link 

1 24
th

 August Land.cafeF.vn Project News  

2 24
th

 August Diễn đàn doanh Nghiệp/ 
Enterprises Forum 

  

3 24
th

 August Zing news Market  

4 24
th

 August Ha Noi Mới/Hanoi News Economy  

5 24
th

 August Economy & Capital/Kinh tế 
và đô thị 

Market  

6 24
th

 August Infonet.vn Market  

7 24
th

 August vneconomy Market  

8 24
th

 August Bantinnhadat.vn Enterprise/Project  

9 24
th

 August Xaluan.com Economy  

10 24
th

 August Webphunu.net Shopping  

11 24
th

 August Buddy.vn Market  

12 25
th

 August Dothi.net Project/Project news  

13 25
th

 August Saigon Times News  

14 26
th

 August Xây Dựng/Construction Market  

15 27
th

 August Vietnam investment review page  

16 27
th

 August vietnamnet   

 

 TV Channels 
 

17 Invest TV 24
th

 august 20h30 Tấc Vàng 
Index 

 

18 Info TV 24th august 20h30   

19 HTV 25th august 11h30 News  

20 VTC1 24th august 11h30 News  

21 VTC10 25th august 20h30 News  

22 VTV1 24th august 17h05 Financial 
News 

 

23 VTV1 28th august 11h30 News  

24 TTXVN 24th august 20h30 News  

25 TTXVN 25th august 11h30 News  

26 Vie Nam Investment 
Review 

24th august  News  

27 VITV/VTC8 28
th

 August 19h45 News  

 

 Magazines 
28 F Magazine Sep News   

29 Heritage Sep News   

30 Heritage Fashion Sep News   

31 Young Family Sep News   
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1 24

th
 August Land.cafeF.vn Project News   

TIN TứC Dự ÁN  
Thứ 6, 24/08/2012, 17:01  

Giá thuê trung bình tại TTTM Indochina Plaza Hanoi từ 20-30 USD/m2 

 

Indochina Land sắp đưa vào khai trương TTTM tại dự án IPH với tổng diện tích cho thuê 

18.000m2, hiện tỷ lệ lấp đầy đạt 77%.  

Indochina Land và CBRE vừa họp báo công bố khai trương và đưa vào sử dụng khu TTTM 18.000m2 

tại dự án Indochina Plaza Hanoi ngày 24/8. 

Khu TTTM là một phần trong tổ hợp dự án Indochina Plaza Hanoi, tọa lạc tại số 239 đường Xuân 

Thủy, Cầu Giấy, HN. Đây là một trong những khu TTTM lớn nhất Hà Nội sắp được đưa vào hoạt động.  

Khu TTTM của IPH gồm có 5 tầng đế với tổng diện tích cho thuê lên đến 18.000 m2.  

IPH được phát triển bởi Indochina Land, hợp tác với các nhà thiết kế quốc tế như Gravity Partnership 

của Hồng Kông, Thượng Hải và Benwood Studio PTW của Australia. 

Theo ông Richard Leech – Giám đốc điều hành CBRE, đơn vị quản lý khu TTTM của IPH giá Giá 

chào thuê tại TTTM Indochina Plaza Hanoi trung bình bằng khoảng một nửa so với giá thuê tại khu 

vực trung tâm khoảng 60 USD/m2/tháng, khu vực ven trung tâm có giá thuê dao động khoảng từ 20 -30 

USD/m2/tháng, IPH nằm trong khoảng giá thuê này. 

Ngoài ra, giá thuê còn được phân theo các ngành hàng, và địa điểm. Giá thuê của ngành hàng ẩm thực 

bao giờ cũng thấp hơn ngành thời trang.  

 

http://land.cafef.vn/du-an/IPH/indochina-plaza-hanoi.chn
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2 24th August Diễn đàn doanh Nghiệp/ 
Enterprises Forum 

News   

Thứ Sáu, 24/08/2012 - 16:03 

Sắp khai trương TTTM lớn nhất quận Cầu Giấy 
 (DĐDN) Ngày 31/8 tới, Indochina Plaza Hanoi (IPH)- TTTM mới nhất tại Hà Nội do Indochina 

Land làm chủ đầu tư sẽ chính thức mở cửa đón khách với điểm nhấn là khu ẩm thực đa dạng 

hứa hẹn sẽ thu hút một lượng lớn giới trẻ và gia đình vào mua sắm, vui chơi. 
  

 
TTTM nΫi bͻt vαi tΫng diΜn t²ch cho thu° l°n tαi 18.000m2 

  

Indochina Plaza Hanoi nằm ở vị trí chiến lược ngay ngã tư đường Xuân Thủy cắt đường Phạm Văn 

Đồng và đường Phạm Hùng. Đây là cửa ngõ khu đô thị mới đang phát triển và là nơi tập trung nhiều 

trường đại học nhất Hà Nội. 

  

Dự án nổi bật với hai tòa tháp căn hộ, một tòa cao ốc văn phòng và khu trung tâm thương mại 5 tầng 

với tổng diện tích cho thuê lên tới 18.000m2. Trong đó tầng 1 dành cho khu thời trang và phụ kiện, 

cafe, nước hoa, mỹ phẩm, ngân hàng; tầng 2 là khu thời trang công sở, thể thao, đồ trang sức; tầng 3 là 

siêu thị, nhà trẻ, nhà sách, nội thất và trang trí nội thất; tầng 4 là khu ăn uống, Fitness & Spa, giải trí; và 

tầng 5 là Khu nhà hàng. 
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Đối tượng khách hàng của IPH không chỉ là những hộ gia đình sinh sống tại khu căn hộ của dự án và 

nhân viên văn phòng mà còn là một lượng lớn xấp xỉ 39.000 sinh viên của các trường đại học lân cận. 

Thêm vào đó là khoảng 45% dân số của khu dân cư xung quanh trong độ tuổi từ 15 - 34. 

  

Hiện, TTTM đã đạt tỷ lệ lấp đầy lên đến 77% với sự tham gia của 5 khách thuê lớn gồm Elite Fitness & 

Spa - trung tâm thể thao và thư giãn rộng hơn 3.000m2, siêu thị Citimart rộng gần 1.500m2, khu vui 

chơi giải trí Tiniworld và TimeZone, khu ẩm thực Hot Wok. Bên cạnh đó là hàng loạt các tên tuổi nổi 

tiếng như Nike Town, Levi’s, Sembonia, Carlorino, The Body Shop, Vivi Boutique London, John 

Henry, Closet... 

  

  

Mίt trong nhυng gi§ trΠ l¨m n°n sχ kh§c biΜt cνa IPH l¨ thiΔt kΔ v¨ chͫt l̯ιng x©y dχng thΘ hiΜn trong 

tρng chi tiΔt 

  

Để đạt được kết quả này, ông Richard Leech - Giám đốc điều hành CBRE cho biết, sự thành công của 

TTTM IPH dựa trên 3 yếu tố quan trọng là khách thuê, cơ sở vật chất và khách hàng. Trong bối cảnh 

người tiêu dùng đang cố thắt chặt chi tiêu lại có nhiều TTTM đang hoạt động cũng như sắp ra mắt 

trong tương lai gần, IPH đã tạo nên sự khác biệt  bởi việc kết hợp thông minh giữa thiết kế tinh tế theo 

tiêu chuẩn quốc tế và phân bổ khách thuê chuyên nghiệp nhằm mang đến trải nghiệm độc đáo cho 

khách hàng. 

  

Ông Leech cũng nhấn mạnh, IPH sẽ thay đổi quan niệm của khách hàng về TTTM. Đó không chỉ là nơi 

để mua sắm mà còn là nơi vui chơi, giải trí, ăn uống và nơi tụ họp của gia đình và bạn bè. 
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3 24th August Zing News Market   

THị TRƯờNG  

Thֵ S§u, 24/08/12 19:21 GMT+7 

Sắp khai trương trung tâm mua sắm lớn nhất Tây 

Hà Nội 
Chֳ ĽԚ: CBRE, IPH, trung t©m thҼҺng mӴi 

Sáng nay, tͧ i Hà Nίi, CBRE ViΜÔ .ÁÍ íÞ ÔΫ chοc hΣp báo công bΧ khai tr ̯ ṋg trung tâm 
th̯ ṋg m iͧ (TTTM) Indochina Plaza Hanoi (IPH). TTTM này chính thοc khai tr̯ ṋg vào ngày 
31/8.  

Trao đổi với báo chí tại buổi họp này, ông Richard Leech - Giám đốc điều hành CRBE chia sẻ, chưa 

khai trương nhưng đã có 77% các gian hàng được lấp đầy khách thuê. Ông Richard Leech cho biết 

thêm, đối tượng khách hàng mà IPH phục vụ rất rộng, không chỉ là những hộ gia đình sinh sống tại khu 

căn hộ của dự án mà còn là sinh viên, người dân xung quanh. “Có 39.000 khách hàng tiềm năng tới 

TTTM là sinh viên của các trường đại học lân cận, 45% dân số trong độ tuổi 15-34 sống xung quanh”, 

ông Richard Leech nhận xét. 

Trả lời câu hỏi liên quan tới giá cả thuê mặt bằng, văn phòng, Giám đốc điều hành CBRE chia sẻ, cũng 

như nhiều đơn vị khác kinh doanh mô hình này, giá cho thuê tại đây nằm trong khoảng trung bình 60 

USD/m2 với khu vực trung tâm và 20-35 USD/m2 với các vùng ven. 

http://news.zing.vn/kinh-doanh.html
http://news.zing.vn/cbre/tag73314.html
http://news.zing.vn/iph/tag84583.html
http://news.zing.vn/trung-tam-thuong-mai/tag61700.html
http://news.zing.vn/kinh-doanh/sap-khai-truong-trung-tam-mua-sam-lon-nhat-tay-ha-noi/a269513.html
http://news.zing.vn/kinh-doanh/sap-khai-truong-trung-tam-mua-sam-lon-nhat-tay-ha-noi/a269513.html
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 Trung t©m thҼҺng mӴi Indochina Plaza H¨ N֥i 

Khánh thành và đưa vào sử dụng một TTTM mới trong bối cảnh kinh doanh của các ngành nghề, đặc 

biệt là bán lẻ, điện máy khó khăn do người dân thắt chặt chi tiêu, song lãnh đạo CBRE khá tự tin với dự 

án này. Ông Richard Leech cho biết, sự khác biệt của dự án là thiết kế và việc phân bổ khách thuê hợp 

lý. 

Tại IPH, các gian hàng đều thông thoáng và gần như “không có góc chết”, lãnh đạo CBRE cho hay. 

Theo ông, IPH như là một ốc đảo hiện đại với những ô cửa kính sáng, có cây xanh, lối đi mở, nước 

chảy, khu vực thông thiên 2.000m2 bên ngoài để tổ chức hội họp, sự kiện, hội chợ… 

Về phân bổ khách hàng, ông Richard Leech tiết lộ, các mặt hàng bày bán sẽ phục vụ nhiều đối tượng, 

từ bình dân tới cao cấp. Trong đó, có trung tâm thời trang giảm giá F.O.S với bốn thương hiệu nổi tiếng 

tiếng HM, Old Navy, Espirit, Gap. Khu ẩm thực của trung tâm này cũng được giới thiệu là đa dạng. 

Ngoài ra còn có khu vui chơi trẻ em, giải trí, quán cà phê. 

Theo khẳng định của ông Richard Leech, IPH là điểm sáng cho tương lai của ngành bán lẻ Việt Nam. 

Ông nói: “IPH sẽ thay đổi quan niệm của khách hàng về TTTM. Đó không chỉ là nơi để mua sắm mà 

còn là nơi vui chơi, giải trí, ăn uống và nơi tụ họp của gia đình và bạn bè”. 

 

http://news.zing.vn/kinh-doanh/sap-khai-truong-trung-tam-mua-sam-lon-nhat-tay-ha-noi/a269513.html
http://news.zing.vn/kinh-doanh/sap-khai-truong-trung-tam-mua-sam-lon-nhat-tay-ha-noi/a269513.html
http://news.zing.vn/kinh-doanh/sap-khai-truong-trung-tam-mua-sam-lon-nhat-tay-ha-noi/a269513.html
http://news.zing.vn/kinh-doanh/sap-khai-truong-trung-tam-mua-sam-lon-nhat-tay-ha-noi/a269513.html
http://news.zing.vn/kinh-doanh/sap-khai-truong-trung-tam-mua-sam-lon-nhat-tay-ha-noi/a269513.html
http://news.zing.vn/kinh-doanh/sap-khai-truong-trung-tam-mua-sam-lon-nhat-tay-ha-noi/a269513.html
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4 24th August Ha Noi Moi Economy   
KINH Tế 

Hà Nội: Sắp khai trương thêm một TTTM quy mô lớn   
24/08/2012 19:07  

 Vào ngày 31/8, Trung tâm thương mại (TTTM) Indochina Plaza Hanoi tại 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy; TTTM có quy mô 
lớn ở Hà Nội sẽ chính thức khai trương mang đến cho cư dân Thủ đô một địa điểm mua sắm, ẩm thực, vui chơi 
phong phú, đa dạng. 

 
Ông Richard Leech ï Gi§m Ľ֝c ĽiԚu h¨nh CBRE Vi֓t Nam cho biԒt: Trong b֝i cӶnh c· rӸt nhiԚu TTTM tӴi H¨ N֥i Ľang hoӴt 
Ľ֥ng cȈng nhҼ sԂp ra mԂt trong tҼҺng lai gӺn, khi m¨ ngҼ֩i ti°u d½ng Ľang c֝ gԂng thԂt chԊt chi ti°u, Indochina Plaza 
Hanoi Ľ« tӴo n°n sֵc h¼t kh§c bi֓t Ľ· l¨ m¹i trҼ֩ng thҼҺng mӴi qu֝c tԒ, chuy°n nghi֓p nhҼng hҼ֧ng ĽԒn lҼ֯ng kh§ch 
h¨ng Ľa dӴng, tַ b³nh d©n ĽԒn cao cӸp, tַ sinh vi°n, gi֧i trԎ ĽԒn c§c h֥ gia Ľ³nhé 

 

Hi֓n Indochina Plaza Hanoi Ľ« c· lҼ֯ng kh§ch thu° l֧n, chuy°n nghi֓p lӸp ĽӺy 77% di֓n t²ch thu° v֧i nhiԚu thҼҺng hi֓u 
n֡i tiԒng trong v¨ ngo¨i nҼ֧c thu֥c c§c ng¨nh h¨ng: th֩i trang v¨ phֱ ki֓n, nҼ֧c hoa v¨ m׃ phӼm, th֩i trang v¨ Ľ֟ chҺi trԎ 
em, vui chҺi v¨ giӶi tr². ņԊc bi֓t, Indochina Plaza Hanoi l¨ TTTM ĽӺu ti°n ֫ H¨ N֥i thu h¼t ĽҼ֯c 4 thҼҺng hi֓u th֩i trang 
h¨ng ĽӺu Anh Qu֝c l¨ LK Bennet, Vivi Boutique London, Closet, Glamorous; trung t©m th֩i trang giӶm gi§ F.O.S (g֟m Gap, 
Old Navy, Espirit v¨ H&M); v¨ thԒ gi֧i Ľ֟ Łn nhanh Burger King. 
 
Ngo¨i ra, tӴi Indochina Plaza Hanoi c¸n c· trung t©m thԜ thao v¨ thҼ gi«n Fitness &Spa r֥ng hҺn 3000m2; si°u th֗ Citimart 
r֥ng gӺn 1500m2, khu vui chҺi giӶi tr² TiniWorld v¨ TimeZon, khu Ӽm thֽc Hot Wok. 
 
B°n cӴnh Ľ·, ¹ng Richard Leech c¸n cho biԒt Indochina Plaza Hanoi sԐ t֡ chֵc Ľa dӴng c§c hoӴt Ľ֥ng x« h֥i, sֽ ki֓n vui 
chҺi giӶi tr² nhҼ: biԜu di֑n th֩i trang, Hanoi Canival 2012, Trung thu, Halloween v¨ c§c chҼҺng tr³nh si°u giӶm gi§ trong 
su֝t Ľ֯t khai trҼҺngé hֵa hԌn sԐ thu h¼t Ľ¹ng ĽӶo cҼ d©n Thֳ Ľ¹ ĽԒn tham quan, mua sԂm, vui chҺié. 

 
 
 

http://hanoimoi.com.vn/categoryparent/190/Kinh-te.htm
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5 24th August Economy & Capital/Kinh tế 
và đô thị 

Market   

BấT ĐộNG SảN  

Khai trương trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi  
Cập nhật lúc: 24/08/2012-16:37:36  
KTĐT - Tại buổi họp báo ngày 24/8, ông Richard Leech, Giám đốc điều hành Công ty CBRE Việt Nam – đại diện đơn 
vị tiếp thị, cho thuê dự án Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi (IPH) cho biết, ngày 31/8 tới, trung tâm 
thương mại IPH chính thức khai trương, mở cửa đón khách vào mua sắm và vui chơi giải trí.  

 

Trung tâm thương mại IPH được xây dựng trên diện tích 18.000 m2 và chính là khối đế cao 5 tầng của 

tòa nhà IPH (241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội) do Công ty Indochina Land làm chủ đầu tư.  

Theo đơn vị quản lý dự án, tính đến thời điểm trước ngày khai trương, trung tâm thương mại IPH đã 

được lấp khoảng 77% diện tích cho thuê với nhiều khách hàng, thương hiệu trong và ngoài nước như: 

Elite Fitness & Spa, Citimart, Hot work, F.O.S, Levi’s… 

Hiện giá chào thuê trung bình tại trung tâm thương mại này dao động từ 20 -30 USD/m2, trong đó có 

một số khu vực có vị trí đẹp đã được cho thuê với giá 80 USD/m2/tháng. 

Các khách hàng đăng ký thuê mặt bằng tại trung tâm thương mại đến từ nhiều ngành hàng khác nhau, 

từ thời trang, trang sức, siêu thị, ẩm thực cho đến vui chơi giái trí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe…  
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6 24th August Infonet.vn Market   

Hà Nội: Thêm một trung tâm thương mại 18000 m2 sàn sắp khai trương 
Dֽ §n nԄm trong t֡ h֯p Indochina Plaza Hanoi (IPH), v֧i t֡ng di֓n t²ch cho thu° l°n t֧i 18.000 m2, Indochina Land l¨m chֳ 

ĽӺu tҼ, sԐ khai trҼҺng v¨o ng¨y 31/8. 

Dֽ §n bao g֟m 5 tӺng v¨ 2 tӺng hӺm, 1 tӺng lֹng ĽԜ xe. 

T֡ng thԜ dֽ §n bao g֟m khu vŁn ph¸ng hӴng A, ĽԊt tr°n khu trung t©m thҼҺng mӴi v¨ giӶi tr², cӴnh t¸a th§p Ľ¹i chung cҼ 

cao cӸp. Xung quanh sԐ l¨ khu vֽc quӶng trҼ֩ng trung t©m, v֧i cӶnh quan ĽҼ֯c thiԒt kԒ Ľ֥c Ľ§o. Dֽ §n do CBRE Vi֓t 

Nam gi֧i thi֓u l¨m ĽӴi di֓n tiԒp th֗ tӴi 239 Xu©n Thֳy, CӺu GiӸy ï H¨ N֥i. 

V֧i v֗ tr² chiԒn lҼ֯c ngay tӴi ng« tҼ ĽҼ֩ng Xu©n Thֳy, cԂt ĽҼ֩ng PhӴm VŁn ņ֟ng v¨ PhӴm H½ng, Ľ©y ch²nh l¨ cֹa ng» v¨o 

khu Ľ¹ th֗ m֧i Ľang ph§t triԜn cֳa H¨ N֥i, Ľ֟ng th֩i kԒt n֝i trֽc tiԒp v֧i trֱc ĽҼ֩ng BԂc ThŁng Long ï N֥i B¨i. Ngo¨i ra, 

c½ng m֥t s֝ dֽ §n l֧n xung quanh khu vֽc nhҼ Keangnam, Grand Plaza, S¹ng ņ¨ Twin..., trung t©m thҼҺng mӴi Indochina 

Plaza sԐ tӴo ra m֥t khu vֽc mua sԂm s¹i Ľ֥ng cho khu vֽc ph²a T©y H¨ N֥i. 

Theo ông Richard Leech ï Gi§m Ľ֝c ĽiԚu h¨nh CBRE, gi§ ch¨o thu° tӴi TTTM Indochina Plaza Hanoi bԄng khoӶng m֥t nֹa 

so v֧i gi§ thu° tӴi khu vֽc trung t©m cֳa th¨nh ph֝, dao Ľ֥ng tַ 20 USD - 90 USD/m2/th§ng t½y theo tַng v֗ tr², di֓n t²ch 

gian h¨ng, mԊt h¨ng,éth֩i gian kĨ h֯p Ľ֟ng thu° k®o d¨i tַ 3-10 nŁm. 

Theo Ľ·, c§c thҼҺng hi֓u l֧n trong v¨ ngo¨i nҼ֧c thu֥c m֙i ng¨nh tַ th֩i trang v¨ phֱ ki֓n, nҼ֧c hoa m׃ phӼm, Ľ֟ chҺi 

trԎ em, Ľ֟ gia dֱng, Ӽm thֽc, trang tr² gia Ľ³nhé sԐ h֥i tֱ ֫ Ľ©y nhҼ: Pizza Hut, KFC, KB Fashion, Casio, Nike TownéPhֱc 

vֱ m֙i Ľ֝i tҼ֯ng ti°u d½ng. 

 

M֥t g·c dֽ §n t֡ h֯p Indochina Ha Noi 
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Ďng Richard Leech cȈng cho biԒt, c¹ng tr³nh ĽҼ֯c ph§t triԜn b֫i Indochina Land, h֯p t§c v֧i c§c nh¨ thiԒt kԒ qu֝c tԒ nhҼ 

Gravity Partnership cֳa H֟ng K¹ng, ThҼ֯ng HӶi v¨ Benwood Studio PTW cֳa Australia. Dֽ kiԒn, to¨n b֥ kh֝i thҼҺng mӴi 

sԐ ch²nh thֵc ĽҼ֯c ho¨n th¨nh v¨ ĽҼa v¨o vԀn h¨nh trong quĨ I/2012. 

IPH ĽҼ֯c vinh danh ñDֽ §n ph§t triԜn c¹ng tr³nh Ľa nŁng t֝t nhӸt Vi֓t Namò - giӶi thҼ֫ng bӸt Ľ֥ng sӶn Ch©u Ć Th§i B³nh 

DҼҺng (APPA) ĽҼ֯c t¨i tr֯ b֫i Google v¨ Bloomberg, tiԒp ĽԒn l¨ giӶi ñC¹ng tr³nh Ľa nŁng c· KiԒn tr¼c xuӸt sԂc 2011ò. 

Ngo¨i ra, IPH c¸n ĽҼ֯c biԒt ĽԒn l¨ c¹ng tr³nh cao tӺng c· tiԒn Ľ֥ thi c¹ng nhanh nhӸt H¨ N֥i v֧i 43 tuӺn Ľ« ho¨n th¨nh vi֓c 

xây thô. 

 
7 24

th
 August vneconomy Market  

 

Giá thuê tại trung tâm thương mại IPH từ 20 - 30 

USD/m2 

BẢO ANH 

24/08/2012 15:04 (GMT+7) 

Phối cảnh phía trước trung tâm 

thương mại IPH.  

Ngày 31/8 tới, trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi sẽ chính thức khai trương. 

Tại buổi họp báo công bố sự kiện trên sáng 24/8, ông Richard Leech, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam – đại 

diện đơn vị tiếp thị, cho thuê của dự án, cho biết, trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi (IPH) được xây 

http://vneconomy.vn/tim-kiem.htm?key=B%e1%ba%a2O+ANH&bl=1&PageType=5
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dựng trên diện tích 18.000 m2 và chính là khối đế cao 5 tầng của tòa nhà IPH (241 Xuân Thủy, Hà Nội) do Công 

ty Indochina Land làm chủ đầu tư. 

 

Các khách hàng đăng ký thuê mặt bằng tại trung tâm thương mại đến từ nhiều ngành hàng khác nhau, từ thời 

trang, trang sức, siêu thị, ẩm thực cho đến vui chơi, giái trí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe..  

 

Theo đơn vị quản lý dự án, tính đến thời điểm trước ngày khai trương, trung tâm thương mại IPH đã được lấp 

khoảng 77% diện tích cho thuê với nhiều khách hàng, thương hiệu trong và ngoài nước như: Elite Fitness & Spa, 

Citimart, Hot work, F.O.S, Levi’s… 

 

Hiện giá chào thuê trung bình tại trung tâm thương mại này dao động trong khoảng 20 -30 USD/m2, trong đó có 

một số khu vực có vị trí đẹp đã được cho thuê với giá 80 USD/m2/tháng. 

 
8 24

th
 August Bantinnhadat.vn Enterprise/Project  

 

Sắp khai trương TTTM lớn nhất quận Cầu Giấy 

Thứ Sáu, 24/08/2012 

Ngày 31/8 tới, Indochina Plaza Hanoi (IPH)- TTTM mới nhất tại Hà Nội do Indochina Land làm 

chủ đầu tư sẽ chính thức mở cửa đón khách với điểm nhấn là khu ẩm thực đa dạng hứa hẹn sẽ 

thu hút một lượng lớn giới trẻ và gia đình vào mua sắm, vui chơi. 
  

http://bantinnhadat.vn/2012/08
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TTTM nΫi bͻt vαi tΫng diΜn t²ch cho thu° l°n tαi 18.000m2 

  

Indochina Plaza Hanoi nằm ở vị trí chiến lược ngay ngã tư đường Xuân Thủy cắt đường Phạm Văn 

Đồng và đường Phạm Hùng. Đây là cửa ngõ khu đô thị mới đang phát triển và là nơi tập trung nhiều 

trường đại học nhất Hà Nội. 

  

Dự án nổi bật với hai tòa tháp căn hộ, một tòa cao ốc văn phòng và khu trung tâm thương mại 5 tầng 

với tổng diện tích cho thuê lên tới 18.000m2. Trong đó tầng 1 dành cho khu thời trang và phụ kiện, 

cafe, nước hoa, mỹ phẩm, ngân hàng; tầng 2 là khu thời trang công sở, thể thao, đồ trang sức; tầng 3 là 

siêu thị, nhà trẻ, nhà sách, nội thất và trang trí nội thất; tầng 4 là khu ăn uống, Fitness & Spa, giải trí; và 

tầng 5 là Khu nhà hàng. 

  

Đối tượng khách hàng của IPH không chỉ là những hộ gia đình sinh sống tại khu căn hộ của dự án và 

nhân viên văn phòng mà còn là một lượng lớn xấp xỉ 39.000 sinh viên của các trường đại học lân cận. 

Thêm vào đó là khoảng 45% dân số của khu dân cư xung quanh trong độ tuổi từ 15 - 34. 

  

Hiện, TTTM đã đạt tỷ lệ lấp đầy lên đến 77% với sự tham gia của 5 khách thuê lớn gồm Elite Fitness & 

Spa - trung tâm thể thao và thư giãn rộng hơn 3.000m2, siêu thị Citimart rộng gần 1.500m2, khu vui 

chơi giải trí Tiniworld và TimeZone, khu ẩm thực Hot Wok. Bên cạnh đó là hàng loạt các tên tuổi nổi 

tiếng như Nike Town, Levi’s, Sembonia, Carlorino, The Body Shop, Vivi Boutique London, John 

Henry, Closet... 
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9 24
th

 August Xaluan.com Economy  

 

Giá thuê tại trung tâm thương mại IPH từ 20 - 30 USD/m2 

T iͧ buΫi hΣp báo công bΧ sχ kiΜn tr°n s§ng 24/8, ¹ng Richard Leech, Gi§m ĽΧc ĽiΖu hành CBRE 
ViΜt Nam ï Ľͧi diΜn Ḽ̌n vΠ tiΔp thΠ, cho thuê cνa dχ án, cho biΔt, trung tâm th ̯ṋg m iͧ Indochina 
Plaza Hanoi (IPH) Ľ̯ιc xây dχng trên diΜn tích 18.000 m2 và chính là khΧi ĽΔ cao 5 tͭ ng cνa tòa 
nhà IPH (241 Xuân Thνy, Hà Nίi) do Công ty Indochina Land làm ch ν Ľͭu t .̯ 

 

 
Phηi cΆnh ph²a tr̿ρc trung t©m th̿̽ng m΄i IPH. 

C§c kh§ch h¨ng ĽŁng kĨ thu° mԊt bԄng tӴi trung t©m thҼҺng mӴi ĽԒn tַ nhiԚu ng¨nh h¨ng kh§c nhau, tַ th֩i trang, trang 
sֵc, si°u th֗, Ӽm thֽc cho ĽԒn vui chҺi, gi§i tr², d֗ch vֱ chŁm s·c sֵc kh֛e..  
 
Theo ĽҺn v֗ quӶn lĨ dֽ §n, t²nh ĽԒn th֩i ĽiԜm trҼ֧c ng¨y khai trҼҺng, trung t©m thҼҺng mӴi IPH Ľ« ĽҼ֯c lӸp khoӶng 77% 
di֓n t²ch cho thu° v֧i nhiԚu kh§ch h¨ng, thҼҺng hi֓u trong v¨ ngo¨i nҼ֧c nhҼ: Elite Fitness & Spa, Citimart, Hot work, 
F.O.S, Leviôsé 
 
Hi֓n gi§ ch¨o thu° trung b³nh tӴi trung t©m thҼҺng mӴi n¨y dao Ľ֥ng trong khoӶng 20 -30 USD/m2, trong Ľ· c· m֥t s֝ khu 
vֽc c· v֗ tr² ĽԌp Ľ« ĽҼ֯c cho thu° v֧i gi§ 80 USD/m2/th§ng. 
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10 24
th

 August Webphunu.net Shopping  
 

SắP KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM THƯƠNG MạI INDOCHINA PLAZA HANOI  

24-08-2012 | 04:37  

(Webphunu.net) -    

Ng¨y 31/8, Trung t©m thҼҺng mӴi Indochina Plaza Hanoi (IPH) sԐ ch²nh thֵc m֫ cֹa Ľ·n kh§ch t֧i mua sԂm v¨ vui chҺi, 

tӴi Ľ֗a ch֕ 241 Xu©n Thֳy, CӺu GiӸy, H¨ N֥i. 

Ďng Richard leech, Gi§m Ľ֝c Gi§m Ľ֝c ĽiԚu h¨nh CBRE Vi֓t Nam ï ĽӴi di֓n ĽҺn v֗ tiԒp th֗, cho thu° cֳa dֽ §n, cho biԒt, 

Trung t©m thҼҺng mӴi Indochina Plaza Hanoi (IPH) ĽҼ֯c x©y dֽng tr°n di֓n t²ch 18.000 m2, bao g֟m 5 tӺng do C¹ng ty 

Indochina Land làm chֳ ĽӺu tҼ. 

 

C½ng v֧i m֥t s֝ dֽ §n l֧n xung quanh khu vֽc nhҼ Keangnam, Grand Plaza, S¹ng ņ¨ Twin..., Trung t©m thҼҺng mӴi 

Indochina Plaza sԐ tӴo ra m֥t khu vֽc mua sԂm s¹i Ľ֥ng cho khu vֽc ph²a T©y H¨ N֥i. 

ņ֝i tҼ֯ng m¨ Trung t©m thҼҺng mӴi Indochina Plaza Hanoi hҼ֧ng t֧i kh¹ng ch֕ l¨ nhֻng h֥ gia Ľ³nh sinh s֝ng tӴi khu cŁn 

h֥ cֳa dֽ §n v¨ nh©n vi°n vŁn ph¸ng m¨ c¸n l¨ m֥t lҼ֯ng l֧n v֧i gӺn 40.000 sinh vi°n cֳa c§c trҼ֩ng ĽӴi h֙c l©n cԀn. 

Th°m v¨o Ľ· l¨ khoӶng 45% d©n s֝ cֳa khu d©n cҼ xung quanh trong Ľ֥ tu֡i tַ 15 ĽԒn 34 tu֡i.   
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11 24
th

 August Buddy.vn Market  

 

Giá thuê trung bình tại TTTM Indochina Plaza Hanoi từ 20-30 
USD/m2 
CԀp nhԀt l¼c: 05:02:12 PM (GMT+7) | 24/08/2012  

(CAFEF) - Indochina Land sắp đưa vào khai trương TTTM tại dự án IPH 
với tổng diện tích cho thuê 18.000m2, hiện tỷ lệ lấp đầy đạt 77%.  

 

Indochina Land v¨ CBRE vַa h֙p b§o c¹ng b֝ khai trҼҺng v¨ ĽҼa v¨o sֹ dֱng khu TTTM 18.000m2 tӴi dֽ §n Indochina 

Plaza Hanoi ngày 24/8. 

Khu TTTM l¨ m֥t phӺn trong t֡ h֯p dֽ §n Indochina Plaza Hanoi, t֙a lӴc tӴi s֝ 239 ĽҼ֩ng Xu©n Thֳy, CӺu GiӸy, HN. 

ņ©y l¨ m֥t trong nhֻng khu TTTM l֧n nhӸt H¨ N֥i sԂp ĽҼ֯c ĽҼa v¨o hoӴt Ľ֥ng.  

Khu TTTM cֳa IPH g֟m c· 5 tӺng ĽԒ v֧i t֡ng di֓n t²ch cho thu° l°n ĽԒn 18.000 m2.  

IPH ĽҼ֯c ph§t triԜn b֫i Indochina Land, h֯p t§c v֧i c§c nh¨ thiԒt kԒ qu֝c tԒ nhҼ Gravity Partnership cֳa H֟ng K¹ng, 

ThҼ֯ng HӶi v¨ Benwood Studio PTW cֳa Australia. 

Theo ông Richard Leech ï Gi§m Ľ֝c ĽiԚu h¨nh CBRE, ĽҺn v֗ quӶn lĨ khu TTTM cֳa IPH gi§ Gi§ ch¨o thu° tӴi TTTM 

Indochina Plaza Hanoi trung b³nh bԄng khoӶng m֥t nֹa so v֧i gi§ thu° tӴi khu vֽc trung t©m khoӶng 60 USD/m2/th§ng, khu 

vֽc ven trung t©m c· gi§ thu° dao Ľ֥ng khoӶng tַ 20 -30 USD/m2/th§ng, IPH nԄm trong khoӶng gi§ thu° n¨y. 

Ngo¨i ra, gi§ thu° c¸n ĽҼ֯c ph©n theo c§c ng¨nh h¨ng, v¨ Ľ֗a ĽiԜm. Gi§ thu° cֳa ng¨nh h¨ng Ӽm thֽc bao gi֩ cȈng 

thӸp hҺn ng¨nh th֩i trang.  

Trong th§ng 10 t֧i, th֗ trҼ֩ng b§n lԎ H¨ N֥i cȈng sԐ Ľ·n nhԀn th°m 54.000m2 s¨n TTTM kh§c nԄm tӴi quԀn H¨ ņ¹ng tַ 

dֽ §n M° Linh Plaza H¨ ņ¹ng. Dֽ §n n¨y ĽҼ֯c x©y dֽng tr°n khu ĽӸt 1,7ha g֟m 5 tӺng n֡i v¨ 1 tӺng hӺmé. 

 
 
 

http://news.buddy.vn/bat-dong-san/tin-tuc-du-an/135544/gia-thue-trung-binh-tai-tttm-indochina-plaza-hanoi-tu-2030-usdm2
http://news.buddy.vn/bat-dong-san/tin-tuc-du-an/135544/gia-thue-trung-binh-tai-tttm-indochina-plaza-hanoi-tu-2030-usdm2
http://land.cafef.vn/du-an/IPH/indochina-plaza-hanoi.chn
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12 25
th

 August Dothi.net Project/Project news  

 
 
Dự ánTin dự án  

Indochina Plaza Hanoi khai trҼҺng trung t©m thҼҺng mӴi 
Thֵ BӶy, 25/08/2012, 06:33 GMT+7  

Trung t©m thҼҺng mӴi nԄm trong dֽ §n Indochina Plaza Hanoi Ľang gӸp r¼t ho¨n th¨nh ĽԜ ch²nh thֵc 
khai trҼҺng v¨o ĽӺu th§ng 9. 

Indochina Plaza Hanoi l¨ m֥t t֡ h֯p bao g֟m vŁn ph¸ng cho thu°, trung t©m thҼҺng mӴi v¨ cŁn h֥ ĽԜ 
b§n. Trong Ľ·, t֡ng di֓n tich trung t©m thҼҺng mӴi l°n t֧i 18.000m2, bao g֟m tӺng 1 d¨nh cho khu th֩i 
trang v¨ phֱ ki֓n, cafe, nҼ֧c hoa, m׃ phӼm, ng©n h¨ng; tӺng 2 l¨ khu th֩i trang c¹ng s֫, thԜ thao, Ľ֟ 
trang sֵc; tӺng 3 l¨ si°u th֗, nh¨ trԎ, nh¨ s§ch, n֥i thӸt v¨ trang tr² n֥i thӸt; tӺng 4 l¨ khu Łn u֝ng, Fitness 
& Spa, giӶi tr²; v¨ tӺng 5 l¨ Khu nh¨ h¨ng. 

 

Theo CBRE, ĽҺn v֗ tiԒp th֗ dֽ §n, ĽԒn th֩i ĽiԜm hi֓n tӴi, tׁ l֓ lӸp ĽӺy l°n ĽԒn 77% v֧i sֽ tham gia cֳa 5 
kh§ch thu° l֧n g֟m Elite Fitness & Spa - trung t©m thԜ thao v¨ thҼ gi«n r֥ng hҺn 3.000m2, si°u th֗ 
Citimart r֥ng gӺn 1.500m2, khu vui chҺi giӶi tr² Tiniworld v¨ TimeZone, khu Ӽm thֽc Hot Wok. B°n cӴnh Ľ· 
l¨ h¨ng loӴt c§c t°n tu֡i n֡i tiԒng nhҼ Nike Town, Leviôs, Sembonia, Carlorino, The Body Shop, Vivi 
Boutique London, John Henry, Closet... 

http://dothi.net/du-an
http://dothi.net/du-an
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Hi֓n gi§ ch¨o thu° trung b³nh tӴi trung t©m thҼҺng mӴi n¨y dao Ľ֥ng trong khoӶng 20 -30 USD/m2, trong 
Ľ· c· m֥t s֝ khu vֽc c· v֗ tr² ĽԌp Ľ« ĽҼ֯c cho thu° v֧i gi§ 80 USD/m2/th§ng. 

13 25th August Saigon Times News   
 

 

 

 

Mở trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi  
Hạnh Thư  
Th ֵBӶy,  25/8/2012, 11:45 (GMT+7)  
 

 
 
 (TBKTSG Online) - Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi (IPH) sẽ chính thức mở cửa đón 

khách vào mua sắm và vui chơi vào ngày 31-8 tại 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Theo ¹ng Richard Leech, Gi§m Ľ֝c cֳa CBRE, ĽӴi di֓n ĽҺn v֗ quӶn lĨ dֽ §n tӴi bu֡i h֙p b§o di֑n ra ng¨y 
24-8, tׁ l֓ lӸp ĽӺy tӴi IPH hi֓n Ľ« ĽӴt con s֝ 77%. T²nh t֧i th֩i ĽiԜm n¨y, 88% c§c gian h¨ng Ľang thi c¹ng 
ĽԜ chuӼn b֗ cho ng¨y khai trҼҺng. 

So v֧i c§c trung t©m thҼҺng mӴi kh§c, IPH ph©n b֡ kh§ch thu° v֧i nhiԚu thҼҺng hi֓u quen thu֥c g֟m c§c 
sӶn phӼm tַ th֩i trang, phֱ ki֓n nҼ֧c hoa v¨ m׃ phӼm, th֩i trang v¨ Ľ֟ chҺi trԎ em, Ľ֟ gia dֱng v¨ trang tr² 
gia Ľ³nh, c¨ ph° v¨ Ӽm thֽc. Ngo¨i ra IPH c¸n Ľ§nh dӸu sֽ tham gia th֗ trҼ֩ng Vi֓t Nam cֳa nhֻng thҼҺng 
hi֓u qu֝c tԒ nhҼ Ľ֟ Łn nhanh Burger King, b֝n thҼҺng hi֓u th֩i trang Anh Qu֝c nhҼ LK Bennet, Vivi 
Boutique London, Closet, Glamorous v¨ trung t©m th֩i trang giӶm gi§ F.O.S v֧i b֝n thҼҺng hi֓u Gap, Old 
Navy, Espirit và H&M. 

ņ֝i tҼ֯ng m¨ Trung t©m thҼҺng mӴi IPH hҼ֧ng t֧i kh¹ng ch֕ l¨ nhֻng h֥ gia Ľ³nh sinh s֝ng tӴi khu cŁn h֥ 
cֳa dֽ §n v¨ nh©n vi°n vŁn ph¸ng m¨ c¸n l¨ m֥t lҼ֯ng l֧n xӸp x֕ 39.000 sinh vi°n cֳa c§c trҼ֩ng ĽӴi h֙c 
l©n cԀn. Th°m v¨o Ľ· l¨ khoӶng 45% d©n s֝ cֳa khu d©n cҼ xung quanh trong Ľ֥ tu֡i tַ 15 ĽԒn 34 tu֡i. 

DϘ §n Indochina Plaza Hanoi Ľang trong giai Ľo΄n ho¨n thiέn - ΅nh Indochina Land cung cΈp 
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14 26th August Xây 
Dựng/Construction 

Market   

Bất động sản 

Khai tr̯ ṋg TTTM Indochina Plaza Hà Nίi trong ngày 2/9  
26/08/2012 16:05 

IPH sẽ chính thức ra mắt trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội vào ngày 31/8, một trung tâm TM và 

giải trí độc đáo nhất tại Hà Nội. Cty CB Reachard Ellis Việt Namđơn vị giới thiệu dự án cho biết: Dự 

kiến có thể thu hút một lượng lớn giới trẻ và các gia đình trong chương trình khai trương TTTM từ 31/8 

đến hết ngày 2/9. Với các chương trình chào mừng đặc sắc mang không khí lễ hội carnival, thời trang, 

ca nhạc ngoài trời với sự góp mặt của hàng loạt các ca sỹ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Lưu Hương Giang... 

Ngoài ra còn có những hộ gia đình sinh sống tại khu căn hộ của dự án, nhân viên VP và một lượng lớn 

sinh viên của các trường đại học lân cận xấp xỉ 39.000 SV. Cộng với khoảng 45% dân số dân cư xung 

quanh TTTM. 

 

Là một phần nằm trong tổ hợp Indochina Plaza Hanoi (IPH), trung tâm thương mại Indochina Plaza 

được thiết kế hiện đại, tọa lạc tại một vị trí đắc địa của quận Cầu Giấy. Với tổng diện tích cho thuê lên 

tới 18.000 m2, bao gồm 5 tầng do Công ty Indochina Land làm chủ đầu tư. 

Tổng thể dự án sẽ bao gồm khu văn phòng hạng A, đặt trên khu trung tâm thương mại và giải trí, cạnh 

tòa tháp đôi chung cư cao cấp. Xung quanh sẽ là khu vực quảng trường trung tâm với cảnh quan được 

thiết kế độc đáo, phù hợp với lối sống và mỹ quan đô thị. Cùng với một số dự án lớn xung quanh khu 



                                         
   

 

______________________________________________ 
 

Indochina Plaza Hanoi Shopping Center  

241 Xuan Thuy Str., Cau Giay Dist., Hanoi 

T: +844 3795 4001 

www.indochinaplazahanoi.com 

 

vực như Keangnam, GrandPlaza, Sông Đà Twin..., trung tâm thương mại IndochinaPlazasẽ tạo ra một 

khu vực mua sắm sôi động cho khu vực phía Tây Hà Nội. 

Theo ông Daniel Hanson Giám đốc điều hành cho biết IPH được thiết kế và hợp tác bởi các nhà kiến 

trúc nối tiếng thế giới như Gravity Partnership, benwood Studio PTW... với mục tiêu trở thành một 

thiên đường mua sắm mang đẳng cấp quốc tế tại Hà Nội. Được thiết kế tinh xảo theo tiêu chuẩn quốc 

tế, trong đó giá trị làm nên sự khác biệt của IPH không chỉ dừng lại ở khâu thiết kế và chất lượng xây 

dựng thể hiện trong từng chi tiết đến cả khối tổng thể của TTTM. Mô hình bán nguyệt tạo nên hiệu ứng 

hình ảnh đặc biệt. Phân bố khoa học từ bên trong tòa nhà cho đến bên ngoài, hợp lý thuận tiện với khu 

vực thông thiên rộng 2000m2 nằm bên trong tổ hợp tạo không gian thoáng và ngập tràn ánh sáng tiết 

kiệm điện năng và tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên cho toàn bộ tòa nhà. 

Ngoài ra IPH với mặt bằng lớn đã góp phần tăng thêm nguồn cung dịch vụ VP cho thuê khu vực phía 

đông của Hà Nội, đồng thời góp phần thu hút thêm các tập đoàn bán lẻ lớn vào Việt Nam. Có diện tích 

VP hạng A lên tới 14.000m2 là 01 tòa tháp 11 tầng. Cùng với hai tòa tháp nhà công năng và căn hộ. 

Với danh tiếng của chủ đầu tư Indochiana Land, hiện TTTM đã lấp đầy được 77% diện tích mặt bằng 

cho thuê, mặc dù ở thời điểm khó khăn nhất của thị trường. Thu hút rất nhiều thương hiệu nổi tiếng 

trong và ngoài nước thuộc mọi ngành hàng từ thời trang và phụ kiện, nước hoa và mỹ phẩm, thời trang 

và đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng, cà phê ẩm thực, khu vui chơi giải trí như Nike Town, Levi’s, Sembonia, 

Carlorino, The Bdy Shop…Đặc biệt IPH còn là TTTM đầu tiên của Hà Nội thu hút được sự có mặt của 

các thương hiệu nổi tiếng thế giới như đồ ăn nhanh Burger King, thương hiệu thời trang hàng đầu Anh 

quốc LK, Bennet, Vivi Boutique London, Closet, Glamorous. 
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Khai trương TTTM Indochina Plaza Hanoi  

Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi sẽ chính thức khai trương vào ngày 31/08/2012 với 

nhiều hoạt động mua sắm, khuyến mãi hấp dẫn cùng chương trình ca nhạc - giải trí với sự tham 

gia hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng. 

 

Chương trình khuyến mãi với những ưu đãi đặc biệt như giảm giá lên đến 50% trên nhiều mặt hàng hay 

tham gia ngay vào các hoạt động thú vị như trò chuyện cùng Jenifer Phạm. 

 

Nhiều nghệ sĩ đình đám như Mỹ Tâm, Lưu Hương Giang, Anh Khang cùng các DJ nổi tiếng nhất hiện 

nay sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật mừng khai trương Indochina Plaza Hanoi. Phần nhảy hip 
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hop với sự góp mặt của các nhóm nhảy đình đám của Hà Nội sẽ giới thiệu đến khán giả những màn 

trình diễn ấn tượng và sôi động. Đêm diễn bắt đầu vào lúc 19h00 ngày 01/09 và 02/09/2012….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


