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Công trình mang tính đột phá của 
Indochina Land được đánh giá cao 
trên thị trường bất động sản, khi các 
nhà đầu tư nhận ra IPH nằm trong 
khu vực có tiềm năng tăng trưởng 
cao vốn là trọng điểm của quy hoạch 
tổng thể Hà Nội tới năm 2020

IPH tiên phong trong công cuộc 
thay đổi cảnh quan đô thị trong 

thiên niên kỷ mới

Kể từ đầu năm 2010, thị trường bất động sản của Hà Nội đã 
bắt đầu ấm trở lại cùng với dấu hiệu tiếp tục tăng trưởng của 
nền kinh tế. Sau giai đoạn thị trường chững lại vào năm 2008, 
trào lưu phát triển bất động sản đã theo đà tích cực với xu 
hướng tăng nguồn cung trong thị trường văn phòng, cũng 
như thị trường bất động sản thương mại và nhà ở tại nhiều 
phân khúc. Khi triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam khả 
quan hơn thì xu thế này được dự báo là sẽ tiếp tục diễn tiến 
qua năm mới. 

Tại Indochina Land, chúng tôi ghi nhận doanh thu tăng 
trưởng ở tất cả các dự án bất động sản. Dự án đầu tiên của 
Indochina Land tại Hà Nội, Indochina Plaza Hanoi, đã đạt được 
những thành công xuất sắc trong năm 2010 với doanh thu 
hơn 65 triệu đô la Mỹ kể từ khi chính thức chào bán vào tháng 
11/2009 và tiến độ thi công vượt bậc, dự kiến hoàn thành 
phần xây thô của hai tòa tháp căn hộ trong Quý 1/2011.

Hiện nay Indochina Plaza Hanoi (IPH) là một trong những dự 
án BĐS hiện đại nhất có mặt tại thị trường Hà Nội nói riêng và 
Việt Nam nói chung. Với vị trí chiến lược ngay tại cửa ngõ phía 
tây của Hà Nội, trên ngã tư đường Xuân Thủy cắt đường 
Phạm Văn Đồng và đường Phạm Hùng, IPH sẽ góp phần làm 
nổi bật khu vực phía tây Hà Nội với vai trò là bất động sản 
phức hợp đẳng cấp đầu tiên của thành phố.   

Theo ông Peter Ryder, Chủ tịch Tập đoàn Indochina Captial, 
công ty mẹ của Indochina Land, IPH không những sẽ trở 
thành điểm đến ưa thích của cư dân Hà Nội mà còn là chuẩn 
mực mới cho bất động sản sang trọng tại Việt Nam. “Từ khi 
sáng lập ra Indochina Capital vào năm 1999, chúng tôi luôn 
có dự định phát triển một dự án bất động sản đạt tiêu chuẩn 
quốc tế tại Hà Nội. Việc đầu tư xây dựng Indochina Plaza 
Hanoi chính là để hiện thực hóa khát vọng này. Dự án sẽ tạo 
ra một cộng đồng năng động với các tiện nghi tích hợp và sẽ 
trở thành trung tâm đô thị của khu vực phía tây Hà Nội đang 
phát triển mạnh mẽ”.

Công trình mang tính đột phá của Indochina Land được đánh 
giá cao trên thị trường bất động sản, khi các nhà đầu tư nhận 
ra IPH nằm trong khu vực có tiềm năng tăng trưởng cao vốn 
là trọng điểm của quy hoạch tổng thể Hà Nội tới năm 2020. 
Quyết định phát triển Hà Nội về phía Tây được chính phủ và 
các cấp chính quyền thành phố quyết định từ vài năm trước 
đây khi có định hướng quy hoạch Hà Nội thành hai khu vực 
bao gồm khu trung tâm truyền thống thuộc quận Hoàn Kiếm 
và khu phía Tây Hà Nội.

Trong nội dung thiết yếu của quy hoạch này, chính phủ đặt 
mục tiêu bảo tồn khu phố cổ (quận Hoàn Kiếm) và đã thực 

hiện mục tiêu đó bằng lệnh ngừng xây dựng các công trình 
cao tầng và trung tầng trong các khu vực thuộc phía tây sông 
Hồng đến đường vành đai thứ hai. Trong khi các dự án thương 
mại và các dự án quy mô lớn trong khu vực trung tâm truyền 
thống bị trì hoãn, chính phủ đã chuyển sự chú ý của họ tới khu 
vực phía tây Hà Nội. Để thu hút các chủ đầu tư vào khu vực 
này, chính phủ quyết định trợ cấp cho thuê đất cho các tòa 
nhà văn phòng công ty nhà nước và sở quy hoạch thì luôn hỗ 
trợ việc cấp giấy phép đầu tư cho các dự án công trình đa chức 
năng có quy mô lớn.   

Sự hấp dẫn của khu vực phía tây đang phát triển năng động, 
việc cải thiện các dịch vụ vận tải và hệ thống giao thông trở 
thành nội dung cốt yếu trong quy hoạch của Hà Nội, vì các hệ 
thống này giúp chống ùn tắc giao thông vốn là vấn đề nan 
giải quen thuộc của Hà Nội. Hai đường cao tốc mới được mở 
hướng tới đại lễ kỷ niệm Hà Nội 1000 năm, bao gồm tuyến 
đường cao tốc Thăng Long và Lê Văn Lương, nối quận Cầu 
Giấy và huyện Từ Liêm với các thành phố vệ tinh xung quanh.
 
Bên cạnh việc phát triển những tuyến đường chính, một sự 
kiện nổi bật khác là lễ khởi công xây dựng tuyến đường sắt đô 
thị dài 12.5km vào ngày 26 tháng 9, công trình này có tổng 
mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng (tương đương 924 triệu đô la Mỹ).  
Giai đoạn I của dự án trên sẽ hiện thực hóa tuyến đường từ ga 
Nhổn thuộc huyện Từ Liêm đến cuối Ga đường sắt Hà Nội, với 
điểm dừng tiện lợi tại ga Cầu giấy ngay trước công trình 
Indochina Plaza Hanoi. Tuyến đường này dự kiến sẽ đưa vào sử 
dụng khoảng cuối năm 2015 và là một phần của dự án quy mô 
lớn dự tính nối 5 tuyến đường khác nhau và sẽ hoàn thành 
trước năm 2020. 



Cập nhật tiến độ dự án
Tháng 3, 2011
Trong quý III và quý IV, đội ngũ đảm trách dự án IPH đã đẩy 
nhanh tiến độ dự án và đạt được những tiến bộ đáng kể 
trong công tác thiết kế và thi công dự án, cũng như trong việc 
đấu thầu một số hạng mục quan trọng. Chúng tôi đã hoàn 
thành thiết kế kết cấu kỹ thuật cho phần cấu trúc thượng 
tầng và các công trình tầng hầm. Hiện chúng tôi tập trung 
hoàn thành hạng mục MEP (Cơ khí – Điện - Ống nước), kiến 
trúc, nội thất và thiết kế cảnh quan cần thiết cho việc đấu 
thầu của các gói còn lại. Ngoài ra, đội ngũ thi công đang tiến 
hành xây dựng kết cấu những cột trụ đầu tiên cho trung tâm 
thương mại, khi hoàn thành sẽ tạo ra một không gian độc đáo 
trong tổng thể cảnh quan kiến trúc của IPH.

Tính đến thời điểm tháng 2, chúng tôi đã hoàn thiện đổ 
móng cho hai tầng hầm và tầng lửng khu vực đỗ xe, và hiện 
đang thi công đường vòng phía Tây dẫn vào khu tầng lửng 
này. Khi hoàn thành, dự kiến hai tầng hầm sẽ cung cấp hơn 
520 chỗ đỗ xe ô tô và 1,600 chỗ cho xe gắn máy.

Đối với kết cấu thượng tầng, đội ngũ thi công đã hoàn thành 
với tiến độ khẩn trương với thời gian thi công kết cấu trung 
bình cho 1 tầng là 5 – 7 ngày.  Tính đến thời điểm tháng 2, 

chúng tôi đã hoàn thiện kết cấu móng sàn tới tầng 34 của tòa 
Đông, tầng 30 của tòa Tây và tầng cao nhất của tháp văn 
phòng.  Tại mỗi tòa tháp căn hộ, kết cấu lõi thang máy được 
hoàn thiện 1 tầng cao hơn so với kết cấu sàn. 

Nhận xét về tiến độ và tốc độ phát triển của dự án, ông Alex 
Medynski, Quản lý Xây dựng công trình của Indochina Land 
cho biết, “Đây là giai đoạn thú vị nhất trong thi công xây dựng 
khi bạn được chứng kiến dự án dần dần thành hình và IPH sẽ 
sớm trở thành một điểm nổi bật tại khu vực phía tây của Hà 
Nội”. Medynski giám sát hơn 600 công nhân làm việc trên 
công trường trong đó phần lớn là người Việt Nam. 

Với 1,400 công nhân xây dựng làm theo ca trong suốt 24h, 
theo dự kiến công trình IPH sẽ xây tới tầng cao nhất của tháp 
văn phòng vào tháng 1 năm 2011 và tới tầng 35 tòa Đông và 
tầng 31 tòa Tây vào tháng 3 năm 2011. Đội ngũ thi công luôn 
đảm bảo đúng tiến độ để hoàn thành khu thương mại bán lẻ 
khoảng cuối tháng 8 năm 2011 để sẵn sàng bàn giao cho các 
bên thuê, hai tòa tháp căn hộ dự kiến hoàn thành và sẵn sàng 
bàn giao cho những chủ sở hữu vào tháng 12 năm 2011.

Đội ngũ IPH luôn hoàn thành 
đúng tiến độ đề ra và với nỗ lực đó, 

IPH đã đặt ra một chuẩn mực mới 
cho chất lượng thi công vượt trội 

tại Việt Nam
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THÔNG TIN VỀ IPH!
Thị trường địa ốc Hà Nội: Tâm điểm dồn về khu vực Mỹ Đình 
12 tháng 11 năm 2010
Thông tin Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội sẽ được phê duyệt với những điểm 
mới, đã khiến Mỹ Đình trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư bất động sản. 
Cuối tuần qua, tại căn hộ mẫu Dự án Indochina Plaza Hà Nội, ghi nhận một sự 
kiện bất thường, khi có hàng trăm khách hàng đổ về đây xem và đặt mua căn 
hộ. Chị Đỗ Hoàng An, một nhà đầu tư cá nhân cho biết: “Sau khi có thông tin 
Đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội dự kiến được phê duyệt trong tháng 
11/2010, cũng như trụ sở các bộ, ngành, cơ quan trung ương sẽ chuyển về Mỹ 
Đình, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn khu vực này để đón đầu xu hướng thị 
trường”.
Hữu Tuấn

IPH làm nóng phân khúc thị trường chung cư cao cấp Hà Nội 
06 Tháng Mười 2010 
(VEN) - Với việc dự án Indochina Plaza Hanoi (IPH) đang được khẩn trương xây 
dựng và dần trở thành mốc đáng chú ý tại khu vực phía Tây của Hà Nội, nhiều 
chuyên gia bất động sản cũng như nhà đầu tư đều tin rằng IPH sẽ làm nóng 
phân khúc thị trường chung cư cao cấp Hà Nội. 
T.Tâm

News!I P H  i n  t h e  

Tiên phong trong công cuộc thay đổi cảnh quan đô thị -  kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội

Email: sales@indochinaplazahanoi.com

www.indochinaplazahanoi.comĐường dây nóng: +84 1900 5555 96LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN DỰ ÁN

Tôn vinh nét hiện đại, hài hòa bản sắc xưa
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DỰ ÁN INDOCHINA PLAZA HANOI: Chất lượng, vị trí làm nên đẳng cấp
11/10/2010
Dự án Indochina Plaza Hà Nội (IPH) khi hoàn thành sẽ góp phần tạo sự chuyển 
biến tích cực cho thị trường bất động sản Hà Nội vốn khá trầm lắng thời gian 
qua. Bởi bên cạnh chất lượng, vị trí đắc địa của dự án chắc chắn sẽ thu hút 
khách hàng. Đó là khẳng định của ông Michael Piro – Giám đốc kinh doanh và 
tiếp thị, Công ty Indochina Land.
Thu Hương

Indochina Plaza Hanoi: Vẫn đắt khách
Bắt đầu tiếp thị và mở đợt bán hàng thứ nhất vào cuối năm 2009, dự án tổ hợp 
văn phòng, căn hộ cao cấp Indochina Plaza Hanoi (IPH) tọa lạc ở cuối đường 
Xuân Thủy, góc cắt giữa đường Phạm Hùng và đường Phạm Văn Đồng, đã có 
tỷ lệ các khách hàng đăng ký căn hộ lên tới 70% trong tổng số 390 căn hộ của 
2 tòa tháp Đông và Tây.
Hồng Quân

Thị trường căn hộ cao cấp sẽ khởi sắc vào cuối năm 
30/09/2010
Mặc dù thị trường bất động sản Hà Nội trong nửa năm đầu 2010 khá trầm lắng, 
Indochina Land và Savills vẫn lạc quan và tin tưởng vào thành công của IPH. 
Ông Nguyễn Dũng Minh, giám đốc bán hàng của Savills Hanoi nhận định, xu 
hướng phát triển khá lạc quan của thị truờng BĐS Hà Nội, khách hàng ngày 
càng kỹ tính hơn trong việc lựa chọn căn hộ cao cấp. Họ muốn đầu tư có hiệu 
quả vào những căn hộ thực sự chất lượng hơn là bỏ tiền vào những đầu tư 
không có khả năng sinh lợi cao. Trong quý 4, các giao dịch sẽ có sự khởi sắc, 
tạo ảnh hưởng tích cực thị trường bất động sản vốn đã sôi động.
Duy Khanh

Indochina Plaza Hà Nội: Tăng nguồn cung BĐS cao cấp phía tây Hà Nội 
03/10/2010 
Mặc dù thị trường BĐS Hà Nội trong nửa năm đầu 2010 khá trầm lắng, tuy 
nhiên Indochina land với IPH vẫn đang thu hút được sự chú ý của giới đầu tư, 
đồng thời khẳng định dự án đang được đi theo đúng lịch trình đã đặt ra. Với 
một dự án cao cấp, thiết kế vượt trội do công ty uy tín đến từ Australia và mức 
giá tối ưu trung bình từ 2600 UDS trên m2 tuỳ từng vị trí, IPH đang trên đường 
hướng tới thành công vì BĐS phía tây thành phố vẫn còn thiếu nhiều các dự 
án chất lượng cao so với nhu cầu tại Hà Nội.
Thanh Huyền

Knight Frank bán thành công căn hộ Indochina Plaza Hanoi
Knight Frank Việt Nam đã bán thành công nhiều căn hộ và mang về tổng 
doanh thu hơn 2.7 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 54 tỉ đồng Việt Nam cho 
phía chủ đầu tư chỉ trong một ngày mở bán 6 tháng 11 năm 2010 tại Hà Nội.
Bích Ngọc

T H Ô N G  T I N  C Ậ P  N H Ậ T  V Ề  D Ự  Á N    |  1 3



66 biệt thự được thiết kế tinh tế, nằm riêng biệt trên khu đất 
rộng 3 hec-ta có tầm nhìn thoáng và cao. 
3 khu Biệt thự – Biệt thự A, B, và D – với tổng diện tích dao 
động từ 240m2 tới 475m2 có thể đáp ứng được nhu cầu khác 
nhau về quy mô và mức giá biệt thự. 
Giá mua đã bao gồm Thẻ hội viên Vàng sân Golf cho Gia đình 
hiện có giá trị xấp xỉ US$32,800 
Khu vui chơi giải trí riêng biệt cho cộng đồng dân cư được xây 
dựng trong khuôn viên khu biệt thự. 
Bể bơi rộng với diện tích dao động từ 21m2 tới 31m2
Chương trình cho thuê ngắn hạn đối với chủ sở hữu, phù hợp 
với nhu cầu của khách hàng – Xin liên hệ để biết thêm chi tiết. 
Tiếp cận với các dịch vụ tiện ích của sân gôn bao gồm: 
Hai (2) cửa hàng chuyên dụng 
Nhà hàng và Câu lạc bộ Montgomerie Links 
Café Links 
Sân tập 
Khu vực Sauna và Jacuzzi
Câu lạc bộ bãi biển

Trong gia đoạn đầu, có 13 biệt thự có hồ bơi riêng được chào bán, chỉ dành cho những khách hàng đã đặt lịch hẹn trước và sẽ 
nhận mức giá ưu đãi giai đoạn đầu cùng với những điều khoản có lợi khác.  Vui lòng liên hệ và đặt lịch hẹn thăm quan biệt thự 
theo địa chỉ:

“A home re�ects one’s life 
and personal journey.”

ĐÀ NẴNG
Phòng Kinh Doanh - Indochina Land
Nguyễn Phương Thảo
M: +84-905 710 176  
E: thao.p.nguyen@indochinacapital.com 

HÀ NỘI
Phòng Kinh Doanh - Indochina Land
Hứa Thu Hương 
M: +84 932  273 456 
E: huong.t.hua@indochinacapital.com 

Khu biệt thự sang trọng nằm trong 
khuôn viên sân gôn Montgomerie 

Links được thiết kế để trở thành 
một trong những điểm nghỉ 

dưỡng sân gôn và câu lạc bộ thể 
thao ngoài trời đáng mơ ước nhất 

Châu Á, bao gồm 66 biệt thự cao 
cấp có bể bơi riêng

Những biệt thự hiện đại được xây dựng trên nền diện tích 
hào phóng của sân gôn Montgomerie Links, giáp với bãi 
biển Non Nước, được tạp chí danh tiếng Forbes mệnh 
danh là “một trong mười bãi biển đẹp nhất thế giới”. Khu 
biệt thự nằm ở vị trí cao hơn sân gôn xung quanh, giúp 
tầm nhìn ra không gian xanh tươi đẹp của sân gôn càng 
thêm khoáng đạt, xa xa là Ngũ Hành Sơn và Biển Đông. 

Khu biệt thự sang trọng 
Montgomerie Links: 

Đăng ký ngay hôm nay! www.montgomerielinks.com
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Montgomerie Links được bình chọn “Sân gôn tốt nhất Việt Nam năm 2010”, tạp chí Gôn Châu Á phát hành hàng tháng



Ẩn mình giữa thiên nhiên quần đảo Côn Đảo - cách TP Hồ Chí Minh chỉ 
45 phút đi bằng máy bay, khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo được đầu 
tư xây dựng bởi Indochina Land bao gồm 35 phòng khách sạn dạng 
biệt thự và 15 biệt thự tư nhân đang được chào bán nằm dọc theo 
những đồi cát tự nhiên tuyệt đẹp bên mặt nước biển xanh như ngọc. 

Các biệt thự ở đây có từ một đến hai tầng, gồm một, ba, bốn hoặc năm 
phòng ngủ, tất cả đều mang âm hưởng thiết kế độc đáo, hiện đại với 
tâm niệm tuân thủ những nguyên tắc cao nhất về bảo vệ môi trường. 
Dù được thiết kế đơn tầng hay thông tầng, tất cả các biệt thự nơi đây 
đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt ra biển khơi, với hồ bơi vô cực tạo cảm 
giác như hòa mình vào không gian của biển. Các biệt thự được thiết kế 
với phòng khách thoáng đãng, song hành cùng phòng bếp đầy đủ tiện 
nghi, hệ thống trang thiết bị mang thương hiệu Electrolux, dàn âm 
thanh tối tân, ti vi màn hình phẳng thế hệ mới và kết nối internet không 
dây. Quý Khách mua biệt thự sẽ được hưởng quyền sử dụng những cơ 
sở vật chất và tiện nghi của khu nghỉ dưỡng, cũng như quyền tham gia 
chương trình cho thuê và nhượng quyền khai thác, thiết kế riêng theo 
nhu cầu của họ.

Khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp Six Senses Côn Đảo đã chính thức ra mắt vào 
tháng 12 năm 2010

Mức giá ưu đãi hấp dẫn nhân dịp khai trương.
Liên hệ đặt phòng tại khu nghỉ dưỡng:

Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
E: Reservations-condao@sixsenses.com 
www.sixsenses.com

Thể hiện ý đồ của Six Senses: “Sự trải 
nghiệm kỳ thú của 6 giác quan", 
khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo 
được xây dựng để trở thành điểm 
dừng chân lý tưởng nhất Đông Nam 
Á và chính thức được đưa vào hoạt 
động ngày 20 tháng 12 năm 2010.

“A home re�ects one’s life 
and personal journey.”

Ra mắt khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp 
Six Senses Côn Đảo

Chính thức ra mắt T12, 2010

MỨC GIÁ BÁN KHỞI ĐIỂM CHO CÁC 
BIỆT THỰ US$2,000,000

Để biết thêm thông tin về mua biệt thự, vui lòng liên hệ:
Ms. Thảo Lê
T: +84 83 910 4855
F: +84 83 910 4860
M: +84 916 26 4646
E: thao.t.le@indochinacapital.com
Web: www.condaoresidence.com
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"Mặc dù môi trường đầu tư luôn đầy 
những thách thức, nhưng các tổ chức 

đầu tư cốt lõi của chúng tôi khắp toàn 
cầu vẫn tiếp tục nhận thấy tiềm năng 

của thị trường bất động sản Việt Nam", 
Ông Peter R. Ryder- Giám Đốc Điều Hành Indochina Capital

Indochina Land - Nhìn lại một năm nhiều thành công 2010
Năm 2010 đánh dấu sự phát triển vững mạnh của Indochina 

Land và tập đoàn Indochina Capital với rất nhiều giải thưởng 

danh giá  được trao cho những dự án vượt trội, bao gồm sáu 

giải thưởng Bất động sản thương mại Châu Á Thái Bình 

Dương, tổ chức cùng với hãng truyền hình Bloomberg. Vào 

ngày 14 tháng 12, chúng tôi tổ chức họp báo cuối năm nhằm 

thông báo những thành quả quan trọng đã đạt được trong 

năm, có thể kể đến việc đóng quỹ bất động sản thứ ba – ILH3 

vào tháng 10 và quan hệ chiến lược mới thiết lập với tập đoàn 

ORIX, một trong những tập đoàn tài chính toàn cầu với trụ sở 

đặt tại Tokyo và hoạt động trên phạm vi 27 quốc gia trên toàn 

thế giới.

Với tổng số vốn cam kết 180,3 triệu USD, ILH3 đã tăng tổng số 

quỹ thuộc quyền quản lý của Indochina Land lên gần 500 

triệu USD bao gồm cả ba quỹ bất động sản đã đóng, với hơn 

2 tỷ USD tài sản thuộc quyền quản lý. "Mặc dù môi trường đầu 

tư luôn đầy những thách thức, nhưng các tổ chức đầu tư cốt 

lõi của chúng tôi khắp toàn cầu vẫn tiếp tục nhận thấy tiềm 

năng của thị trường bất động sản Việt Nam", Giám Đốc Điều 

Hành của tập đoàn Indochina Capital - ông Peter R. Ryder nói. 

"Những tổ chức góp quỹ vào quỹ bất động sản mới nhất này 

của chúng tôi là đại diện cho các tổ chức đầu tư hàng đầu, 

phần lớn trong số họ đã tham gia vào các quỹ trước đây của 

chúng tôi, điều này thể hiện niềm tin lâu bền của họ vào khả 

năng tạo ra lợi nhuận vượt trội của chúng tôi," ông nói thêm.

Sở hữu 25% cổ phần của Indochina Capital, ORIX sẽ đóng một 

vai trò chiến lược hỗ trợ Indochina Capital quản lý quỹ và dịch 

vụ tư vấn tài chính tại Việt Nam. Trình độ chuyên môn cộng với 

kinh nghiệm kinh doanh của ORIX sẽ giúp mở rộng hơn công 

việc quản lý quỹ của Indochina Capital, bao gồm các chiến 

lược riêng biệt chủ yếu tập trung vào mảng bất động sản, 

chứng khoán và cơ sở hạ tầng, cũng như phát triển hơn nữa 

các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và tài chính của Indochina 

Capital. Hơn nữa, ORIX sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho những 

doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam, nơi hiện có nền tảng 

kinh tế vững và cầu nội địa đang không ngừng thúc đẩy khu 

vực tư nhân phát triển. Với những động lực mạnh mẽ và tích 

cực đã và đang thúc đẩy sự phát triển của Indochina Capital, 

các nhà đầu tư và quý khách hàng, chúng tôi tin tưởng mạnh 

mẽ vào tương lai thịnh vượng của năm mới.

Họp báo Indochina Capital tháng 12 -2010
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Indochina Land’s pioneering devel-
opment has been well received in 
the real estate market, as investors 
recognize the potential of this high 
growth area which is a major focus 
of Hanoi’s 2020 master plan

Indochina Plaza Hanoi
 leading the transformation of 

Hanoi’s urban landscape in the 
city’s new millenium

Over the course of 2010, Hanoi’s property market has steadily 
improved on par with the continued expansion of the 
economy.  Since the downturn in 2008, construction starts 
have increased across all sectors, with notable supply 
increases in the o�ce market, as well as the residential and 
hospitality sectors in select submarkets. With brighter 
economic outlooks onshore and o�, the commercial and 
residential property sectors have experienced positive 
momentum, a trend that is forecasted to continue through 
the New Year. 

At Indochina Land, we have made signi�cant strides across 
our real estate portfolio.  Development of our �rst project in 
Hanoi, Indochina Plaza Hanoi (IPH), has experienced tremen-
dous progress over 2010, with over US$65 million in sales 
since launching in November 2009 and equally impressive 

construction advancement with the superstructure of the 
residential towers expected to top out in the �rst quarter of 
2011.

IPH is one of the most sophisticated commercial develop-
ments launched in Hanoi and Vietnam to date; one that, at 
Indochina Land, we are proud to see leading the modern 
evolution of this historic city.  Strategically located at the 
gateway to western Hanoi on the intersection of Xuan Thuy 
Road with Pham Van Dong and Pham Hung Streets, IPH will 
anchor western Hanoi as the �rst exceptional mixed-use 
property in the City. 

IPH will not only become a landmark for Hanoi residents, but 
will also serve as a benchmark for luxury properties through-
out Vietnam.  Commenting on Hanoi’s leading mixed-use 
development, Peter Ryder, CEO of Indochina Capital stated, 
“When we created Indochina Capital in 1999, it was always 
our intention to build a landmark project of international 
caliber in Hanoi. Indochina Plaza Hanoi is the realization of 
this ambition; a vibrant and dynamic integrated community 
which will become a leading urban center at the heart of 
Hanoi’s burgeoning western districts.”

Indochina Land’s pioneering development has been well 
received in the real estate market, as investors recognize the 
potential of this high growth area which is a major focus of 
the city‘s 2020 master plan. The decision to develop Ha Noi 
towards the west was determined by the government and 
city authorities several years ago as the government has 
sought to divide the master plan of Ha Noi into two zones 
including the traditional central business district of Hoan 
Kiem District and western Hanoi.

At the core of this plan, the government aims at preserving the 
Old Quarter (Hoan Kiem District) and has taken action by 
placing a moratorium on mid and high rise development from 
the western banks of the Red River to the second ring road. 
While large scale and commercial development in the 
traditional CBD has been delayed, the government has turned 
its attention to western Hanoi. To attract developers to this 
area, subsidies on land leases for state owned companies’ 
o�ce buildings have been granted while the planning depart-
ment has been cooperative in passing investment licenses for 
large scale mixed use projects.   

To further bolster the attractiveness of this rapidly emerging 
area, improved transportation services have become a focal 
point for Hanoi’s planning department, as they combat the 
tra�c congestion that characterizes much of Hanoi. Two new 
highways were opened in conjunction with Hanoi’s 1000th 
year anniversary celebrations, including the Thang Long and 
Le Van Luong Highways, linking Cau Giay and Tu Liem Districts 
with the surrounding satellite cities. 

In addition to the development of more arterial roads, a 
groundbreaking ceremony was held on September 26th to  
mark the beginning of construction on the 12.5 kilometer 
Light Pilot Metro Line, with a total investment of over VND18 
trillion (US$924 million).  The construction of phase one of the 
Metro Line will begin at Nhon in Tu Liem District and end at 
Hanoi Railway Station, with a convenient stop directly in front 
of Indochina Plaza Hanoi at the planned Cau Giay Station. 
Phase one of the Metro Line is scheduled to be operational 
towards the end of 2015 and is part of a larger scale project 
expected to connect �ve (5) lines which will reach substantial 
completion by 2020. 
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IPH Construction Update 
March 2011

Throughout the third and fourth quarters, the IPH team has 
made signi�cant progress advancing the project’s design and 
construction, as well as on the tendering of key trade 
packages.  We have completed the structural engineering 
design for the superstructure and basement works. Our focus 
is now to complete the MEP, architectural, interior and 
landscape design to allow for the tendering of the remaining 
packages. Additionally, the construction team is now under-
way preparing the �rst �oor columns for the retail podium 
which, when completed, will frame the unique plaza area 
featured in IPH’s outstanding design. 

Through February, we have poured the �oor slabs for the 1st, 
2nd and mezzanine basement levels and are now pouring 
the west ramp down to the mezzanine.  When completed, 
the basement levels will provide approximately 520 car park 
spaces and 1600 spaces for motorbikes.  

For the superstructure, the construction team has progressed 
quickly with structural completion of each new �oor taking 
only 5 – 7 days.  To date, we have poured the �oor slab on the 
34th level of the East Tower, the 30th level of the West Tower 

and the top level of the o�ce tower.  For each of the residen-
tial towers, the lift core is running one level above the �oor 
slab. 

Commenting on the progress and pace of development, Alex 
Medynski, Construction Manager with Indochina Land said, 
“These are very exciting times on site as the superstructure 
takes shape and IPH takes a prominent place in western 
Hanoi’s emerging skyline.” Medynski oversees a workforce of 
over 600 construction workers on site, the majority of whom 
are Vietnamese. 

With 1,400 construction employees working in shifts around 
the clock, IPH topped out on the o�ce tower in January 2011 
and will reach the 35th �oor and 31st �oor of the East and 
West residential towers respectively by March 2011. The team 
is on schedule to complete the retail podium by late August 
2011 for handover to the tenants, and the residential towers 
by December 2011 for handover to the residents.

The IPH construction team is 
progressing on schedule and 
setting a new benchmark for 

exceptional construction 
quality in Vietnam.
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IPH in the News!
Hanoi real estate market: My Dinh Area attracts many investors
12 November 2010
A main focus of Hanoi’s urban master plan, the My Dinh area draws real estate 
investors.
Last weekend, Indochina Plaza Hanoi recorded a large number of customers 
�ocking to the IPH sales o�ce to view and purchase apartments in the project. 
Ms. Do Hoang An, an investor, said: “With the knowledge that Hanoi’s master 
plan will be approved in November 2010 and that the headquarters of many 
ministries and central agencies are being moved to the My Dinh area, many 
investors have chosen this area to capitalize on market trends.”
Huu Tuan 

IPH to heat up Hanoi’s high-end apartment market
06 October 2010
(VEN) – Indochina Land’s Indochina Plaza Hanoi project is moving ahead at an 
impressive pace of development and has become a strong attraction for 
buyers. Numerous real estate experts and savvy investors believe that 
Indochina Plaza Hanoi will help to heat up Hanoi’s high-end apartment market.
T.Tam

News!I P H  i n  t h e  
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INDOCHINA PLAZA HANOI outshines other projects for its high quality and 
strategic location
11 October 2010
“When Indochina Plaza Hanoi is completed, it will no doubt have a signi�cant 
positive impact on Hanoi’s real estate market. In addition to the project’s high 
quality, its strategic location will attract numerous customers and investors”, 
said Mr. Michael Piro, Director of Sales and Marketing for Indochina Land.
Thu Hương

IPH still catches buyers’ attention:
29 October 2010
Since the �rst sales launch at the end of 2009, Indochina Plaza Hanoi – Hanoi’s 
leading mixed-use luxury complex located at the junction of Xuan Thuy, Pham 
Van Dong and Pham Hung streets – has recorded a buyers’ registration rate of 
70% for the 390 apartments located within two residential towers.
Hong Quan 

High-end apartment market to thrive towards the year end.
30 September 2010
Despite lower levels of activity in Hanoi’s real estate market through the �rst 
half of 2010, Indochina Land and Savills remain con�dent that well-designed 
and well-priced projects like Indochina Plaza Hanoi will continue to be 
successful. According to Mr. Nguyen Dung Minh, Director of Residential Sales 
for Savills in Hanoi, “We are seeing positive trends in Hanoi’s real estate market, 
as buyers become increasingly sophisticated in their evaluation of investment 
opportunities. We have noticed a shift in client preferences, away from purely 
speculative activity towards more strategic investments in higher quality 
apartments. As we head towards the 4th quarter of the year, we expect to see 
a pickup in sales transactions across the board, re�ecting a consistent historical 
trend in the Hanoi market.”
Duy Khanh

Indochina Plaza Hanoi increases the supply of high-end real estate projects 
in western Hanoi
03/10/2010
Although the property market in Hanoi remained relatively quiet through the 
�rst half of 2010, Indochina Plaza Hanoi has consistently attracted investors’ 
attention and its construction progress is moving ahead well on schedule. A 
luxury project developed by Vietnam’s premier property developer, Indochina 
Land, in conjunction with world-renowned design �rms, IPH is well on its way 
to success given the lack of equally high-end projects in Hanoi. The condo-
miniums at IPH are available starting from US$2600 per m2.
Thanh Huyen 

Knight Frank’s successful sale at Indochina Plaza Hanoi
10 November 2010
Knight Frank announced their successful sales opening at Indochina Plaza 
Hanoi with VND54 billion ($2.7 million) in total revenue on November 6 in 
Hanoi.
Bich Ngoc
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Three (3) villa types – Villa A, B, and D – with gross areas 
ranging from 240m2 to 475m2 with a villa type suitable for all 
preferences and price ranges 
Purchase price includes a Family Golf Membership, currently 
valued at US$32,800 
Private community recreation area situated within The Estates 
Spacious private pools ranging from 21m2 to 31m2 
Optional rental program available for purchasers – please 
inquire for more details 
Access to extensive array of golf course facilities including: 
Two (2) pro shops 
The Montgomerie Links Clubhouse and Restaurant 
The Links Café 
Fully operational driving range 
Sauna and Jacuzzi area
Private Beach Club

The �rst phase o�ering of 13 exclusive pool villas is available only by appointment for select clients who will bene�t from Early 
Bird pricing and exceptional terms.  To schedule an appointment or to arrange a detailed property inspection, please contact:

The Estates at 
Montgomerie Links

Register Today! www.montgomerielinks.com

DANANG
Sales Manager - Indochina Land
Nguyen Thi Phuong Thao
+84-905 710 176
thao.p.nguyen@i ndochinacapital.com

HANOI
Sales Executive - Indochina Land
Hua Thu Huong 
+84 932  273 456 
huong.t.hua@indochinacapital.com 

is set to become one of Asia’s most 
desirable golf and country club 

retreats, featuring 66 internation-
ally designed pool villas.

 There modern villas are set on generous footprints of 
land nestled within the award winning Montgomerie 
Links Golf Course, and adjacent to what Forbes Magazine 
describes as “one of the ten most beautiful beaches in the 
world”. The Estates are elevated above the plane of the 
surrounding golf course providing stunning golf course 
views in addition to views of the Marble Mountains and 
East Sea.

Montgomerie Links voted “Best Golf Course in Vietnam” for 2010 by Asian Golf Monthly



Located just 45 minutes by plane from Ho Chi Minh City, Six Senses Con 

Dao consists of 35 hotel villas and 15 residential pool villas along a 

dramatic coastline setting of sloping dunes and turquoise waters. The 

15 residential villas present the ultimate standard of luxury, with accom-

modations that are modern, unique and designed with the highest 

environmental principles in mind.

Villas range from single-level villas to duplexes, in con�gurations of 

one, three, and four bedroom accommodations.  Each is designed to 

feature unobstructed ocean views, spacious living areas and private 

in�nity pools, and come well appointed with custom kitchens, Electro-

lux home appliances, built-in sound systems, �at screen TVs and Wi-Fi. 

Villa buyers will enjoy access to the resort’s extensive facilities and 

amenities, as well as the option to enter a resort rental program, 

tailored speci�cally to their needs.

Six Senses Con Dao opened to the public in December  2010.

Exclusive Introductory Rates Now Available!
To make a reservation at the resort, please contact:

6 Thai Van Lung St, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam
E: Reservations-condao@sixsenses.com - www.sixsenses.com

VILLAS AVAILABLE FROM US$2,000,000

For information on villa sales, 
please contact:
Ms. Thao Le
T: +84 83 910 4855
F: +84 83 910 4860
M: +84 916 26 4646
E: thao.t.le@indochinacapital.com
Web: www.condaoresidence.com

Six Senses Con Dao embodies 
Six Senses’ theme of “Rede�ning 
Experiences” and is set to be one of 
the most exclusive resorts in South-
east Asia. The resort opened its 
doors in December 2010.
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“A home re�ects one’s life 
and personal journey.”

Six Senses Con Dao 
NOW OPEN

Opened in December 2010



“Despite the challenging worldwide 
investment climate, our core base of 
global institutional investors contin-

ues to recognize the potential of 
Vietnam’s real estate market,” 

Peter R. Ryder, Managing Director of Indochina Capital
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Indochina Land - 
Another millestone year in 2010
2010 was a year chock full of accomplishments for Indochina 

Land and our parent company, Indochina Capital. Indochina 

Land was awarded with multiple accolades across our real 

estate portfolio, including 6 Asia Paci�c Commercial Property 

Awards, organized in collaboration with Bloomberg Televi-

sion.  On December 14th, we held a year-end press confer-

ence during which we announced several other major 

milestones, including the successful closing of our third real 

estate fund, ILH3, in October, and Indochina Capital’s new 

strategic partnership with ORIX Corporation, a global �nancial 

services group with headquarters in Tokyo and operations in 

27 countries worldwide.

With total capital commitments of US$180.3 million, ILH3 

increases Indochina Land’s total funds under management to 

nearly US$500 million across three private, closed-ended real 

estate funds, which translates to over US$2 billion in assets 

under management. “Despite the challenging worldwide 

investment climate, our core base of global institutional 

investors continues to recognize the potential of Vietnam’s 

real estate market,” stated Peter R. Ryder, Managing Director 

of Indochina Capital.  “Subscribers to our latest real estate fund 

represent leading institutional investors, the great majority of 

whom have participated in our previous funds, demonstrating 

enduring con�dence in our ability to generate superior 

returns.”

By acquiring a 25% stake in Indochina Capital, ORIX intends to 

play a strategic role in supporting our fund management and 

advisory business in Vietnam.  ORIX’s expertise and know-how 

will facilitate Indochina Capital’s expansion of our core fund 

management business, with separate strategies focusing on 

real estate, equities and infrastructure, as well as further our 

�nancial and advisory services.   Moreover, ORIX will provide 

advisory services to Japanese companies entering Vietnam, 

where strong economic fundamentals and domestic demand 

are fueling high growth in the private sector.

With the positive momentum that has driven Indochina 

Capital, our partners and clients forward in 2010, we look 

forward to sharing an even more prosperous and successful 

year ahead.
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