
I N D O C H I N A  P L A Z A  H A N O I

P R O J E C T  U P D A T E
THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ DỰ ÁN

Summer 2011 | Tháng 7, 2011

www.indochinacapital.com



MỤC LỤC

Indochina Plaza Hanoi một lần nữa giành chiến thắng với giải thưởng BĐS Châu Á -Thái Bình Dương

Lễ cất nóc công trình Indochina Plaza Hanoi

Phỏng vấn chị Nguyễn Lê Linh Ly, chủ sở hữu căn hộ IPH

Trung tâm thương mại và tháp văn phòng chính thức khởi động cho thuê mùa hè này!

 Indochina Plaza Hanoi ra mắt văn phòng kinh doanh và căn hộ mẫu mới!

Khu nghỉ dưỡng và spa Hyatt Regency Đà Nẵng khai trương mùa thu này!

CONTENTS

Indochina Plaza Hanoi wins another prestigious Asia Paci�c Property Award!

Indochina Land celebrates IPH Topping Out Ceremony 

Interview with Ms. Nguyen Le Linh Ly, owner of a new IPH condominium

Retail Podium and O�ce Tower Leasing has launched this Summer!

We're moving in! Visit our new o�ce and show units in the East Residential Tower

Indochina Land Property Feature: Hyatt Regency Danang Resort & Spa opens this Fall!



Thiết kế năng động cùng các tiện 
ích cao cấp mang đến một ốc đảo 
đô thị độc đáo, làm nổi bật sự hiện 
diện của một công trình mang tính 
biểu tượng và khẳng định IPH là địa 
chỉ mới hấp dẫn nhất của Hà Nội.

Indochina Plaza Hanoi một lần nữa 
giành chiến thắng với giải thưởng 

BĐS Châu Á -Thái Bình Dương

Thông tin về kết quả bình chọn Giải Thưởng Bất Động 
Sản châu Á Thái Bình Dương 2011 phối hợp với Đài 
Truyền Hình Bloomberg được công bố, và đây là năm 
thứ hai liên tiếp Indochina Plaza Hà Nội ghi nhận thành 
công sau giải thưởng “Công Trình Đa Năng Tốt Nhất Việt 
Nam” năm 2010. Những tổ chức giành chiến thắng tại giải 
thưởng này được mời tham dự Đêm trao giải hoành tráng 
và trang trọng tại tổ chức tại khách sạn Longemont, 
Thượng Hải vào cuối tháng Năm, và với 3 giải thưởng cùng 
trong năm nay, Indochina Land đã chứng tỏ vị thế nổi bật 
trong hàng loạt những tổ chức tham gia tranh giải.

Năm nay, Indochina Land nhận Giải Thưởng Công trình 
đa năng có kiến trúc xuất sắc cho Indochina Plaza Hà 
Nội- một công trình biểu tượng hiện đang làm thay đổi 

cảnh quan Hà Nội và thiết lập chuẩn mực mới cho lối sống 
đô thị đương đại tại Việt Nam. Với thiết kế năng động, cơ sở 
tiện ích cao cấp và ở vị trí đắc địa, Indochina Plaza Hanoi 
mang đến phong cách sống hiện đại cũng như môi trường 
làm việc chuyên nghiệp đẳng cấp sánh ngang với những 
tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới. Indochina Plaza Hanoi là 
thành quả của sự hợp tác chiến lược giữa chủ đầu tư với 
một đội ngũ đẳng cấp thế giới gồm nhiều công ty thiết kế 
quốc tế như Gravity Partnership của Hồng Kông, Benwood 
Studio Thượng Hải và PTW của Úc.

Kiến trúc độc đáo của IPH nổi bật hơn các dự án căn hộ khác 
hiện đang được thi công xây dựng tại Hà Nội. Với kiến trúc 
uốn vòng cung nhẹ nhàng và thiết kế xen kẽ các lớp vật liệu 
thể hiện nét thẩm mỹ đương đại mạnh mẽ, gạch men được 
sử dụng làm nổi bật lớp hoàn thiện bên ngoài, cung cấp độ 
bền và những điểm nhấn biến hóa theo ánh sáng ban ngày. 
Thiết kế năng động cùng các tiện ích cao cấp mang đến 
một ốc đảo đô thị độc đáo, làm nổi bật sự hiện diện của một 
công trình mang tính biểu tượng và khẳng định IPH là địa 
chỉ mới hấp dẫn nhất của Hà Nội.

Giải thưởng Bất động sản Châu Á-Thái Bình Dương 2011 ghi 
nhận con số kỷ lục với 21 quốc gia khác nhau tham gia dự 

giải. Chỉ tính riêng Việt Nam, đã có hơn 20 hồ sơ tham dự, 
bao gồm cả hạng mục bất động sản thương mại và nhà ở. 
Indochina Land cũng nhận được những giải thưởng Công 
Trình Giải Trí Tốt Nhất Việt Nam dành cho sân gôn 
Montgomerie Links và khu bất động sản sang trọng The 
Estates; khu nghỉ dưỡng và Spa Hyatt Regency Đà Nẵng nhận 
được Giải Thưởng Thiết Kế Nội Thất Xuất Sắc nhất. Ngoài 
Indochina Land, dự án từ Việt Nam đạt giải thưởng là Beau 
Rivage của Công Ty Capital Land, Khu Dân Cư Tân Sơn Nhất 
của công ty Alinco với mục đích phát triển khu dân cư gần 
sân bay; Công ty Aedas Việt Nam giành giải thưởng kiến trúc; 
Savills và CB Richard Ellis giành giải thưởng cho đại lý cung 
cấp các dịch vụ bất động sản nhà ở và thương mại.

Bình luận về các giải thưởng, ông Peter Ryder – Tổng Giám 
Đốc Điều Hành của Indochina Capital cho biết: "Giải 
thưởng năm nay thậm chí còn cạnh tranh hơn so với các năm 
trước về tầm cỡ và số lượng các ứng cử viên tham gia. Chúng 
tôi vinh dự nhận Giải Thưởng Công trình đa năng có kiến 
trúc xuất sắc dành cho Indochina Plaza Hà Nội và xin được 
chia sẻ thành công này với đội ngũ các nhà thiết kế quốc tế 
xuất sắc đã hợp tác với chúng tôi trong 2 dự án này, bao gồm 
Gravity Partnership của Hồng Kông, Benwood Studio Thượng 
Hải, PTW Architects và Diana Simpson từ Úc”. 
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Bà Maya Whiteley thay mặt Indochina Land nhận giải thưởng BĐS Châu Á TBD tại Thượng Hải



Đánh dấu thành công của 43 
tuần thi công phần thô đưa IPH 
thành công trình có tiến độ 
nhanh nhất trong lịch sử xây 
dựng của thủ đô

Lễ cất nóc công trình 
Indochina Plaza Hanoi

Vào ngày thứ Sáu ngày 15 tháng 4, Indochina Land tổ chức 

Lễ Cất Nóc cho công trình đa chức năng Indochina Plaza 

Hanoi, đồng thời đánh dấu sự hoàn tất phần xây thô của dự 

án sau 43 tuần thi công, chính thức đưa Indochina Plaza 

Hanoi trở thành công trình cao tầng có tiến độ thi công 

nhanh nhất trong lịch sử xây dựng của thủ đô.

Nhận xét về tiến độ thi công công trình, ông Alex Medynski, 

Giám Đốc Công Trường nhiều kinh nghiệm của Indochina 

Land cho biết, "Đây là thời gian rất thú vị trên công trường 

khi phần cấu trúc thượng tầng được định hình và IPH chiếm 

một vị trí nổi bật trong khu phực phát triển năng động ở 

phía Tây Hà Nội." Medynski giám sát đội ngũ xây dựng gồm 

hơn 600 công nhân, phần lớn trong số họ là người Việt Nam. 

Theo lịch trình đã đặt ra và minh chứng là phần xây thô đã 

hoàn thành đúng tiến độ, đội ngũ thi công IPH sẽ hoàn 

thành các tầng đế bán lẻ vào cuối tháng 08 năm 2011 để 

bàn giao cho khách thuê, và các tòa tháp căn hộ sẽ được 

bàn giao cho các cư dân trước tháng 12 năm 2011. Trung 

tâm thương mại được cất nóc vào tháng 12 năm 2010 sẽ 

được bàn giao để lắp đặt trang thiết bị nội thất vào tháng 11 

năm 2011.

"Đây là thời gian rất thú vị trên 
công trường khi phần cấu trúc 

thượng tầng được định hình và 
IPH chiếm một vị trí nổi bật 

trong khu phực phát triển 
năng động ở phía Tây Hà Nội."
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Phỏng vấn chị Nguyễn Lê Linh Ly, 
chủ sở hữu căn hộ IPH

IPH: Điều gì ở Indochina Plaza Hanoi đã thu hút chị từ ban 

đầu? Chị mua căn hộ ở đây với mục đích để ở hay để đầu tư?

C.Ly: Khi được giới thiệu, hai vợ chồng tôi đã rất thích thiết kế 

của dự án, đặc biệt thiết kế các căn hộ. Thiết kế đẹp và có rất 

nhiều điểm ưu việt trong việc đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt 

của gia đình. Hơn nữa là tôi nhận thấy các công trình của 

Indochina Land từ trước đến giờ đều có thiết kế đẹp và chất 

lượng xây dựng tốt, nên tôi đã quyết định mua căn hộ để ở.

Hơn nữa, tôi cũng kỳ vọng giá trị nhà IPH sẽ tăng lên đáng kể 

trong tương lai khi dự án hoàn thành và chất lượng của nó 

được công nhận rộng rãi trên thị trường. Đồng thời tôi cũng 

cho rằng vị trí của dự án ở ngay đường Xuân Thủy và Phạm 

Hùng sẽ ngày càng trở nên trung tâm hơn với sự phát triển 

của khu vực phía Tây và cũng sẽ làm tăng thêm giá trị căn nhà 

của tôi.

Trong niềm hân hoan chuyển văn 
phòng lên tầng 7 của tòa tháp Đông và 

ngày bàn giao căn hộ Indochina Plaza 
Hanoi đang đến gần, chúng tôi có cuộc 
trò chuyện với một trong những chủ sở 

hữu căn hộ - chị Nguyễn Lê Linh Ly để 
nghe những chia sẻ rất thực về quyết 
định mua căn hộ cũng như những dự 

định tương lai của chị Ly về tổ ấm mới.

Chị Nguyễn Lê Linh Ly, Chủ sở hữu căn hộ IPH

Ngày bàn giao căn hộ cũng sắp đến, chị có thể chia sẻ cảm 

xúc của mình, chị thấy háo hức với điều gì nhất?

C.Ly: Tôi rất mong chờ ngày nhận bàn giao căn hộ để gia đình 

tôi có thể chuyển về tận hưởng chất lượng cuộc sống tốt hơn ở 

đó. Mọi người trong gia đình đều rất háo hức chờ đợi ngày 

chuyển về nhà mới, cháu lớn nhà tôi (7 tuổi) đã tập bơi để sẵn 

sàng bơi ở bể bơi của khu căn hộ, còn hai vợ chồng tôi thì hiện 

đang lên kế hoạch mua sắm đồ đạc để trang hoàng cho nhà 

mới. 

Những khách hàng tiềm năng của IPH đều là những người 

muốn thay đổi môi trường sống hoặc phong cách sống hiện 

tại của họ, nếu có thể, chị sẽ khuyên họ điều gì khi đầu tư vào 

sản phẩm này?

C.Ly: Hiện nay trên thị trường có nhiều dự án bất động sản đều 

hướng tới đối tượng khách hàng muốn thay đổi lối sống của 

gia đình họ theo hướng thuận tiện hơn. Tôi nghĩ trước hết 

người mua nhà để ở cần định hình rõ họ muốn điều gì nhất và 

những gì sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, ví dụ như vị trí, 

diện tích, số phòng, trang bị nội thất, cảnh quan xung quanh, 

và các tiện ích đi kèm, v.v.. Trên cơ sở các nhu cầu thực tế của 

mình, họ sẽ xác định được các tiêu chí với căn nhà và dự án mà 

mình muốn mua. Cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng thiết kế tổng 

thể của công trình cũng như thiết kế bên trong căn hộ. Ngoài 

ra việc đánh giá chất lượng xây dựng dựa vào kinh nghiệm và 

uy tín của chủ đầu tư cũng rất quan trọng giúp người mua có 

thể đánh giá mức độ tin cậy của các bản vẽ thiết kế và đưa ra kỳ 

vọng thực tế về chất lượng dự án. 
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Theo chị những yếu tố nào khiến IPH nổi bật hơn những dự 

án chung cư khác ở HN?

C.Ly: Như đã nói ở trên, thiết kế đẹp, phong cách, và đáp 

ứng được rất nhiều nhu cầu của người dùng là điểm khác 

biệt rõ rệt của IPH so với các dự án nhà ở ở Hà Nội. Tôi thấy 

rất hài lòng khi đến xem căn hộ mẫu ở tầng 7 tòa nhà phía 

Đông.

Chị thấy hài lòng nhất về IPH ở những điểm nào?

C.Ly: Tôi đặc biệt hài lòng với thiết kế nội thất – đẹp, tinh tế. 

Ngoài ra tôi có cảm giác như là những nhu cầu sinh hoạt của 

gia đình được các nhà thiết kế hiểu rất rõ và được đáp ứng 

một cách chu đáo. Xem căn hộ mẫu thì tôi thấy là chúng tôi 

sẽ không phải sửa chữa hay làm thêm gì nữa khi chuyển về 

ở - điều mà tôi phải làm với căn hộ trước đây của chúng tôi.

Một số điểm mà tôi đặc biệt thích là căn hộ IPH có khá nhiều 

tủ với các loại từ tủ giầy cho tới tủ đựng đồ, tủ quần áo, tủ 

bát, tủ chén, tủ đĩa, v.v. được sắp xếp rất hợp lí và đủ dùng 

trong một diện tích nhà không lớn lắm. Trong phòng ngủ 

chính, có một không gian thay đồ được thiết kế nối liền với 

phòng tắm – đây là cũng là một điểm đặc biệt của căn hộ 

IPH. Sự kết hợp màu sắc trong căn nhà tạo được cảm giác 

hài hòa, hợp thời trang như bàn đá ở bếp, đá ốp tường trong 

phòng tắm, sàn gỗ…Hệ thống điều hòa trung tâm và âm 

tường làm cho căn nhà đẹp hơn cũng tiết kiệm điện hơn. 

Một điều nữa là khu vực phơi quần áo được bố trí ở ngoài 

ban công nhưng có cửa chớp nên vừa thoáng, lại vừa kín đáo, 

đẹp mắt khi nhìn từ bên ngoài vào.

Theo đánh giá của tôi vị trí của IPH có nhiều điểm thuận lợi. 

IPH ở giữa khu vực phía Tây đang phát triển, được quy hoạch 

tốt và gần nhiều trường học cùng các dịch vụ công cộng 

khác như bệnh viện, các siêu thị và công viên mặc dù tôi 

cũng thấy khu vực này khá đông dân nhưng vấn đề này sẽ 

được cải thiện vì khu vực phía Tây nằm trong trọng điểm quy 

hoạch về cơ sở hạ tầng của thành phố Hà Nội trong tương lai.

Đối với gia đình tôi thì khu vực tiện ích của tầng 5 gồm bể 

bơi, khu tập gym và siêu thị sẽ là những tiện ích mà chúng tôi 

sử dụng nhiều nhất, rất thiết yếu đối với gia đình tôi.



THÔNG TIN VỀ IPH!

Cất nóc Công trình đa năng tốt nhất Việt Nam

Theo ông Peter Ryder, Tổng Giám Đốc Điều Hành của tập đoàn Indochina 

Capital, công ty mẹ của Indochina Land, IPH không chỉ trở thành một công 

trình biểu tượng cho người dân Hà Nội mà còn là một chuẩn mực dành cho 

các công trình bất động sản cao cấp tại Việt Nam.

"Kể từ khi thành lập Indochina Capital vào năm 1999, chúng tôi đã luôn luôn 

ấp ủ ý định xây dựng một công trình mang tính biểu tượng có tầm cỡ quốc tế 

tại thủ đô Hà Nội. Indochina Plaza Hanoi là sự hiện thực hóa hoài bão này; một 

cộng đồng dân cư tích hợp tràn đầy sức sống và năng động tạo nên một trung 

tâm đô thị hàng đầu nằm chính giữa các khu vực mới đang phát triển sôi động 

ở thủ đô Hà Nội."

IPH: Công trình cao tầng có tiến độ thi công nhanh nhất trong lịch sử xây 

dựng của Hà Nội

Vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Sáu ngày 15 tháng 4, Indochina Land tổ chức Lễ 

Cất Nóc cho công trình đa chức năng Indochina Plaza Hanoi, đồng thời đánh 

dấu sự hoàn tất phần xây thô của dự án sau 43 tuần thi công, chính thức đưa 

Indochina Plaza Hanoi trở thành công trình cao tầng có tiến độ thi công nhanh 

nhất trong lịch sử xây dựng của thủ đô.

Indochina Plaza Hanoi: Câu chuyện tiến độ và sự chuyên nghiệp trong 

xây dựng

Kể từ hoàn thiện thi công móng cho các Tòa Tháp phía Đông và phía Tây vào 

ngày 07 tháng 11 năm 2009, công tác xây dựng đã được xúc tiến với tiến độ 

khẩn trương và độ chính xác cao. Ngay sau khi hoàn thành móng, công tác 

thi công phần thô bắt đầu với việc đổ những sàn nâng đầu tiên vào tháng 5 

năm 2010. Khi việc đổ sàn tầng 1 đã hoàn tất, đội ngũ thi công nhiều kinh 

nghiệm bắt đầu triển khai dự án với tốc độ đáng kinh ngạc, cứ mỗi 7 - 10 

ngày là hoàn thành một tầng do áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc 

tế cao nhất: phương pháp căng sau (phương pháp dự ứng lực cho bê tông 

cốt thép) và phương pháp thi công từ trên xuống (đây là công nghệ thi công 

phần ngầm của công trình, khác với phương pháp truyền thống: thi công từ 

dưới lên). 

Dự án cao cấp của Indochina Land vẫn hút khách

Tiến độ xây dựng ấn tượng tại công trường dự án cũng phản ánh sự thành 

công trong hoạt động kinh doanh và cho thuê dự án. Kể từ khi chào bán vào 

tháng 11/2009 đến nay, IPH đã giao dịch thành công trên 71 triệu USD trị giá 

căn hộ. Cả Indochina Land và Savills đều rất lạc quan với các sản phẩm căn 

hộ được thiết kế và định giá tốt như Indochina Plaza Hanoi và tin tưởng dự án 

sẽ tiếp tục thành công trong thời gian tới. 
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Trung tâm thương mại và tháp 
văn phòng chính thức khởi động 
cho thuê mùa hè này!
Trung tâm thương mại Indo-
china Plaza Hanoi là địa điểm 
mua sắm lý tưởng đồng thời là 
khu tiện ích giải trí phong phú 
cho cư dân IPH cũng như khu vực 
lân cận

ban công nhưng có cửa chớp nên vừa thoáng, lại vừa kín đáo, 

đẹp mắt khi nhìn từ bên ngoài vào.

Theo đánh giá của tôi vị trí của IPH có nhiều điểm thuận lợi. 

IPH ở giữa khu vực phía Tây đang phát triển, được quy hoạch 

tốt và gần nhiều trường học cùng các dịch vụ công cộng 

khác như bệnh viện, các siêu thị và công viên mặc dù tôi 

cũng thấy khu vực này khá đông dân nhưng vấn đề này sẽ 

được cải thiện vì khu vực phía Tây nằm trong trọng điểm quy 

hoạch về cơ sở hạ tầng của thành phố Hà Nội trong tương lai.

Đối với gia đình tôi thì khu vực tiện ích của tầng 5 gồm bể 

bơi, khu tập gym và siêu thị sẽ là những tiện ích mà chúng tôi 

sử dụng nhiều nhất, rất thiết yếu đối với gia đình tôi.

Với việc chính thức khởi động cho thuê trung tâm thương mại 

và tháp văn phòng, tổ hợp công trình Indochina Plaza Hanoi 

với những cơ sở tiện ích gần kề sẽ sớm được hiện thực hóa. Hai 

sự kiện khởi động cho thuê trung tâm thương mại tổ chức tại 

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được các khách thuê đón 

nhận với sự nồng nhiệt và nhiều khách thuê tiềm năng đã bày 

tỏ mong muốn thuê gian hàng tại trung tâm thương mại đẳng 

cấp với vị trí chiến lược trung tâm cửa ngõ phía Tây của Hà Nội. 

Indochina Plaza Hanoi bước đầu ghi nhận thành công với 

những khách thuê có thương hiệu tốt như Citimart, Maplebear 

Kindergarten, Tous Les Jours, Levi's, Lotteria, Elite Fitness và Tini 

World... chắc chắn trở thành một phần không thể thiếu của 

cộng đồng này.
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IPH cung cấp một môi trường 
làm việc với tiêu chuẩn chất 

lượng vượt trội với tòa văn 
phòng hạng A 11 tầng đặt trên 
khối đế trung tâm thương mại 

sôi động

Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi là địa điểm 

mua sắm lý tưởng đồng thời là khu tiện ích giải trí phong 

phú cho cư dân IPH cũng như khu vực lân cận. Không gian 

mở ở chính giữa trung tâm thương mại tạo nên cảnh trí tươi 

đẹp dành cho những vị khách ghé thăm, là nơi hàn huyên 

thư giãn hàng ngày hoặc khi có sự kiện đặc biệt. Trung tâm 

thương mại IPH sẽ là một ốc đảo độc đáo, chốn thư giãn lý 

tưởng giúp tránh xa những ồn ào hối hả của cuộc sống đô 

thị. Với khoảng 18.000 mét vuông không gian bán lẻ, trung 

tâm thương mại IPH được thiết kế với mong muốn cung cấp 

cho khách hàng sự trải nghiệm mua sắm mang tiêu chuẩn 

quốc tế. Một không gian mở năng động ở chính giữa đón 

chào khách ghé thăm từ hai cửa phía Đông và Tây, mang 

đến sự lựa chọn phong phú về quán giải khát ngoài trời, 

nhiều gian hàng khác nhau đáp ứng những nhu cầu phong 

phú của cuộc sống như ẩm thực, thời trang, trang trí nhà 

cửa và vui chơi giải trí.

IPH cung cấp một môi trường làm việc với tiêu chuẩn chất 

lượng vượt trội với tòa văn phòng hạng A 11 tầng đặt trên 

khối đế trung tâm thương mại sôi động. Thiết kế không 

gian sáng tạo của công trình cung cấp khoảng 14.000 mét 

vuông (diện tích sử dụng) không gian văn phòng được tận 

dụng hiệu quả, được trang bị những tiện nghi hiện đại lý 

tưởng cho môi trường làm việc chuyên nghiệp, các văn 

phòng sẽ nhìn ra không gian mở ở chính giữa các tòa tháp. 

Khách thuê cũng sẽ được tận hưởng cơ sở tiện ích gần kề 

như trung tâm mua sắm, khu ẩm thực và khu vui chơi giải 

trí. Với lối thiết kế nội thất đơn giản mà tinh tế từ công ty 

PTW (Úc) và thiết kế cảnh quan tuyệt đẹp từ Benwood 

Studio (Thượng Hải) phối hợp với Gravity Partnership 

(Hồng Kông), IPH nâng tầm chuẩn mực cho các văn phòng 

tại thị trường Hà Nội.

Để biết thêm chi tiết về thuê văn phòng, xin liên hệ 
Savills Việt Nam hoặc Knight Frank Việt Nam

Để biết thêm chi tiết về thuê Trung tâm thương mại,
 xin liên hệ CBRE Việt Nam

HOTLINE: 094 8000 468
leasenow@savills.com.vn

HOTLINE: 0932365686
!hanoi.retail@cbre.com

HOTLINE: 097 306 3305
kien.bui@vn.knightfrank.com
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Đây là dấu ấn đáng ghi nhớ đối với đội ngũ dự án Indochina 

Plaza Hanoi khi văn phòng kinh doanh và nhà mẫu mới được 

chuyển lên tầng 7 của tòa tháp Đông (tháp căn hộ) trong 

tháng 7. Không gian mới là toàn bộ tầng 7 và sẽ bao gồm 

phòng trưng bày, phòng làm việc, phòng đón khách và hai 

(2) căn hộ cao cấp đã được hoàn thiện và trang bị đầy đủ. Sự 

ra mắt các căn hộ cao cấp tại chính tòa tháp này thể hiện rõ 

cam kết chất lượng cũng như thiết kế nội thất đương đại 

xuất sắc của công trình này, mang lại tầm nhìn tuyệt hảo. 

Indochina Plaza Hanoi ra mắt 
văn phòng kinh doanh 

và căn hộ mẫu mới!
Hãy là những người đầu tiên thăm 

quan và cảm nhận không gian sống 
thực của Indochina Plaza Hanoi!

Quang cảnh từ tầng 7, tòa tháp Đông
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10. Đầu tư sinh lời
Bên cạnh các Chương trình cho vay mua nhà Vietcombank – IPH đang 
được triển khai rộng rãi, Indochina Land đồng thời cũng áp dụng linh 
hoạt thời hạn thanh toán cho khách hàng và kết hợp tự vấn tài chính 
thông qua các đơn vị tư vấn tài chính trực thuộc như Indochina Finance 
& Investment (IFI). Hơn thế nữa, triển vọng lợi nhuận từ các chương trình 
cho thuê căn hộ của dự án rất khả quan. 
Hãy liên hệ để biết thêm chi tiết: +84 43 930 6386

9. An ninh đảm bảo
Các cư dân IPH sẽ được đảm bảo an toàn và an ninh tuyệt đối với 2 tầng 
hầm đỗ xe, hệ thống thẻ từ ra vào cửa, nhân viên bảo vệ trực 24h/ngày 
cùng hệ thống camera an ninh gắn trong tòa nhà, hệ thống chống cháy 
nổ đạt tiêu chuẩn quốc tế, 6 thang máy tốc độ cao, hệ thống điều hòa 
âm VRV và các máy phát điện công suất lớn giúp các tòa nhà vận hành 
liên tục ngay cả khi có sự cố lưới điện.

8. Cuộc sống tiện nghi
Sống tại IPH giúp bạn giảm thiểu thời gian di chuyển và tận hưởng thiên 
đuờng mua sắm chỉ cách nơi bạn sống một vài bước chân. Khu trung 
tâm mua sắm cao cấp là nơi hội tụ của nhiều nhãn hiệu thời trang, trang 
trí nội thất, vui chơi giải trí, thể dục thẩm mỹ và ăn uống hàng đầu nhằm 
đáp ứng một cách đa dạng các phong cách sống khác nhau của cư dân.  

7. Thương hiệu uy tín
Indochina Plaza Hanoi được đầu tư xây dựng bởi Indochina Land, nhà 
phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam với nhiều dự án đoạt giải 
thưởng quốc tế như The Nam Hải, Hyatt Regency Danang, Montgomerie 
Links và Six Senses Côn Đảo. 
Các dự án của Indochina Land luôn gắn liền với chất lượng vượt trội và 
gu thẩm mỹ tinh tế nhằm đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng dựa 
trên mức giá tối ưu. 

6. Vị trí lý tưởng
Tọa lạc tại vị trí chiến lược của khu vực cửa ngõ phía Tây Hà 
Nội đang phát triển sôi động, IPH là sự lựa chọn lý tưởng cho 
tương lai bởi công trình này nằm ngay kế bên ga tàu điện 
thuộc dự án trọng điểm của Hà Nội kết nối khu vực phía Tây 
với trung tâm thành phố.
 
5. Nội thất tinh tế
Sự hợp tác giữa Indochina Land và những nhà thiết kế kiến 
trúc và nội thất hàng đầu thế giới đã tạo nên những chuẩn 
mực mới trong đời sống đô thị hiện đại. Sự quy hoạch 
không gian tỉ mỉ và những điểm nhấn độc đáo trong khâu 
hoàn thiện đã tạo nên một không gian nội thất tinh tế và 
đầy cảm hứng cho IPH. 

4. Tiện ích vượt trội
Bể bơi trên cao: Hai bể bơi ngoài trời được đặt tại mái của 
khối đế tầng 5 vừa giúp các cư dân có một không gian thư 
giãn thoáng đãng vừa ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ của Hà 
Nội từ trên cao. 
Trung tâm thẩm mỹ & Spa: Cư dân IPH sẽ có cơ hội tiếp cận 
với hệ thống trung tâm thể dục thẩm mỹ được vận hành 
chuyên nghiệp với những thiết bị hiện đại nhất và cơ hội 
nghỉ ngơi, thư giãn, trị liệu tại các dịch vụ spa cao cấp.
Khu sinh hoạt cộng đồng: Cư dân IPH sẽ có đặc quyền sử 
dụng khu vực nhà cộng đồng và quảng trường chuyên 
dành cho các sự kiện được thiết kế chuyên biệt tại khối đế 
tầng 5. 
Khu vui chơi trẻ em: Khu vui chơi ngoài trời chuyên biệt 
dành cho trẻ em và khu trông trẻ được vận hành chuyên 
nghiệp sẽ giúp các bậc phụ huynh được thảnh thơi thư giãn 
tại bể bơi và các khu mua sắm.
Khu giải trí & Nhà hàng: Hai tầng trên cùng của khu mua sắm 
sẽ là chuỗi các nhà hàng sang trọng và khu giải trí sôi động.    

3. Kiến trúc độc đáo
Kết hợp kinh nghiệm của đội ngũ các chuyên gia trong và 
ngoài nước, Indochina Land đã hợp tác với Benwood Studio 
tại Thượng Hải, Gravity Partnership tại Hồng Kông, và PTW 
Việt Nam để tạo nên những nét kiến trúc độc đáo cho tổng 
thể dự án IPH. 
Dự án đã vinh dự được nhận giải thưởng “Công trình đa năng 
có kiến trúc xuất sắc nhất” tại giải thưởng BĐS Châu Á Thái 
Bình Dương 2011. 

2. Sức khỏe & sinh hoạt cộng đồng
Trung tâm thẩm mỹ & Spa: Cư dân IPH sẽ có cơ hội tiếp cận 
với hệ thống trung tâm thể dục thẩm mỹ được vận hành 
chuyên nghiệp với những thiết bị hiện đại nhất và nghỉ ngơi, 
thư giãn, trị liệu tại các dịch vụ spa cao cấp.
Không gian mở: Cư dân IPH sẽ có đặc quyền sử dụng các tiện 
ích cao cấp trên tầng mái của khối đế trung tâm thương mại 
gồm bể bơi ngoài trời, nhà sinh hoạt cộng đồng và khu vui 
chơi trẻ em.
Quảng trường IPH: Một quảng trường ngoài trời dành riêng 
cho các cư dân lần đầu tiên sẽ xuất hiện tại Việt Nam, đem 
đến một không gian thư giãn và tụ tập cho các cư dân trong 
những dịp đặc biệt.

1. Tổ ấm trọn vẹn
IPH mang đến cho bạn và gia đình một phong cách sống 
hiện đại trong một không gian tinh tế phù hợp với mọi thế 
hệ tại một cộng đồng dân cư đẳng cấp. 
Sau những giờ làm việc vất vả, bạn và gia đình có thể cân 
bằng lại cuộc sống thông qua những tiện ích vuợt trội chỉ 
cách nơi bạn sống một vài bước chân - mua sắm, ăn uống, 
vui chơi giải trí, bể bơi, không gian cộng đồng và khu vui chơi 
trẻ em. 

Lý do khiến bạn nên đầu tư cho 
một phong cách sống mới tại 
Indochina Plaza Hanoi
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Những điểm nổi bật của Tòa tháp D

Cơ hội cuối cùng để đầu tư vào một trong những dự án bất 

động sản nghỉ dưỡng đã ghi nhận nhiều thành công.

Tòa tháp có sự cân bằng về phong thủy tuyệt vời với thế "tựa 

sơn, hướng thủy" (dãy Ngũ Hành Sơn phía sau lưng và biển 

Đông phía trước)

Không gian sống riêng tư với thiết kế kiến trúc tuyệt đẹp nằm 

ngay gần khu biệt thự.

Hai tám (28) căn hộ cao cấp bao gồm hai (2) căn penthouse 

tráng lệ với không gian rộng trên sân thượng. 

Diện tích căn hộ trung bình là 128m2 bao gồm ba (3) phòng 

ngủ, hoặc bốn (4) phòng ngủ ở căn hộ thông tầng

Hai căn Penthouse có diện tích rất lớn – căn penthouse 

thông tầng đầu tiên ở bờ biển miền trung

Thiết kế nội thất do công ty Diana Simpson danh tiếng đảm 

nhận, đây cũng là công ty hoàn thiện nội thất với chất lượng 

cao cho cả tòa tháp căn hộ cao cấp A và B.

Khu vực đỗ xe với sức chứa đủ để mỗi căn hộ sở hữu 1 không 

gian đỗ xe.

Các căn hộ cao cấp gắn với thương hiệu Hyatt với mức giá 

hợp lý từ US$350,000. 

 

Khu nghỉ dưỡng và spa Hyatt Regency
Đà Nẵng khai Trương mùa thu này!

Dự án nổi bật của Indochina Land

Cơ hội cuối cùng để đầu tư vào khu nghỉ dưỡng biển đẳng cấp nhất Việt Nam!

Indochina Land đã khởi động chào bán Tòa tháp căn hộ D, tòa cuối 

cùng được xây dựng trong khuôn khổ dự án vốn rất thành công Hyatt 

Regency Danang Residences – cộng đồng nghỉ dưỡng biển mang 

thương hiệu quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Tất cả hai mươi tám (28) 

căn hộ cao cấp thuộc tòa D được xây dựng phía tây nam của quy 

hoạch tổng thể dự án, có tầm nhìn ra biển Đông,  biển Non Nước, bán 

đảo Sơn Trà tuyệt đẹp và dãy Ngũ Hành Sơn hùng vĩ. Tổng thể 28 căn 

hộ cao cấp đều mang lại không gian sống với phong thủy hài hòa, vị 

thế đắc địa sau lưng là dãy Ngũ Hành Sơn và trước mặt là biển Đông. 

Tòa tháp căn hộ cao cấp D là sự lựa chọn hoàn hảo cho những chủ 

nhân tìm kiếm sự độc đáo, sang trọng cùng sự cân bằng về phong 

thủy trong không gian sống

Hãy trải nghiệm khu nghỉ dưỡng đẳng cấp và bán chạy nhất Việt Nam!

Để biết thêm thông tin chi tiết về 

Chương trình ưu đãi đặc biệt

Hotline: +84 (4) 3946 1666

Email:  sales@marblemountainresidences.com

 

Quang cảnh từ căn hộ Tòa tháp D 



INDOCHINA PLAZA HANOI

Asia Paci�c Property Awards 2011

MIXED-USE 
ARCHITECTURE

VIETNAM

Indochina Plaza Hanoi
by Indochina Land

Highly Commended 
for Mixed-Use 
Architecture



P R O J E C T  U P D A T E   |  2 7

The dynamic design and high-end 
facilities create a unique urban 
oasis and iconic landmark pres-
ence, anchoring IPH as Hanoi’s 
most desirable new address.

Indochina Plaza Hanoi wins 
another prestigious Asia Paci�c 

Property Award!

The results of the Asia Paci�c Property Awards 2011 in 
association with Bloomberg Television have been revealed, 
and Indochina Plaza Hanoi has been recognized for the 
second year in a row, following its 2010 award as the Best 
Mixed-Use Development in Vietnam.  Successful entrants 
were announced at a high pro�le awards presentation and 
gala dinner held at the Longemont Hotel in Shanghai in late 
May, and Indochina Land, developer of Indochina Plaza Hanoi, 
was distinguished amongst the crowd. 

This year, Indochina Land accepted Highly Commended for 
Mixed-Use Architecture for Indochina Plaza Hanoi, the 
landmark development that is changing Hanoi’s landscape 
and setting a new benchmark for contemporary urban living 
in Vietnam. With its dynamic design, high-end facilities and 

prime location, Indochina Plaza Hanoi o�ers a lifestyle of 
contemporary luxury and a world-class professional 
environment that is on par with the highest international 
standards in the world. Indochina Plaza Hanoi was designed 
in partnership with a world-class team of international 
designers, led by renowned architecture �rms Gravity 
Partnership of Hong Kong, Benwood Studio Shanghai and 
PTW of Australia. 

IPH’s unique architecture sets it apart from other condo-
minium projects currently being developed in Hanoi. Built 
forms are curvaceous and sleek with a banded layering of 
materials generating a strong contemporary aesthetic which 
utilizes ceramic tile to further articulate the facade, providing 
durability and changing accents with the light of day. The 
dynamic design and high-end facilities create a unique 
urban oasis and iconic landmark presence, anchoring IPH as 
Hanoi’s most desirable new address.

A record number of 21 di�erent countries were represented 
in this year’s Asia Paci�c Property Awards. For Vietnam alone, 
there were more than 20 entrants, covering both commercial 
and residential categories. Indochina Land also received 
awards for its Montgomerie Links Golf Course and Estates, 
awarded Best Leisure Development in Vietnam, and the 
Hyatt Regency Danang Resort and Spa, awarded Highly 
Commended Mixed-Use Interior Design. Other winners 
included CapitaLand’s Beau Rivage and Alinco’s Tan Son 
Nhat Residential for residential developments; Aedas 
Vietnam for architecture; and Savills and CB Richard Ellis for 
residential and commercial real estate agencies.   

Commenting on the awards, Peter Ryder, CEO of 
Indochina Land, said, “This year’s awards were even more 
competitive than last, as the caliber and number of entrants 
has risen. We are humbled to accept Highly Commended 
for Mixed-Use Architecture for Indochina Plaza Hanoi and 
pleased to share the honor with an exceptional team of 
international designers with whom we collaborated on this 
project, including Gravity Partnership of Hong Kong, 
Benwood Studio Shanghai, PTW Architects and Diana 
Simpson Design from Australia.”

Ms. Maya Whiteley, Vice President of Indochina Land and Mr. John Bilmon, Managing 
Director of PTW Architects accept "Highly Commended for Mixed-Use Architecture" 

Award for Indochina Plaza Hanoi at the APPA gala in Shanghai



A record number of 21 di�erent countries were represented 
in this year’s Asia Paci�c Property Awards. For Vietnam alone, 
there were more than 20 entrants, covering both commercial 
and residential categories. Indochina Land also received 
awards for its Montgomerie Links Golf Course and Estates, 
awarded Best Leisure Development in Vietnam, and the 
Hyatt Regency Danang Resort and Spa, awarded Highly 
Commended Mixed-Use Interior Design. Other winners 
included CapitaLand’s Beau Rivage and Alinco’s Tan Son 
Nhat Residential for residential developments; Aedas 
Vietnam for architecture; and Savills and CB Richard Ellis for 
residential and commercial real estate agencies.   

Commenting on the awards, Peter Ryder, CEO of 
Indochina Land, said, “This year’s awards were even more 
competitive than last, as the caliber and number of entrants 
has risen. We are humbled to accept Highly Commended 
for Mixed-Use Architecture for Indochina Plaza Hanoi and 
pleased to share the honor with an exceptional team of 
international designers with whom we collaborated on this 
project, including Gravity Partnership of Hong Kong, 
Benwood Studio Shanghai, PTW Architects and Diana 
Simpson Design from Australia.”

P R O J E C T  U P D A T E   |  2 9  

In celebration of IPH recording the 
fastest high-rise construction time 
in Hanoi’s history, just 43 weeks to 
top out the superstructure

Topping Out Ceremony 
April 2011

On Friday, April 15, Indochina Land held a Topping Out 

Ceremony in celebration of the completion of the 

superstructure of Indochina Plaza Hanoi. Vertical construc-

tion of the project has been completed with a remarkable 43 

weeks of actual construction time, o�cially recording IPH as 

the fastest high-rise construction in Hanoi’s history. Peter 

Ryder, CEO of Indochina Land, and Nguyen Ba Duong, 

Chairman and General Director of Coteccons, were on hand 

for a champagne toast in honor of the construction team’s 

outstanding e�ort. 

Commenting on the progress and pace of development, 

Alex Medynski, Senior Construction Manager with Indochina 

Land said, “These are very exciting times on site, as the 

superstructure takes shape and IPH becomes a distinguished 

landmark in western Hanoi’s emerging skyline.” Medynski 

oversees a diligent workforce of over 600 construction 

workers on site, the majority of whom are Vietnamese. 

With the superstructure fully completed, the IPH 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 commer-

cial tower, which topped out in December 2010, is sched-

uled to be handed over to o�ce tenants for �tting-out in 

November 2011.

“These are very exciting 
times on site, as the super-
structure takes shape and 

IPH becomes a distinguished 
landmark in western Hanoi’s 

emerging skyline.”
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Interview with 
Ms. Nguyen Le Linh Ly, IPH Buyer  

IPH: What  rst attracted you to Indochina Plaza Hanoi? 

Did you purchase your unit as an investment or a home?

Ly: When we �rst heard about IPH, my husband and I loved 

the project’s design, especially the beautiful apartments that 

are perfectly conceived for the joys and demands of family 

life. Also, we have continually found that all Indochina Land 

developments have the same high quality design and 

excellent construction quality, so we decided to buy an 

apartment for our family to live in.

In addition, I expect that the value of IPH will signi�cantly 

increase in the future when the project is completed and its 

quality is widely recognized in the market. At the same time, 

I also think that the strategic location of the project right at 

the crossroads of Xuan Thuy and Pham Hung will become 

even more ideal as Western Hanoi develops and will 

dramatically increase the value of my unit.

IPH: The handover date is approaching soon. Could you share 

with us what you are most excited about?

Ly: For some time, my family and I have been waiting for the 

delivery of our new apartment so that we can move and enjoy a 

better quality of life there. Everyone in the family is eagerly 

awaiting their new home on moving day; my oldest child, seven 

years old, has taken up swimming to get ready for the 

swimming pool at the residences, and my husband and I are 

now planning our furniture shopping to furnish our new house.

IPH: What advice can you give other Hanoi residents who are 

looking for an upgrade in their lifestyle?

Ly: Right now, many real estate projects are directed at 

customers who want a change in their lifestyles. To begin, I 

think home buyers need to have a clear understanding of what 

is important to them and what a�ects their daily lives, such as 

location, size, number of rooms, interior design, surrounding 

landscape, accompanying facilities, and so on. These factors will 

help determine the kind of property they want to live or invest 

in. Buyers also need to consider carefully the overall design of 

the development, as well as the interiors of the living spaces. In 

addition, the construction quality, which is based on experience 

and reputation of the developers, is equally important to ensure 

that the apartment will be delivered on time and as promised. 

In our excitement over the new sales 
o�ce in the East Residential Tower and 
with the knowledge that IPH is nearing 

completion, we decided to talk to one 
of our loyal buyers about what she and 
her family are looking forward to after 
handover. Meet Ly Nguyen, an owner 

of a brand new home at IPH. 

Ms. Nguyen Le Linh Ly - IPH Buyer
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IPH: What do you think sets IPH apart from other condo-

minium developments in Hanoi?

Ly: As I mentioned above, it is the beautiful design, overall 

style, and buyer satisfaction that have contributed to IPH’s 

higher standing in comparison with other housing projects 

in Hanoi. I am very excited to see the new mock-up units on 

the 7th �oor of the East Residential Tower. 

IPH: What are some of your favorite qualities about IPH?

Ly: I am very pleased with the décor; it is beautiful and 

delicate. Also, I get the sense that the daily aspects of family 

life were insightfully perceived by the designer and 

responded to in a thoughtful way. Viewing the mock-up 

units, I realized that we would not have to make any repairs 

or renovate anything upon moving in, which is what we had 

to do with our previous apartment.

There are some design elements that I particularly like. There 

many types of storage space, ranging from cases for shoes to 

large closets and wardrobes and cupboards for crockery and 

glassware. Everything is sensibly arranged and appropriate 

for use in a small home. In the main bedroom, there is a 

space for dressing that is designed in connection with the 

bathroom; this is also a special feature of the IPH apartment. 

The combination of colors in the house creates a sense of 

harmony and shows o� a contemporary style. For example, 

the stone counter top in the kitchen, bathroom wall tile and 

the wooden �oors. The central air conditioning system also 

makes the house more beautiful as well as more energy 

e�cient. Another thing we like is that the area for hanging 

out the laundry is on the balcony but concealed by window 

shutters, so the area is both well-ventilated and discreet, and 

looks clean when viewed from the outside. 

As for the location, IPH has some great advantages. The 

development is centrally located in the booming western 

area, in a well-chosen place in the vicinity of several schools 

and other public services such as hospitals, supermarkets, and 

parks. It can be a little crowded there, but I think that will 

change when there is better infrastructure.

For my family, the 5th �oor facilities, including the swimming 

pool, �tness center, and supermarket, are the ones that we 

would use the most. These things are essential for my family, 

and we found them all at IPH.
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IPH in the News!

The best mixed-used development in Vietnam topped out

According to Peter Ryder, CEO of Indochina Capital, the parent company of 

Indochina Land, IPH will not only become a landmark for Hanoi residents, but 

will also serve as a benchmark for luxury properties throughout Vietnam. 

“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 new urban area.”

IPH the fastest high rise construction in HN history

On Friday, April 15 at 10:00am, Indochina Land held a Topping Out Ceremony 

in celebration of the completion of the superstructure of Indochina Plaza 

Hanoi (IPH), Indochina Land’s landmark development in Hanoi. Vertical 

construction of the project has been completed with a remarkable 43 weeks of 

actual construction time, o�cially recording IPH as the fastest high-rise 

construction in Hanoi’s history.

Indochina Plaza Hanoi: A good example of construction progress and 

professionalism

Since the foundations were completed for the East and West Residential 

Towers on November 7th 2009, construction has advanced with remarkable 

speed and precision. Shortly after the foundations were completed, work on 

the superstructure commenced with the pouring of the project’s �rst 

elevated slabs in May 2010. Once the �rst �oor slab was completed, the 

experienced construction team began moving at an exceptional pace, 

completing one �oor every 7 - 10 days, using the highest international 

standard methods of post tensioning and top down construction.

Indochina Land’s mood is sky high as residential towers draw top 

purchasers

The rapid construction progress on site mirrors the successful sales and 

leasing progress at IPH. To date, IPH has transacted over US$71 million in 

residential sales since launching in November 2009, and Indochina Land and 

Savills remain con�dent that the well-designed and well-priced residences at 

Indochina Plaza Hanoi will continue to be successful. 
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Retail Podium and O�ce Tower 
Leasing has launched this Summer!

The Retail Center at IPH provides the 
ultimate one-stop shopping, non-stop 
entertainment experience for IPH 
residents and the surrounding
neighborhood
With this summer’s launches of the retail podium and the o�ce 

tower leasing, the full complement of Indochina Plaza Hanoi’s 

outstanding integrated facilities is quickly becoming a reality.  

Both launch events – held in Hanoi and Ho Chi Minh City – 

were received with enthusiasm, with potential tenants eager to 

be part of this landmark development. A number of tenants 

have already committed to IPH, highlighting the development’s 

central position as an anchor in Western Hanoi.  Indochina Land 

is proud to announce that Citimart, Maplebear Kindergarten, 

Tous Les Jours, Levi's, Lotteria, Elite Fitness and Tini World… 

have signed on to be part of the IPH community.



The O�ce Tower at IPH o�ers an 
exceptional working environ-

ment with eleven stories of 
Grade A o�ce facilities set above 

the vibrant four level retail 
podium

The Retail Center at IPH provides the ultimate one-stop 

shopping, non-stop entertainment complex for IPH residents 

and the surrounding neighborhood. A dynamic open-air 

central plaza creates a landscaped retreat for the city's 

inhabitants, a gathering place for everyday relaxation and 

special events. The Retail Center at IPH will be a unique urban 

oasis, providing refuge from the vibrant daily clamor of 

surrounding Hanoi. With approximately 18,000 square meters 

of prime retail space, the Retail Center at IPH is tailored to give 

visitors a truly international shopping experience.  A dynamic 

central plaza connects visitors from the eastern and western 

gateways, o�ering a selection of outdoor cafes, boutiques, 

and a convenient range of daily essentials to meet every 

lifestyle need, with direct access to four �oors of dining, 

fashion, home and entertainment outlets. 
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The O�ce Tower at IPH o�ers an exceptional working 
environment with eleven stories of Grade A o�ce facilities 
set above the vibrant four level retail podium. The 
building’s innovative design provides approximately 
14,000sqm (net) of open plan e�cient o�ce space, 
overlooking the central open-air plaza and featuring 
modern facilities ideal for high-end businesses. Indochina 
Plaza Hanoi o�ces will provide ultimate �exibility for 
businesses of all sizes. The open �oor plates create a blank 
canvas for space planning, allowing businesses ample 
room to �ourish and grow. With clean, distinctive interiors 
from PTW Australia and a dynamic exterior design 
conceived by Benwood Studio Shanghai in collaboration 
with Gravity Partnership of Hong Kong, IPH is raising the 
standard for o�ces in Hanoi.

For Commercial Leasing enquiries please contact 
Savills Vietnam or Knight Frank Vietnam:

For Retail Leasing enquiries 
please contact CBRE Vietnam: 

Leasing Agent

HOTLINE: 094 8000 468
leasenow@savills.com.vn

HOTLINE: 0932365686
!hanoi.retail@cbre.com

HOTLINE: 097 306 3305
kien.bui@vn.knightfrank.com
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The Indochina Plaza Hanoi sales and marketing team is 

proud to announce that we will be moving into a new o�ce 

on the 7th �oor of the East Residential Tower in July. 

The new space will take up the entire 7th �oor of the 

building and will encompass a gallery, o�ces, client lounge 

and two fully �t out and furnished show apartments. The 

apartments prove our commitment to quality and feature 

IPH’s signature innovative contemporary design and boast 

the stunning views of Hanoi for which IPH is rapidly 

becoming famous. 

Be among the �rst to take part in the complete Indochina 

Plaza Hanoi experience. Visit us today!

We're moving into our new sales
o�ce and furnished apartments in 

the East Residential Tower

Be among the �rst to preview the 
complete Indochina Plaza Hanoi 

experience

View from Level 7, East Residential Tower
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10. For your investment/�nancial security
Vietcombank – Indochina Plaza Hanoi Mortgage Financing Program 
available 
Indochina Land, award-winning developer of Indochina Plaza Hanoi, 
o�ers �exible and a�ordable payment plans and in-house �nancial 
consultations through its �nancial advisory division, Indochina Finance & 
Investment (IFI).
Excellent rental prospects 
Contact us for more details: +84 43 930 6386

9. For your health/happiness
Spa & Fitness: Residents will have access to a professionally operated 
�tness center featuring state of the art equipment, certi�ed personal 
trainers, and a wide array of activities to meet every need. A high-end spa 
will complement the gym facilities, providing residents with a wide 
variety of relaxing and indulgent treatments to help rejuvenate after a 
long day at work or a rigorous workout.
Rooftop Living:  outstanding private residential facilities include two 
rooftop pools, a clubhouse and kids’ play areas 
IPH Plaza: A dynamic outdoor central plaza, the �rst of its kind in Vietnam, 
creates a landscaped oasis for the IPH's inhabitants, a beautiful gathering 
place for everyday relaxation and special events.

8. For the award-winning architecture
“Mixed-Use Architecture Award,” Asia Paci�c Property  Awards 2011
World-renowned architectural design team led by Benwood Studio 
Shanghai, Gravity Partnership from Hong Kong and PTW Australia.
IPH’s innovative design features include expansive windows to maximize 
natural light and beautiful views, louvered sun shades to reduce heat 
loads and save maintenance costs, double paned windows for safety and 
minimal noise pollution, and unique balcony balustrades, which 
maximize outdoor areas and panoramic views while o�ering weather 
protection to the apartment below.

7. For the timeless interiors
World-class custom interior design, conceived and realized by award-
winning interior design �rm Diana Simpson Design of Australia
All apartments feature premium imported �nishes, wide plank hardwood 
�oors and high quality European appliances

All apartments boast 3m high �nished ceilings and sophisti-
cated built-in lighting systems to create ultra-luxurious living 
spaces

6. For the ultimate convenience
Drive less, live more.  The Retail Center at IPH will be a 
unique urban oasis, providing the ultimate one-stop 
shopping destination at your doorstep. Four �oors of 
premium retail space are each dedicated to a di�erent 
lifestyle need, including fashion, home decor, entertainment, 
health & �tness, and multiple restaurants.

5. For the outstanding facilities
Rooftop Recreation: Two rooftop pools will be located on 
the �fth �oor podium roof o�ering excellent views of IPH’s 
unique open-air plaza and Hanoi’s charming cityscape. 
Spa & Fitness: Residents will have access to a professionally 
operated �tness center featuring state of the art equipment 
and a high-end spa o�ering a wide variety of relaxing and 
indulgent treatments. 
Clubhouse: Residents will have exclusive access to a stylish 
clubhouse and events area located on the �fth �oor. 
Children’s facilities: A professionally operated kindergarten 
and dedicated outdoor play area gives parents peace of 
mind and time to relax in at the rooftop pools or the retail 
podium
Dining & Entertainment: For those seeking non-stop leisure 
and entertainment, the top two �oors of the Retail Center 
fourth �oor provide a wide array of dining and activity 
outlets. 

4. For the ideal location
Indochina Plaza Hanoi sits at the heart of Hanoi’s burgeoning 
new central business district, the gateway to the �ourishing 
new urban areas in Western Hanoi
Within 30 minutes of NoiBai International Airport, IPH o�ers 
one of the most conveniently accessible locations in Hanoi
IPH sits directly in front of a planned sky train station, 
creating tremendous future value by connecting the 
development directly to Hanoi’s current CBD.

3. For your peace of mind
Indochina Plaza Hanoi residents will enjoy the utmost safety 
and security, with 2 levels of covered parking, secure keycard 
access to the residential towers, 24-hour security personnel 
and in-house CCTV security system, and an international 
standard �re protection system
Residential comforts and conveniences include six high 
speed elevators, a sophisticated VRV concealed air condition-
ing system and on-site power generators that ensure 
seamless building management and functionality

2. For a brand you can trust
Indochina Plaza Hanoi is being developed by Indochina Land, 
the award-winning developer of Vietnam’s most prestigious 
properties, including The Nam Hai, Hyatt Regency Danang, 
Montgomerie Links Vietnam, Indochina Riverside Towers and 
Six Senses Con Dao
Indochina Land o�ers an unparalleled brand name and an 
unwavering commitment to deliver the highest quality 
projects in Vietnam.  
The exceptional construction team at IPH has recorded the 
fastest construction time in Hanoi’s history, completing the 
superstructure in just 43 weeks. IPH’s handover is on schedule 
allowing owners to enjoy their new home in just a few 
months.

1. For your family
IPH o�ers the complete lifestyle package for the modern 
family – because you deserve an elegant home in an 
exceptional community with timeless, high quality design 
that will last for generations
Enjoy your time and achieve balance in your life with the 
ultimate conveniences for the whole family at your �ngertips 
– extensive shopping, dining, and entertainment choices, 
plus outstanding private residential facilities include two 
rooftop pools, a clubhouse and kids’ play areas 

 

Top reasons to invest 
in a new urban lifestyle
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CONDOMINIUM TOWER D HIGHLIGHTS

Final opportunity to invest in Vietnam's best selling luxury 

resort community

Balanced feng shui living, framed by the Marble Mountains 

and the East Sea

Private and exclusive setting in close proximity to the 

prestigious villa enclave

28 for sale luxury condominiums with spacious balconies 

featuring outstanding views

Average unit size of 128m2 including three (3) bedrooms and 

two (2) bathrooms

Two large and luxurious four (4) bedroom duplex penthouses 

– the �rst along the Central Coast

Interiors designed by Diana Simpson Design with interior 

�nishing equivalent in style and �xtures to Condominium 

Towers A and B

Covered parking with approximately one space per 

condominium

A�ordable price points starting from approximately 

US$350,000

 

Hyatt Regency Danang Resort & Spa 
opening this Fall!

Indochina Land Property Feature

Don’t miss your last chance to invest in these exceptional beachfront residences!

Experience Vietnam’s best selling resort community

Indochina Land has just launched the exclusive Condo-

minium Tower D, the �nal phase of the highly successful 

Hyatt Regency Danang Residences – Vietnam’s �rst 

internationally branded resort-residential community.

These 28 residences are located on the southwest portion 

of the master plan bene�ting from views towards the East 

Sea, the Son Tra Peninsula, Non Nuoc Beach and the 

iconic Marble Mountains. All 28 residences o�er excep-

tional feng shui symmetry, framed by the Marble 

Mountains behind and the East Sea ahead. For those 

seeking exclusivity, balanced feng shui living and �ve-star 

convenience, Tower D o�ers an unparalleled proposition.

Contact us today:

Exclusive O�ering

Hotline: +84 (4) 3946 1666

Email:  sales@marblemountainresidences.com

 

View from Condominium Tower D
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