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IPH ra mắt trung tâm thương mại 
độc đáo nhất Hà Nội.

Indochina Plaza Hanoi – Trung tâm 
thương mại mới nhất tại Hà Nội đã 
chính thức mở cửa đón khách vào 
mua sắm và vui chơi vào ngày 31 
tháng 8 năm 2012 với điểm nhấn 
là khu ẩm thực đa dạng, hứa hẹn sẽ 
thu hút một lượng lớn giới trẻ và 
các gia đình.
Đối tượng khách hàng của IPH không chỉ là những hộ gia đình 

sinh sống tại hai tháp căn hộ thuộc 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 đến 34. Trung tâm 

thương mại Indochina Plaza Hanoi thực sự là một địa điểm thu 

hút lượng khách hàng vô cùng đa dạng từ sinh viên, giới trẻ cho 

đến các hộ gia đình, nơi họ có thể vui chơi, thư giãn và giao lưu. 

Với lợi thế về vị trí ngay tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội và chiến lược 

định vị khách hàng phù hợp, IPH chắc chắn sẽ là một điểm đến 

lý tưởng.

tháp vừa là nơi dừng chân của các sự kiện, sàn diễn thời 

trang, triển lãm văn hóa nghệ thuật, hội chợ và các hoạt 

động ngoài trời, vừa mang lại cho bất kỳ ai ghé thăm một 

không gian thư giãn mà không dễ dàng tìm thấy ở các TTTM 

khác. IPH là một ốc đảo hiện đại.

Phân bổ khách thuê đa dạng

Nhằm hướng tới nhu cầu đa dạng của khách hàng, IPH hội 

tụ 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 và 

trang trí gia đình, cà phê và ẩm thực và vui chơi giải trí. Đặc 

biệt, IPH còn tự hào là TTTM đầu tiên tại HN được chào đón 

các thương hiệu nổi tiếng của thế giới như đồ ăn nhanh 

Burger King; bốn thương hiệu thời trang hàng đầu Anh quốc 

như LK Bennet, Vivi Boutique London, Closet, Glamorous; và 

T H Ô N G  T I N  C Ậ P  N H Ậ T  V Ề  D Ự  Á N    |  0 5

trung tâm thời trang giảm giá F.O.S với bốn thương hiệu nổi 

tiếng Gap, Old Navy, Espirit và H&M. Ngoài ra các khách thuê 

lớn của IPH như Elite Fitness & Spa - trung tâm thể thao và 

thư giãn rộng hơn 3000 m2, siêu thị Citimart rộng gần 1500 

m2, khu vui chơi giải trí TiniWorld và TimeZone, khu ẩm thực 

Hot Wok sẽ thu hút một lượng khách lớn đến với IPH.

Một góc dự án Indochina Plaza Hanoi nhìn từ đường Xuân Thủy
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Thiết kế tinh tế theo tiêu chuẩn quốc tế

Một trong giá trị làm nên sự khác biệt của IPH là thiết kế và 

chất lượng xây dựng thể hiện trong từng chi tiết đến cả khối 

tổng thể của TTTM. Cấu trúc hình vòm và bán nguyệt của IPH 

tạo nên hiệu ứng hình ảnh đặc biệt. Ấn tượng từ bề ngoài độc 

đáo với những ô cửa kính sáng, đặc biệt là vào buổi tối với 

thiết kế ánh sáng độc đáo, IPH mang lại cảm giác đẹp sang 

trọng như ở những TTTM tầm vóc quốc tế. Cảnh quan chung 

thân thiện của IPH được bao quanh bởi cây xanh, lối đi mở và 

những đường nước chảy không chỉ mang ý nghĩa phong 

thủy mà hoàn thiện thêm vẻ đẹp của tòa nhà. Thiết kế bên 

trong khu TTTM cũng được phân bổ rất khoa học, hợp lý và 

thuận tiện, mang lại giá trị thương mại cho khách thuê cũng 

như không gian mua sắm lý tưởng cho khách hàng. 

Đặc biệt, khu vực thông thiên rộng 2000 m2 nằm giữa ba tòa 

tháp vừa là nơi dừng chân của các sự kiện, sàn diễn thời 

trang, triển lãm văn hóa nghệ thuật, hội chợ và các hoạt 

động ngoài trời, vừa mang lại cho bất kỳ ai ghé thăm một 

không gian thư giãn mà không dễ dàng tìm thấy ở các TTTM 

khác. IPH là một ốc đảo hiện đại.

Phân bổ khách thuê đa dạng

Nhằm hướng tới nhu cầu đa dạng của khách hàng, IPH hội 

tụ 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 và 

trang trí gia đình, cà phê và ẩm thực và vui chơi giải trí. Đặc 

biệt, IPH còn tự hào là TTTM đầu tiên tại HN được chào đón 

các thương hiệu nổi tiếng của thế giới như đồ ăn nhanh 

Burger King; bốn thương hiệu thời trang hàng đầu Anh quốc 

như LK Bennet, Vivi Boutique London, Closet, Glamorous; và 

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

HOTLINE: 0932365686

!hanoi.retail@cbre.com

Ấn tượng từ bề ngoài độc đáo 
với những ô cửa kính sáng, 
đặc biệt là vào buổi tối với 

thiết kế ánh sáng độc đáo, IPH 
mang lại cảm giác đẹp, sang 
trọng như những TTTM tầm 

vóc quốc tế.

trung tâm thời trang giảm giá F.O.S với bốn thương hiệu nổi 

tiếng Gap, Old Navy, Espirit và H&M. Ngoài ra các khách thuê 

lớn của IPH như Elite Fitness & Spa - trung tâm thể thao và 

thư giãn rộng hơn 3000 m2, siêu thị Citimart rộng gần 1500 

m2, khu vui chơi giải trí TiniWorld và TimeZone, khu ẩm thực 

Hot Wok sẽ thu hút một lượng khách lớn đến với IPH.

Hình ảnh đêm ca nhạc mừng khai trương TTTM Indochina Plaza Hanoi 02/09/2012



Chương trình Ưu đãi lãi suất 
với Vietcombank kéo dài 
tới tháng 11/2012
Ân hạn nợ gốc và 0% lãi suất 
trong năm đầu tiên

Đại diện Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 

cùng với Indochina Land, chủ đầu tư của dự án Indochina 

Plaza Hanoi đã quyết định gia hạn Chương trình ưu đãi lãi 

suất khi mua căn hộ với nhiều điểm khác biệt áp dụng tới 

tháng 11/2012.

Bà Phạm Thúy Nga, Trưởng phòng chính sách và sản phẩm 

ngân hàng bán lẻ của Vietcombank cho biết, “Trong bối cảnh 

thị trường bất động sản hiện tại, chỉ những dự án có thế 

mạnh thực sự mới thu hút được khách hàng. Dự án IPH nằm 

tại vị trí gần khu vực trung tâm mới của Hà Nội (trục đường 

Phạm Hùng), được thị trường nhìn nhận là có chất lượng 

công trình tốt, tiến độ xây dựng đúng cam kết, do vậy VCB đã lựa 

chọn IPH là đối tác để xây dựng chương trình hỗ trợ tài chính cho 

những khách hàng có mong muốn sở hữu 1 căn hộ chung cư cao 

cấp tại khu vực Hà Nội.”

Cụ thể theo chương trình ưu đãi lãi suất đặc biệt của Vietcombank, 

người mua nhà có điều kiện tiếp cận với khoản vay lên tới 60% giá 

trị căn hộ trong thời hạn 20 năm. Người mua nhà sẽ không phải trả 

lãi suất vay và được ân hạn nợ gốc trong một năm kể từ ngày giải 

ngân đầu tiên theo hợp đồng tín dụng, Đây quả thực là gói hỗ trợ 

tài chính chưa có tiền lệ trên thị trường bất động sản cao cấp.

 “Trong bối cảnh thị trường bất 
động sản hiện tại, chỉ những 

dự án có thế mạnh thực sự mới 
thu hút được khách hàng”
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Indochina Plaza Hanoi đã hoàn thành giao dịch 36 căn 

hộ trong vòng 7 tuần. Đây là một kết quả khá ấn tượng 

trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức như 

hiện nay. Tại dự án Indochina Plaza Hanoi, khi áp dụng 

chương trình Ưu đãi lãi suất vay mua căn hộ vào thời 

điểm mà dự án đã hoàn thành thì số lượng khách hàng 

có nhu cầu thực quyết định  mua căn hộ tăng mạnh. 

Theo ông Michael Piro, Phó giám đốc Indochina Land – 

chủ đầu tư Indochina Plaza Hanoi, thị trường trầm lắng 

chính là thời điểm tốt để khách hàng đánh giá năng lực 

và tính chuyên nghiệp của các chủ đầu tư. “Người mua 

bây giờ thực sự sành sỏi hơn và khắt khe hơn trước rất 

nhiều. Họ không mua bằng mọi giá mà tìm hiểu rất kỹ và 

cân nhắc mọi khía cạnh của dự án như thiết kế căn hộ, 

quản lý toà nhà, tiến độ xây dựng trước khi ra quyết định 

mua.” 

Với Trung tâm thương mại mới đi vào hoạt động từ đầu 

tháng 9 năm 2012, cơ sở tiện ích, chất lượng cũng như 

tiện nghi cho Cộng đồng dân cư Indochina Plaza Hanoi 

đang dần được hoàn thiện.

Vui lòng liên hệ đặt lịch hẹn thăm quan căn hộ mẫu để 

cảm nhận không gian sống chất lượng tại Indochina 

Plaza Hanoi. 1900 5555 96

Indochina Plaza Hanoi 
bán thành công 36 căn hộ trong 
vòng 7 tuần (Quý 3/2012)

Vietcombank áp dụng ưu đãi chưa từng có khi mua căn hộ Indochina Plaza Hanoi
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Phỏng vấn chủ căn hộ IPH 
về tổ ấm mới
Gặp chị Tú Uyên, chủ căn hộ IPH, 
tháp căn hộ Tây

“Tôi rất ấn tượng 
với kiến trúc của 
Indochina Plaza Hanoi”

Theo chị, ở dự án IPH có đặc điểm gì nổi bật nhất khiến chị 

ấn tượng? 

Tôi bắt đầu có ý định mua 1 căn hộ ở dự án IPH vào tháng 

6/2011 và chủ đầu tư có cam kết sẽ bàn giao căn hộ vào tháng 

9/2012. Lúc đó, thị trường bất động sản trong nước có dấu 

hiệu đi xuống, nhiều dự án đang xây dựng bị chậm tiến độ. Tôi 

cũng đã nghĩ rằng phải ít nhất đầu năm 2013 chúng tôi mới 

có thể nhận nhà. Tuy nhiên, tháng 7/2012 gia đình chúng tôi 

đã có thể nhận nhà và thực tế là Trung tâm thương mại IPH đã 

chính thức khai trương ngày 31/8/2012. Tiến độ xây dựng và 

cam kết của chủ đầu tư là một trong những ấn tượng tốt nhất 

với tôi.

Kiến trúc tổng thể của IPH cũng là một ấn tượng tốt với tôi và 

gia đình bởi vì chúng tôi vẫn có thể cảm nhận sự riêng tư khi 

sống trong căn hộ của mình, sự tách biệt giữa tòa tháp dân cư  

với văn phòng và khu mua sắm, nhưng rất thuận tiện vì chúng 

tôi có thể đi mua sắm vào bất cứ lúc nào, đặc biệt là những 

ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần. Không giống các khu chung cư 

khác tại HN, khoảng không giữa tòa tháp dân cư và khu mua 

sắm, khu văn phòng rất khoáng đạt và cởi mở. Mặc dù IPH tọa 

lạc tại 1 vị trí sầm uất của khu vực phía Tây, nhưng tôi vẫn cảm 

thấy IPH giống như một “resort” ngay tại HN. 

Sau khi chuyển về tổ ấm mới tại IPH, chị có hài lòng với 

chất lượng và dịch vụ tại đây không?  (chị vui lòng nêu lý 

do cụ thể) 

Sau khi chuyển về ở căn hộ IPH, gia đình tôi khá hài lòng với 

chất lượng và dịch vụ tại đây. Mặc dù sau khi nhận bàn giao, 

cũng có một số ít những yếu tố vận hành chưa được chỉn chu 

lúc ban đầu nhưng tôi đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên 

nghiệp của Ban quản lý và Chủ đầu tư, họ luôn lắng nghe và kịp 

thời khắc phục, tạo cho tôi cảm giác tin tưởng và thoải mái.

Theo chị,  cần phải làm gì để dự án IPH có thể tốt hơn nữa? 

Để dự án IPH hoạt động tốt hơn, theo tôi, cần phải đẩy nhanh quá 

trình cấp thẻ tự động ra vào cho dân cư cũng như đẩy nhanh quá 

trình hoàn thiện khu vực công cộng. Khu vui chơi cho trẻ em nên 

có mái che để tránh những ngày mưa nắng.

Nếu bạn bè, người thân của chị có nhu cầu mua 1 căn hộ mới, 

chị có ý định giới thiệu họ mua nhà ở đây không?

Tất nhiên nếu người thân của tôi có nhu cầu mua 1 căn hộ mới, 

tôi sẽ giới thiệu họ đến dự án IPH bởi vì các căn hộ ở đây chất 

lượng tốt, kiến trúc đẹp và hiện đại, các dịch vụ đầy đủ, thuận lợi, 

an ninh tốt.

Chị có thể kể một vài trải nghiệm thú vị khi sống ở đây?

Mỗi buổi tối đi dạo vòng quanh khoảng sân sau của khu căn hộ 

hoặc những ngày cuối tuần đi uống café, shopping với gia đình, 

bạn bè tại đây là những trải nghiệm tuyệt vời khi sống tại IPH. 

Indochina Plaza Hanoi đã hoàn thành giao dịch 36 căn 

hộ trong vòng 7 tuần. Đây là một kết quả khá ấn tượng 

trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức như 

hiện nay. Tại dự án Indochina Plaza Hanoi, khi áp dụng 

chương trình Ưu đãi lãi suất vay mua căn hộ vào thời 

điểm mà dự án đã hoàn thành thì số lượng khách hàng 

có nhu cầu thực quyết định  mua căn hộ tăng mạnh. 

Theo ông Michael Piro, Phó giám đốc Indochina Land – 

chủ đầu tư Indochina Plaza Hanoi, thị trường trầm lắng 

chính là thời điểm tốt để khách hàng đánh giá năng lực 

và tính chuyên nghiệp của các chủ đầu tư. “Người mua 

bây giờ thực sự sành sỏi hơn và khắt khe hơn trước rất 

nhiều. Họ không mua bằng mọi giá mà tìm hiểu rất kỹ và 

cân nhắc mọi khía cạnh của dự án như thiết kế căn hộ, 

quản lý toà nhà, tiến độ xây dựng trước khi ra quyết định 

mua.” 

Với Trung tâm thương mại mới đi vào hoạt động từ đầu 

tháng 9 năm 2012, cơ sở tiện ích, chất lượng cũng như 

tiện nghi cho Cộng đồng dân cư Indochina Plaza Hanoi 

đang dần được hoàn thiện.

Vui lòng liên hệ đặt lịch hẹn thăm quan căn hộ mẫu để 

cảm nhận không gian sống chất lượng tại Indochina 

Plaza Hanoi. 1900 5555 96

Vietnam Sotheby’s International 
Realty là đại diện độc quyền cho 
thuê căn hộ tại Indochina Plaza 
Hanoi.

Chương trình cho thuê căn hộ Indochina Plaza Hanoi được 

triển khai chính thức từ tháng 8/2012 hiện đã thu hút được 

hơn 50 chủ sở hữu căn hộ đăng ký tham gia. Đây là chương 

trình hướng tới tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng có nhu cầu 

mua nhà để đầu tư, cho thuê lại tại Indochina Plaza Hanoi.

Chương trình đã và đang ghi nhận những tín hiệu tích cực từ 

thị phần những chuyên gia, nhân viên văn phòng người nước 

ngoài đặc biệt là cộng đồng chuyên gia người Nhật và gia 

đình họ đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam có nhu cầu 

về nhà ở chất lượng cao. Chỉ trong tháng 9, đã có hơn 12 gia 

đình chuyển về sinh sống tại Indochina Plaza Hanoi theo hợp 

đồng thuê dài hạn và hiện Vietnam Sotheby’s International 

Realty đang ghi nhận thêm lượng khách hàng có nhu cầu 

thuê tại Indochina Plaza Hanoi. 

Để tìm hiểu thêm về chương trình, vui lòng liên hệ 

Vietnam Sotheby’s International Realty

Hotline: 0917 724 788

Email: leasing@sothebysrealty.com.vn
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Chương trình cho thuê căn hộ Indochina Plaza Hanoi được 

triển khai chính thức từ tháng 8/2012 hiện đã thu hút được 

hơn 50 chủ sở hữu căn hộ đăng ký tham gia. Đây là chương 

trình hướng tới tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng có nhu cầu 

mua nhà để đầu tư, cho thuê lại tại Indochina Plaza Hanoi.

Chương trình đã và đang ghi nhận những tín hiệu tích cực từ 

thị phần những chuyên gia, nhân viên văn phòng người nước 

ngoài đặc biệt là cộng đồng chuyên gia người Nhật và gia 

đình họ đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam có nhu cầu 

về nhà ở chất lượng cao. Chỉ trong tháng 9, đã có hơn 12 gia 

đình chuyển về sinh sống tại Indochina Plaza Hanoi theo hợp 

đồng thuê dài hạn và hiện Vietnam Sotheby’s International 

Realty đang ghi nhận thêm lượng khách hàng có nhu cầu 

thuê tại Indochina Plaza Hanoi. 

Để tìm hiểu thêm về chương trình, vui lòng liên hệ 

Vietnam Sotheby’s International Realty

Hotline: 0917 724 788

Email: leasing@sothebysrealty.com.vn

Những dòng cảm xúc khi sống tại IPH

Khách hàng: Nguyễn Lê Linh Giang & Phan Khánh Hưng

Chủ căn hộ IPH, tòa Tây, tầng 19 

Nghề nghiệp: Kinh doanh

“Gia đình tôi đã chuyển về sống tại IPH được gần hai tháng mà đến giờ từng thành viên trong gia đình 

vẫn cảm thấy lâng lâng sung sướng và phấn khích với ngôi nhà mới của mình. Trong các câu chuyện 

hàng ngày, chúng tôi vẫn chưa chán nói về chủ đề nhà mới và những kế hoạch trang hoàng nhà cửa: nào 

là cuối tuần mẹ sẽ đi mua thêm những chậu hoa trang trí cho ban công, bố và con trai sẽ dọn dẹp phòng 

khách vì nhà mình mua một chiếc Tivi mới to hơn. Hai bạn nhỏ thì đặc biệt mê bể bơi và sân chơi trẻ em 

ở tầng 5.  Về phần mình, vợ chồng tôi thấy thật hạnh phúc và may mắn vì đã mua được căn nhà mình mơ 

ước từ lâu”

Nguyễn Thanh Vinh

Chủ căn hộ IPH, tòa tháp Đông,

Nghệ sỹ - có thời gian 4 năm ở nước ngoài

“Có thời gian sống và làm việc tại nước ngoài nên tôi đã ưng ngay khi đến Indochina 

Plaza Hanoi bởi phong cách thiết kế đơn giản mà sang trọng. Vợ chồng tôi đã tham 

khảo nhiều dự án trước khi mua và đã “phải lòng” dự án này rất nhanh vì có thể dễ 

dàng so sánh với những dự án đã tới thăm trước đó. Chất lượng hoàn thiện và thiết 

kế ở đây đúng là cao cấp và điều chúng tôi thấy thuận tiện nhất là xung quanh có 

siêu thị, bể bơi, khu nhà hàng khi con cháu tới chơi với chúng tôi thì cả nhà cũng 

không mất nhiều thời gian di chuyển. Cuộc sống của chúng tôi kể từ khi chuyển về 

đây rất nhẹ nhàng, tiện lợi”

Khách hàng Nguyễn Xuân Dân

Chủ căn hộ IPH, tòa Tây, tầng 18

Nghề nghiệp: Tài chính

“Dù mới chuyển về hơn 1 tháng nhưng tôi đã cảm thấy thực sự gắn bó và 

yêu quý ngôi nhà mới này. Cái được lớn của vợ chồng tôi khi chuyển về đây 

là cô con gái nhỏ được sống trong môi trường an toàn và tốt nhất cho sự 

phát triển của bé. Cuối tuần con gái đòi đi chơi Tiniworld hay đi siêu thị, 

hoặc đi bơi thì chúng tôi chỉ cần tản bộ xuống dưới nhà là đã biến mong 

ước của con gái thành hiện thực rồi, nhìn con gái cười tươi tôi thấy lòng ấm 

áp vì mình là người cha “vĩ đại” trong mắt con.” 
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Nằm ở vị trí thuận lợi tại cửa ngõ phía Tây của Hà Nội, với kiến trúc 

đương đại và chất lượng xây dựng vượt trội, Indochina Plaza Hanoi 

là điểm ngắm của nhiều thương hiệu lớn các công ty, văn phòng 

nước ngoài. Mới đây nhất, Indochina Plaza Hanoi  tự hào khi được 

đón những khách thuê lớn như Baker & Mc Kenzie, AIA, Schenker, 

Zamil Steel, Falcon, Indochina Capital cùng nhiều thương hiệu 

khác.

Daniel Hanson, Giám đốc dự án Indochina Plaza Hanoi chia sẻ: 

“Indochina Plaza Hanoi là một trong những dự án chất lượng nhất 

đã được hoàn thiện tại khu vực phía Tây Hà Nội. Chúng tôi hài lòng 

với những tín hiệu tích cực từ thị trường đối với dự án được ghi 

nhận thông qua những hợp đồng thuê với nhiều công ty trong và 

Tháp Văn phòng IPH đón những 
khách thuê có thương hiệu lớn

ngoài nước với diện tích được thuê lên tới 5,000 m2, chiếm 

hơn 30% tổng diện tích cho thuê tại IPH dù chúng tôi mới 

khởi động cho thuê văn phòng. Chúng tôi tin tưởng vào 

lượng cầu sẽ tăng đáng kể trong 12 tháng tới”

Tháp văn phòng của dự án Indochina Plaza Hanoi bao gồm 

các văn phòng có chiều cao từ sàn tới trần là 2,7m, với nhiều 

quy mô diện tích linh hoạt khác nhau từ 122m2 tới 200m2 

phục vụ nhu cầu thuê đa dạng của các doanh nghiệp. Những 

ô cửa kính to bản khác biệt tạo nên thiết kế tinh tế, sang trọng 

và hiện đại đồng thời mang lại tầm nhìn thoáng rộng ra 

không gian bên ngoài. Bên cạnh những ưu điểm về thiết kế, 

với vị trí đắc địa ngay cửa ngõ phía Tây, Indochina Plaza Hanoi 

mang lại cơ hội tiếp cận dễ dàng với khu đô thị mới cũng như 

trung tâm Hà Nội, đặc biệt hơn là từ IPH ra sân bay Quốc tế 

Nội Bài chỉ mất 30 phút lái xe.



Quý khách hàng mua căn hộ tại Indochina Plaza Hanoi sẽ được tặng Gói nội thất hoàn thiện cho 

căn hộ 2 hoặc 3 phòng ngủ và nhiều phần quà may mắn đón năm mới 2013.

Với tâm niệm mang lại cho Quý khách hàng tiện nghi và chất lượng dịch vụ, chúng tôi nghĩ căn 

hộ sẵn sàng để đón Xuân 2013 là một lựa chọn lý tưởng với quỹ thời gian hạn chế của Quý khách 

và gia đình trong những ngày cuối năm.

Liên hệ ngay để biết thêm thông tin về Chương trình

1900 5555 96

tại Indochina Plaza Hanoi

Từ ngày 23/10/2012 tới 15/12/2012

Ưu đãi  Gói nội thất hoàn thiện
chỉ dành cho 10 khách mua đầu tiên

TỔ ẤM SẴN SÀNG,
ĐÓN NGÀN NIỀM VUI

Đầu tháng 11/2012, chủ đầu tư Indochina Land chính thức khánh thành 

CLB cộng đồng Indochina Plaza Hanoi, đánh dấu sự ra đời của ngôi nhà 

chung chất lượng cao, rất lý tưởng cho sinh hoạt cộng đồng của cư dân 

nơi đây.

Tọa lạc tại tầng 5 thuộc cầu nối giữa 2 tháp căn hộ, với diện tích gần 

400m2, CLB cộng đồng mang lại không gian thư giãn, giao lưu cho cư 

dân với các tiện ích như quầy bar, phòng đọc và vui chơi dành cho trẻ 

em, bóng bàn, bi-a, wi-�, máy chiếu, sân chơi ngoài trời... Nhà cộng đồng 

IPH được thiết kế tinh tế, sang trọng và trang thiết bị chất lượng tốt chắc 

chắn sẽ là điểm sum họp lý tưởng cho các sự kiện của cộng đồng.

Khai trương CLB cộng đồng 
Indochina Plaza Hanoi 
vào tháng 11/2012
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Căn penthouse đầu tiên tọa lạc trên tầng 35 của tòa tháp Đông dự án 

Indochina Plaza Hanoi được bàn giao cho chủ sở hữu vào giữa tháng 

11/2012. Với những ưu điểm vượt trội về thiết kế và chất lượng hoàn 

thiện, những căn penthouse tại dự án Indochina Plaza Hanoi được đánh 

giá có thể làm hài lòng những người mua khó tính nhất. Chủ nhân của 

các căn penthouse sở hữu không gian sống độc đáo trên cao với diện 

tích rộng 280m2 với bể bơi trong nhà, toàn bộ phần sảnh được ốp đá 

cẩm thạch sang trọng. Điều tuyệt vời hơn là chủ nhân sẽ sở hữu tầm 

nhìn quang cảnh thành phố trên độ cao hơn 120m.

Để tìm hiểu thêm về những căn penthouse đã hoàn thiện và có chất 

lượng tốt nhất Hà Nội hiện nay, xin liên hệ 1900 5555 96

Bàn giao căn Penthouse 
đầu tiên vào giữa 
tháng 11/2012

Gói nội thất chất lượng
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Dự án nghỉ dưỡng Hyatt Regency Danang Resort and 

Spa đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào 

tháng 10/2011 và đã nhanh chóng trở thành điểm đến 

tuyệt vời cho du khách cùng các gia đình có nhu cầu 

nghỉ dưỡng và trải nghiệm phong cách sống độc đáo. 

Sự hoàn thiện của tòa tháp căn hộ D với 29 căn hộ ba 

phòng ngủ có thiết kế xuất sắc không chỉ mang lại tầm 

nhìn tuyệt vời ra Cù Lao Chàm, du khách còn có thể 

phóng tầm mắt trải dài từ Đà nẵng tới Hội An, bán đảo 

Sơn Trà và rặng núi hùng vĩ phía chân trời. Khu nghỉ 

dưỡng hiện đang chờ đón những vị chủ nhân cuối 

cùng gia nhập cộng đồng cư dân mang thương hiệu 

quốc tế Hyatt Regency Danang.

Hiện vẫn còn những căn hộ từ 1 tới 3 phòng ngủ, được 

thiết kế tinh tế mang âm hưởng đương đại chính là 

những ngôi nhà thứ hai tuyệt vời cho cộng đồng 

những chủ sở hữu mang phong cách sống sang trọng 

bậc nhất bên bờ biển. Hyatt Regency Residences chính 

là lựa chọn đầu tư đúng đắn với Chương trình cho thuê 

– một mô hình độc đáo hiện được áp dụng tại Hyatt 

Regency Danang, quý khách hàng có thể lựa chọn bất 

kỳ khi nào nghỉ dưỡng tại căn hộ và biệt thự của mình, 

tận hưởng dịch vụ chất lượng cao và không phải lo lắng 

vì căn nhà thứ hai của mình được chăm sóc, quản lý và 

có tiềm năng tạo ra thu nhập dưới sự vận hành của 

những bàn tay chuyên nghiệp.

Tận hưởng cuộc sống thư giãn tuyệt vời bên bờ biển, 

dùng bữa tối trong khung cảnh lãng mạn và yên bình 

với phong vị ẩm thực ngon miệng và độc đáo, hay 

tham gia những hoạt động vui chơi ngoài trời tại khu 

nghỉ dưỡng, chơi golf hoặc thăm những di sản văn hóa 

ngay gần đó để làm phong phú thêm thêm hương vị 

cuộc sống, những ngày nghỉ dưỡng tại Hyatt Regency 

Danang sẽ là trải nghiệm không thể nào quên.

Quý khách và gia đình chắc chắn sẽ dành tình yêu lớn 

cho ngôi nhà thứ hai tại Đà Nẵng.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin 

 info@sothebysrealty.com.vn 

Hoặc +84 905 871 234    

Indochina Land, nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam với 

những dự án cao cấp đã đạt nhiều giải thưởng danh giá, trân 

trọng giới thiệu Dự án biệt thự mới của chúng tôi tại Thành 

phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại Quận 9 – là khu vực mới và phát 

triển rất năng động của Thành phố. Khu đất dự án rộng 8 

héc ta nằm trên đường Liên Phường, chỉ cách đường vành đai 

của thành phố hơn 200m. Với dự kiến hoàn thành tuyến 

đường vành đai và đường cao tốc Long Thành vào năm 2013, 

cộng đồng dân cư của dự án sẽ có điều kiện tiếp cận dễ dàng 

tới trung tâm thành phố với chỉ 20  phút lái xe, và đây chính là 

giá trị tương lai nổi bật của dự án. Không chỉ mang lại nhà ở 

biệt thự chất lượng cao, môi trường sống trong lành, tiện 

nghi tại Quận 9 mà với vị trí đắc địa, dự án sẽ tạo điều kiện 

giao thông thuận lợi cho cư dân tới trung tâm thành phố.

Sắp ra mắt dự án biệt thự mới 
của Indochina Land tại TP HCM

Các biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại và đặc 

biệt là không gian thoáng đãng, bao gồm từ 3 tới 4 phòng ngủ 

được xây dựng trên diện tích đất từ 192m2 đến 1000m2. Theo 

những tiêu chuẩn khắt khe về thiết kế nội ngoại thất, tiêu 

chuẩn xây dựng và thương hiệu của Indochina Land, chúng tôi 

đã mời một đơn vị tư vấn nước ngoài đảm trách phần thiết kế 

không gian sinh hoạt chung của cộng đồng và gia đình. 

Những tiện ích không thể thiếu của cộng đồng bao gồm 

không gian xanh thoáng rộng, cảnh quan tươi đẹp nhiều cây 

xanh và hoa tươi, những con đường nhỏ bên cạnh dòng sông 

không chỉ tạo cảnh quan mà còn mang đến không gian sống 

thư giãn cùng bể bơi và nhà câu lạc bộ có sức chứa lớn có thể 

phục vụ những sự kiện của cộng đồng. 

Dự án sẽ được chính thức chào bán ra thị trường vào năm 2013 

và hiện tại đang đón nhận đơn đăng ký mua biệt thự giai đoạn 

đầu của dự án để nhận mức giá tốt nhất – chúng tôi khuyến 

khích khách hàng nhanh nắm bắt cơ hội đặc biệt này và giành 

thời gian tới thăm dự án.

Phong cách sống độc đáo 
mang tên Hyatt Regency Danang

www.sothebysrealty.com.vn 
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Khu biệt thự cao cấp tại Montgomerie Links Vietnam giới 

thiệu chương trình hỗ trợ tài chính mới nhất cho người mua 

nước ngoài theo nghiên cứu gần đây nhất về nhu cầu nhận 

hỗ trợ tài chính khi mua hoặc đầu tư ngôi nhà thứ hai tại 

vùng duyên hải Miền Trung của phân khúc này. Chương 

trình khiến bất động sản Montgomerie Links Vietnam có một 

vị trí khác biệt so với nhiều đối thủ khác trên thị trường bởi lẽ 

trước đó khái niệm hỗ trợ tài chính cho người mua nước 

ngoài chưa hề tồn tại. Chương trình sẽ giảm áp lực thanh 

toán của người mua bằng việc CHO VAY VỚI LÃI SUẤT 0% và 

hỗ trợ vay tới 50% giá trị tài sản, đây là cơ hội hấp dẫn chưa 

từng có cho người mua biệt thự sân golf Montgomerie Links 

Vietnam.

• Giá khởi điểm gần 12 tỷ VND

• Tận hưởng cuộc sống tại biệt thự sang trọng và chỉ thanh 

toán 50% lần đầu tiên

• VAY LÃI SUẤT 0% áp dụng cho 10 người mua đầu tiên

• Thời hạn thanh toán linh hoạt trong vòng 3 năm

Chương trình ưu đãi đặc biệt này áp dụng từ ngày 01/09/2012 

và chỉ áp dụng cho 10 người mua đầu tiên. 

Để tìm hiểu thông tin về chương trình, xin vui lòng liên hệ 

Vietnam Sotheby’s International Realty tại địa chỉ  

info@sothebysrealty.com.vn hoặc +84 905 871 234      

Cuối tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên một đại diện từ Việt Nam 

được tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn vào Danh sách 10 

sân golf đẳng cấp quốc tế nhất Châu Á cùng với những cái tên 

nổi bật khác như trong khu vực như Blue Canyon Country Club 

(Phuket), Sentosa Golf Club (Singapore), The Phoenix Seagaia 

Resort (Nhật Bản) và nhiều sân golf chuyên nghiệp khác. Đây 

quả thực là sự ghi nhận quốc tế rất ấn tượng mà Montgomerie 

Links Vietnam đạt được ngoài những giải thưởng danh giá 

khác.

Montgomerie Links Vietnam
giới thiệu Gói hỗ trợ tài chính
chưa từng có

Montgomerie Links Vietnam 
khẳng định đẳng cấp sân golf quốc tế 
theo bình chọn của Forbes

www.sothebysrealty.com.vn 
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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, mang âm hưởng thiết kế 

độc đáo với tâm niệm tuân thủ những nguyên tắc cao nhất về bảo vệ 

môi trường. Khu nghỉ dưỡng tọa lạc trên khu đất rộng 19,3 héc ta, trải 

dài theo 1,5km bờ biển nguyên sơ, gồm 35 phòng khách sạn dạng 

biệt thự và 15 biệt thự riêng 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. Mỗi biệt thự được thiết kế với tầm nhìn khoáng đạt 

ra biển khơi, có hồ bơi vô cực tạo cảm giác như được hòa mình vào 

không gian của biển, phòng khách thoáng đãng, và phòng tắm trong 

nhà lẫn ngoài trời. Ý niệm kiến trúc siêu đương đại của khu nghỉ 

dưỡng này giúp tôn vinh vẻ đẹp của phong cảnh nhờ cách thiết kế, 

bài trí, và kết cấu hài hòa với môi trường tự nhiên vốn có. 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.

The Nam Hải là khu nghỉ dưỡng sang trọng gồm toàn biệt thự tọa lạc 

dọc theo biển Hội An tinh khôi, tổng thể kiến trúc này gồm 60 phòng 

khách sạn dạng biệt thự một phòng ngủ và 40 biệt thự có từ 1 đến 5 

phòng ngủ với bể bơi lớn riêng biệt có thiết kế vô cực cùng khu 

vườn nhiệt đới xanh mát. Những tinh hoa văn hóa và nét duyên 

dáng của mảnh đất Miền Trung Việt Nam hòa quyện với phong cách 

kiến trúc độc đáo của The Nam Hải mang lại trải nghiệm sang trọng 

và thú vị bậc nhất. Tại khu nghỉ dưỡng có đầy đủ các tiện ích như ba 

bể bơi lớn tạo cảm giác vô cực gần kề với biển, hai nhà hàng sang 

trọng với một quầy bar tiêu chuẩn quốc tế với nhiều phong vị ẩm 

thực tinh tế; khu spa được thiết kế tỉ mỉ nằm trong không gian thiền 

yên tĩnh; trung tâm thể thao, khu vui chơi dành riêng cho trẻ em, các 

sân tennis, bóng rổ và cầu lông. Ngoài ra tại khu nghỉ dưỡng còn có 

1 thư viện và nhiều phòng họp được trang bị đầy đủ và hiện đại. The 

Nam Hải mở cửa đón du khách từ 01/12/2006 và trải qua 6 năm hoạt 

động, khu nghỉ dưỡng đã được du khách ghi nhận là một trong 

những Khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới.

Hiện thân cho sự sang trọng của The Nam Hải chính là những biệt 

thự có bể bơi riêng, tọa lạc trong khung cảnh thiên nhiên hữu tình 

của duyên hải miền Trung, được xây dựng trên nền diện tích từ 

1,700m2 đến 3,200m 2.Vietnam Sotheby’s International Realty hân 

Hiện có chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng cho Quý khách hàng khi 

mua biệt thự thông tầng 1 phòng ngủ có bể bơi riêng tại Six Senses 

Côn Đảo. Với giá chào bán hấp dẫn chỉ với 10,5 tỷ VND/căn và ưu đãi 

với giá hơn 8 tỷ VND/căn, đây quả thực là cơ hội có một không hai để 

sở hữu những biệt thự này. Chúng tôi khuyến khích Quý khách hàng 

đăng ký sớm và tìm hiểu thông tin với Vietnam’s Sotheby’s Interna-

tional Realty

• 12 căn biệt thự thông tầng một phòng ngủ hiện đang bán

• Giá khởi điểm từ 10,5 tỷ VND

• Các biệt thự đều có bể bơi riêng và tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp

• Diện tích khu đất từ 340m² đến 560m² với tổng diện tích sinh hoạt là 

195m2

hạnh được đại diện giới thiệu những biệt thự hướng biển và biệt thự 

trên đồi tới Quý khách hàng với mức giá khởi điểm hơn 20 tỷ VND. Mỗi 

biệt thự đều có bể bơi riêng được thiết kế vô cực và Quý khách sẽ hài 

lòng với dịch vụ quản gia chuyên nghiệp,một trong những yếu tố khiến 

cho thời gian lưu trú tại The Nam Hải sẽ là trải nghiệm thú vị và tuyệt vời 

nhất. Vui lòng liên hệ Vietnam Sotheby’s International Realty để tìm hiểu 

thêm về những cơ hội ưu đãi mới nhất

• Biệt thự từ 1 tới 4 phòng ngủ có bể bơi riêng hiện đang bán

• Giá khởi điểm hơn 20 tỷ VND

• Được xây dựng trên khu đất rộng từ 1,700m² tới 3,200m²

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU
• Vị trí thứ 1 trong Bình chọn của Smart Travel Asia về “Khu nghỉ dưỡng và 

khách sạn tốt nhất Châu Á” năm 2011

• “Giải thưởng Kiến Trúc Việt Nam”, Giải thưởng BĐS Châu Á Thái Bình 

Dương năm 2009

• Giải thưởng “Khu nghỉ dưỡng tốt nhất  thế giới”, Travel and Leisure Design 

năm 2008

Six Senses Côn Đảo, 
chốn thiên đường nhiệt đới

THE NAM HẢI, 
khái niệm mới về sự sang trọng

www.sothebysrealty.com.vn 


