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Tháp BIDV nhận giải thưởng BCA AWARDS 2010
của Singapore
Singapore’s BCA AWARDS 2010 conferred on
BIDV tower
Tháp BIDV tại Hà Nội là công trình được xây dựng trên cơ
sở liên doanh giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP)
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Bloomhill
Holding (Singapore). Được thiết kế bởi Công ty Tư vấn thiết kế
P&T (Singapore), Tháp BIDV đã được Hội đồng bình chọn Giải
thưởng Xuất sắc về Thiết kế và An toàn kỹ thuật năm 2010
của Singapore trao tặng giải thưởng dành cho các công trình
ở nước ngoài.
Đây là giải thưởng có uy tín của Singapore dành cho các công
trình xây dựng được tổ chức hàng năm và đây cũng là lần đầu
tiên một công trình được thiết kế để xây dựng Việt Nam được
nhận giải thưởng của Singapore. Việc dự án Tháp BIDV được Giải
thưởng Xuất sắc về Thiết kế và An toàn kỹ thuật năm 2010 là
niềm vui, niềm tự hào của toàn thể cán bộ nhân vên Công ty
Liên doanh Tháp BIDV.

4

A SOLID FOUNDATION FOR YOUR BUSINESS

BIDV Tower, Hanoi, Vietnam is a Joint Venture between the
Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)
and Bloomhill Holdings Pte. Ltd. (Singapore). Designed by P&T
Design Consultants Pte. Ltd. (Singapore), BIDV Tower has been
conferred a Design and Engineering Safety Award 2010 by
BCA, Singapore in the overseas projects category.
Singapore’s BCA award is a prestigious prize conferred
annually on overseas projects. This is the first time that a
project developed in Vietnam is conferred the merit award. We
are happy and proud that that BIDV Tower has been conferred
the Design and Engineering Safety BCA 2010 Award.

Nơi hội tụ các
tập đoàn thế giới
The destination
of world’s
leading
corporations

BIDV Tower tự hào là nơi các tập đoàn hàng đầu trên khắp thế giới
lựa chọn để đặt trụ sở. Cùng với những ưu thế về vị trí đắc địa và
phong cách phục vụ chuyên nghiệp, chúng tôi hoàn toàn tự tin sẽ
mang lại dịch vụ xứng tầm cho các đối tác lớn.
BIDV Tower is proud to host some of the world’s leading
corporations in our offices. Our prime location and proven
professional services have attracted big brand name tenants.
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Tháp BIDV – Vị trí lý tưởng
giữa lòng Hà Nội
BIDV Tower – An ideal location
in the heart of Hanoi
Tọa lạc tại vị trí đắc địa ở số 194 Trần Quang Khải, trung tâm quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội, tòa tháp BIDV đã góp phần làm diện mạo của khu vực hồ Hoàn Kiếm
tăng phần hiện đại song vẫn giữ được những nét cuốn hút và thanh bình của
khu vực trung tâm thủ đô.
Một bên là dòng sông Hồng uốn lượn, một bên là Hồ Gươm xanh biếc, Tháp
BIDV tự hào đem lại cho khách thuê cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thành phố
Hà Nội từ trên cao với các công trình kiến trúc văn hóa lâu đời như cây cầu
Long Biên lịch sử, cầu Chương Dương hiện đại, Nhà hát Lớn, khách sạn Sofitel
Metropole, khách sạn Hilton Opera, Nhà Thờ lớn, Tháp Rùa, Tràng Tiền Plaza …
Situated in the prime location at 194 Tran Quang Khai Street, in the heart of
Hoan Kiem district, Hanoi, BIDV Tower gave the peaceful surroundings in the
Hoan Kiem Lake area a modern feel, while still maintaining the attractiveness
of Hanoi’s Central Business District.
With the Red River curving in one side, and emerald Hoan Kiem Lake on the
other side, BIDV Tower provides tenants the panoramic view of Hanoi with
the long standing architectural and cultural works such as the historic Long
Bien Bridge, the modern Chuong Duong Bridge, The Opera House, Sofitel
Metropole Hotel, Hilton Opera Hotel, Grand Cathedral, Turtle Tower and Trang
Tien Plaza etc.
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Tháp BIDV - Sự lựa chọn
thông thái
BIDV Tower - The wise choice
Không gì thể hiện đẳng cấp kinh doanh của bạn tốt hơn một địa chỉ văn
phòng nằm trong khu vực trung tâm thành phố. Tháp BIDV được đặt ngay
tại vị trí giao nhau giữa các trục đường chính trong khu vực trung tâm
thương mại của Hà Nội, tiếp giáp trục đường chính Bắc - Nam Trần Quang
Khải. Vị trí thuận tiện của tòa tháp làm giảm thời gian tới Sân bay quốc tế
Nội Bài, chỉ mất khoảng 30 phút. Ngoài ra, các cơ quan chính quyền, Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam, Bưu điện trung tâm, các khách sạn quốc tế, các
nhà hàng sang trọng và các trung tâm dịch vụ thương mại đa dạng chỉ cách
tòa tháp vài phút đi bộ.
Nothing speaks well of your business than having a prime downtown
address. BIDV Tower occupies an entire block in Hanoi’s Central Business
District with immediate access to the main north – south artery of Tran
Quang Khai. This strategic location places BIDV Tower within 30 minutes
to the Noi Bai International Airport. Many government offices, the State
Bank of Vietnam, the Hanoi Post Office, international hotels, fine dining
restaurants, and multiple business services are within walking distance
from BIDV Tower.
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Sự đa dạng tiện ích trong tòa nhà
The diversity of service in the building
Ngoài dịch vụ quản lý tòa nhà, tại Tháp BIDV còn có các dịch vụ gia tăng khác
từ chính các khách thuê tại đây, tiện lợi cho nhu cầu đa dạng của khách hàng
như dịch vụ ngân hàng, giao dịch chứng khoán, phòng vé máy bay, dịch vụ lữ
hành trong nước và quốc tế, nhà hàng và quán café...

Beside the Building management services, there are other value-added services
provided from the very tenants occupying in BIDV Tower, convenient for various
tenants’ demand like banking service, stock exchange, air ticket booking service,
domestic and outbound tour service, restaurant and coffee house.

*

Sảnh giao dịch ngân hàng BIDV - Tầng 1

*

BIDV’s Transaction Hall - 1st floor

*
*
*

Phòng giao dịch chứng khoán BIDV – Tầng 10
Khu vực ATM – Tầng 1
Phòng vé của Hãng hàng không 5 sao Nhật Bản – All Nippon Airway –
Tầng 9
Dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế Minh Travel – Tầng 13
Nhà hàng Vela – Tầng 1
Quán Cafe Twitter Beans – Tầng 1

*
*
*

BIDV Security Company – 10th floor
ATM Station –1st floor
All Nippon Airway – the Japanese 5 stars alliance member ticket office –
9th floor
The domestic and outbound tour office Minh Travel –13th floor
Vela Café Restaurant – 1st floor
Twitter Beans Coffee – 1st floor

*
*
*

*
*
*

Sảnh giao dịch ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm – Tầng 1 / BIDV - Hoan Kiem Branch’s Transaction Hall - 1st floor
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Khu vực ATM – Tầng 1 / ATM Station –1st floor

Phòng vé của Hãng hàng không 5 sao Nhật Bản – All Nippon Airway – Tầng9
All Nippon Airway – the Japanese 5 stars alliance member ticket office – 9th floor

Quán Cafe Twitter Beans – Tầng 1 / Twitter Beans Coffee – 1st floor

Dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế Minh Travel – Tầng 13
Nhà hàng Vela – Tầng 1 / Vela Café Restaurant – 1st floor

The domestic and outbound tour office Minh Travel –13th floor
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Thông số tòa nhà
Building specifications

25

20

Tầm nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm
View to Hoan Kiem Lake

Tầm nhìn ra Sông Hồng
View to Red River

15

10

5

Hang Voi

Tran Quang Khai

Overall GFA

Approx. 35,000sqm.

Total net leasable area

23,800 sqm.

Net leasable area per floor

Approx. 1,000sqm./floor

Number of storey

25 storeys, one mezzanine and two basements

Curtain wall

Reflective, double-glazed glass

Clear height

2.7m between finished floor and suspended ceiling

Floor

Raised flooring

Lifts

12 lifts – Mitsubishi high speed

Tổng diện tích sàn

Khoảng 35.000m2

Tổng diện tích cho thuê

23,800m2.

Diện tích thuần cho thuê mỗi tầng

Khoảng 1.000m2/tầng

Tổng số tầng

25 tầng nổi, 1 tầng lửng và hai tầng hầm

Tường kính

Tường kính hai lớp

Chiều cao thông thủy

2,7m tính từ mặt sàn hoàn thiện đến mặt trần thả hoàn thiện

Sàn

Sàn nâng hoàn thiện

Thang máy

12 thang máy tốc độ cao chính hãng Mitsubishi

A SOLID FOUNDATION FOR YOUR BUSINESS

15

Khu vực thuê thiết kế thông minh
Sophisticated Premises
High Zone Lobby
Mặt sàn được bố trí hợp lý với diện tích 1.000 m2 và vách kính
bao quanh mang lại không gian rộng rãi, thoáng đãng cho các
văn phòng. Thiết kế không cột, lõi trung tâm bao gồm lối ra vào
và hệ thống kỹ thuật cho phép bố trí không gian văn phòng
thoáng và linh hoạt. Toàn bộ các sàn được lắp đặt hệ thống sàn
nâng với chiều cao thông thủy 2,7m tính từ mặt sàn hoàn thiện
đến mặt trần thả. Hệ thống thông tin liên lạc viễn thông tích
hợp kết nối bạn với thế giới suốt 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm.
Intelligently designed 1,000 square metres floor plates and
all round curtain wall provide spacious office suites. A centrecore containing building access and amenities combined with
column-free construction allow for flexible office designs
and open plan workspaces. Raised floors and suspended
ceilings leave a clear space of 2.7 metres. Integrated
telecommunications and connectivity systems place the world
at your fingertips 24 hours a day, 365 days a year.
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Low Zone Lobby

Văn phòng hiện đại
trang nhã
Elegance Offices

Trên nền tảng khu vực thuê được bố trí thông minh, các kiến trúc
sư nội thất có cơ hội để mang lại cho khách thuê nhiều ý tưởng
thiết kế văn phòng hiện đại mà không mất đi vẻ trang nhã, thanh
lịch, xứng đáng với đẳng cấp của các tập đoàn hàng đầu thế giới.
The intelligently designed layout for leasable spaces allows
architects the opportunity to design various concepts for modern
offices. The building design is elegant and worthy of the tenants’
position as the world’s leading corporations.
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Văn phòng dịch vụ
Business center
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Nhằm đa dạng hóa dịch vụ cho thuê văn phòng, tại đây
có khu vực Văn phòng dịch vụ cho thuê tại tầng 13 được
trang bị đầy đủ bàn ghế và phương tiện làm việc, hệ thống
điện thoại hiện đại, kết nối internet tốc độ cao, đảm bảo
an toàn bảo mật, có hỗ trợ công nghệ thông tin và dịch vụ
hành chính, đưa ra các giải pháp tổng thể về văn phòng
cho mọi khách thuê có nhu cầu khác nhau, có nhiều loại
diện tích phòng nhỏ phù hợp với khách hàng khởi đầu kinh
doanh, tìm kiếm thị trường mới hoặc mở văn phòng đại
diện trong ngắn hạn tới nhu cầu trụ sở lớn thuê dài hạn.

Serviced office suites on the 13th level are fully furnished
with state-of-the-art telephone system, fast and secured
internet connections, an in-house IT support and
administration service providing solutions to meet the
demands of tenants, ranging from small offices (suitable
for business starter), marketing research on new markets
or opening representative offices for short term to the
demand on huge space for long term.

Các dịch vụ cung cấp:

Services available:

- Trang thiết bị làm việc tiêu chuẩn quốc tế sẵn có trong
văn phòng, dịch vụ internet tốc độ cao đáp ứng mọi yêu
cầu, có thể đàm thoại hội nghị;

- Facilities with international standard furniture in the
offices, high speed internet services for conference
meetings

- Hỗ trợ công nghệ thông tin, viễn thông và hành chính
chuyên nghiệp;

- Professional IT support,
administration assistance

- Dịch vụ phòng họp;

- Meeting room

- Phương án chi phí tốt nhất, giá tốt nhất;

- Best cost solution, best price

- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

- Professional work team
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CÔNG TY LIÊN DOANH THÁP BIDV
BIDV TOWER JOINT VENTURE COMPANY
Add: Tầng 13, BIDV Tower, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Website: www.bidvtower.com.vn I Tel: 04 222 05539 I Fax: 04 222 05535

