
ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU

DỰÁN  KING PALACE

108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐƠN VỊ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG



THÔNG TIN
DỰ ÁN TÒA NHÀ HỖN HỢP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VĂN  

PHÒNG, KHÁCH SẠN CĂN HỘ VÀ NHÀ Ở ĐỂ BÁN – KING 

PALACE

Địa chỉ
108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình,  

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Diện tích khu đất 6.973 m2

Diện tích xây dựng 3.137 m2

Mật độ xây dựng 45%

Tổng diện tích sàn 93.590 m2

Tổng số căn hộ
410 căn (Gồm các loại căn 2PN diện tích từ 81m2 – 94m2,  căn 

3PN diện tích từ 96m2 – 125m2, căn 5PN diện tích  202m2, căn 

6PN diện tích 210m2 – 259m2)

Diện tích xây dựng:

- Tháp A 1.804 m2 (Căn hộ cao cấp để bán)

- Tháp B 1.333 m2 (Khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp)

- Tầng hầm 18.420 m2 (Tổng hầm cả tháp A và B)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN & QUẢN LÝBÁN HÀNG
CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Cổ phần BĐS  Hoa Anh Đào

TỔNG QUAN DỰÁN



36 tầng nổi và 03 tầng hầm

Tầng hầm

03 tầng hầm với tổng diện tích 18.420 m2, trong 
đó  7.716 m2 là bãi giữ xe

Tầng 1 – Tầng 4

Thương mại, dịch vụ, văn phòng, trường mầm 
non  quốc tế

Tầng 5 có 12 căn hộ/ sàn

(gồm các căn 2 phòng ngủ; 3 phòng ngủ; 6 phòng

ngủ)

Tầng 6 đến tầng 35 có 13 CH/sàn

(gồm các căn 2 phòng ngủ; 3 phòng ngủ)

Tầng 36 - 8 căn hộ/sàn

(gồm các căn 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ; 5 phòng 
ngủ;  6 phòng ngủ)

Dự án có quy trình quản lý, bảo trì, bảo
dưỡng theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Tầng áp mái
Bể bơi ngoài trời; Phòng gym; Khu sinh hoạt cộng

đồng

Tiện ích dự án

Nhà hàng; Thương mại, dịch vụ; Bể bơi; Gym; 
Trường  mầm non quốc tế...

QUY MÔ



CHỦ ĐẦU TƯ











CHỦ ĐẦU TƯ



Alphanam ký kết hợp tác chiến lược với thương hiệu Marriott



FOUR POINTS BY SHERATON ĐÀ NẴNG





JW MARRIOTT SAPA



JW MARRIOTT SAPA

CTCP Đầu tư Alphanam và Kiến trúc sư Bill Bensley ký hợp đồng dịch vụ thiết kế dự án JW Marriott Sapa Resort & Spa









VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số  

TT
Nội dung Số văn bản

Ngày phát  

hành

Cơ quan phát  

hành

1 Đăng ký KD 104178615 23/09/2009 Sở Xây Dựng

2 Quyết định giao đất 5217/QĐ-UBND 04/08/2017 UBND TP Hà Nội

3 Giấy phép xây dựng 161/GPXD 21/12/2017 UBND TP Hà Nội

4 Thông báo được phép bán nhà hình thành trong tươnglai 7580/SXD-QLN 22/08/2018 Sở Xây Dựng

5 Chấp nhận hợp đồng Theo mẫu của Sở Công Thương Hà Nội 4288/SCT-KHTCTH 28/08/2018 Sở Công Thương

6 Bảo lãnh bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai
041/2017/HĐCBL-

PN/SHB.111100
25/04/2017 SHB và HAĐ



PHỐI CẢNH DỰÁN

Sảnh căn hộ và  

hầm đỗ xe KĐT Royal  

City

Đường sắt trên  

cao Cát Linh –

Hà Đông

Đường  

Nguyễn Trãi

Cầu vượt  

Ngã Tư Sở



CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN 

MỘT KIỆT TÁC HÀNG HIỆU



VỊ TRÍ DỰ ÁN



VỊ TRÍ DỰ ÁN



DP ARCHITECTS là công ty kiến trúc
hàng đầu Singapore và cũng là 1 trong 10
công ty kiến trúc lớn nhất thế giới với hơn 40
năm hoạt động và 15 văn phòng đại diện tại
các quốc gia trên Thế giới. DPA được trao
02 giải thưởng Green Mark District dành
cho Resorts World Sentosa và NUS
University Town.

S-DESIGN được sáng lập và điều hành bởi
ông Salvador Perez Arroyo - kiến trúc sư nổi
tiếng người Tây Ban Nha. Với kinh nghiệm
thiết kế theo định hướng kiến trúc xanh, S-
Design hướng tới giải pháp tiết kiệm năng
lượng, chiếu sáng tự nhiên, thân thiện với
môi trường.

ĐỐI TÁC THỰC HIỆN











MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG

Đáp ứng 100% công suất toàn bộ hệ thống kỹ thuật và Phòng cháy  
chữa cháy theo tiêu chuẩn của các khách sạn 5 sao. Đảm bảo thang  

máy, hệ thống cơ điện, chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy hoạt  động 
bình thường trong mọi điều kiện. Đáp ứng dự phòng công suất  cho 

căn hộ với nhu cầu sử dụng điện tối thiểu.

MÁY BIẾN ÁP

Dự phòng máy biến áp 20% tránh quá tải.

THANH DẪN ĐIỆN

Cung cấp điện trục đứng cho toàn bộ các căn hộ bằng thanh dẫn điện

(Busway).

HỆ THỐNG MẠNG CÁP QUANG & WIFI CÔNG CỘNG

Hệ thống cáp quang được đưa tới từng căn hộ (GPON – FTTH),
cung cấp toàn bộ dịch vụ viễn thông tiện ích độc lập cho từng căn hộ.
Hạ tầng cáp quang luôn đáp ứng cho 02 nhà cung cấp dịch vụ viễn
thống đểchống độc quyền, đảm bảo quyền lợi cho chủ căn hộ.

Cung cấp hệ thống wifi công cộng sử dụng cho toàn bộ tòa nhà.



HỆ THỐNG QUẢN LÝ, ĐIỀU KHIỂN & TỐI ƯU

NĂNG  LƯỢNG BMS

Quản lý và giám sát các hệ thống điện, điều hòa, cấp thoát nước từ  

xa, tối ưu hóa vận hành của tòa nhà. Ví dụ: điều khiển ánh sáng,  

điều hòa công cộng được lập trình để cắt điện tự động vào ban đêm

đểtiết kiệm năng lượng.

BMS giám sát lỗi từ xa của hệ thống, biểu thị được đúng vị trí có

lỗi đểđảm bảo được sửa chữa kịp thời.



KING PALACE

“ứng dụng những công nghệ hiệnđạivà  

an toàn bậc nhất Việt Nam”





HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết kế, vận hành đến từng  căn 
hộ và toàn bộ tòa nhà theo các tiêu chuẩn NFPA và IBC của  Hoa Kỳ, 

có lợi thế vượt trội so với các hệ thống phòng cháy chữa  cháy thông 
thường khác. Bên cạnh đó, với lợi thế xuất phát điểm từ  nhà thầu cơ 

điện, chủ đầu tư Alphanam xây dựng hệ thống phòng  cháy chữa cháy 
nghiêm ngặt và đảm bảo an toàn cao nhất, bao gồm:  Hệ thống báo 
cháy địa chỉ; Hệ thống chữa cháy sprinkler phản ứng  nhanh; Hệ 

thống kiểm soát khói; Hệ thống âm thanh thông báo  hướng dẫn thoát 
nạn (PA);

Hệ thống chống cháy lan và phòng chữa cháy trong căn hộ.

HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ

Các dự án khác thông thường chỉ sử dụng hệ thống báo cháy cổ  điển, 
chỉ định vị được tầng có khu vực cháy và gây khó khăn trong  việc tìm 

điểm xuất phát cháy. Báo cháy địa chỉ giúp định vị chính xác  địa 
điểm có cháy, đến từng phòng trong căn hộ. Thiết bị trong hệ  thống 

gồm tủ báo cháy, chuông – còi – đèn, FACP, màn hình giám  sát đều có 
chứng nhận UL/ FM. Nếu một đầu báo bị hỏng sẽ không  ảnh hưởng 
tới đầu báo khác, ưu việt hơn hẳn các hệ thông báo cháy  thông thường 

vốn sẽ bị vô hiệu hóa khi có đầu báo bị hỏng.

Khối căn hộ King Palace có màn hình máy tính hiển thị đồ hoạ hệ  
thống kiểm soát khói toàn bộ toà nhà

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY SPRINKLER PHẢN ỨNG  

NHANH

Sản phẩm có chứng nhận UL/FM. Với bầu thủy tinh 3 mm, có độ  
nhạy và thời gian phản ứng nhanh, chính xác hơn so với sprinkler  

thông thường (có bầu thủy tinh 5 mm).



HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÓI

Tuân thủ theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy của các khách sạn 5  
sao, bao gồm tăng áp, hút khói, cấp khi bổ sung cho thang bộ thoát  

hiểm, thang máy, phòng lánh nạn và các khu vực tập trung đông  
người. Tăng áp thang giúp chống nhiễm khói vào thang bộ và thang  

máy khi xảy ra cháy. Thang máy phòng cháy chữa cháy có chống  
cháy 2 giờ, theo tiêu chuẩn của cơ quan PCCC Việt Nam. Hành  lang 
có hệ thống cấp khí bổ sung đảm bảo khả năng hút khói triệt để  trong 
trường hợp xảy ra hoả hoạn. Hệ thống kiểm soát khói đảm  bảo khi có 
cháy, việc thoát hiểm sẽ an toàn hơn và công tác chữa  cháy nhanh 
chóng, triệt để hơn. Đối với tầng hầm và khu vực trung  tâm thương 
mại có hệ thống drencher cửa sập để ngăn khói lan sang  các khu vực

khác.

HỆ THỐNG ÂM THANH THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN  

THOÁT NẠN (PA)

Tuân thủ theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy của các khách sạn 5  
sao. Được lắp đặt trong toàn bộ toàn nhà phục vụ cho công tác  hướng 
dẫn di tản và thoát nạn (tích hợp phát nhạc nền và thông báo  khi cần 
thiết). Các thiết bị gồm loa báo cháy, âm ly, bộ điều khiển liên  động hệ 
thống báo cháy đều có chứng nhận UL/FM. Được lắp đặt  trong toàn 

bộ các căn hộ, hàng lang tầng, liên động với hệ thống báo  cháy để 
hướng dẫn thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp. Các tín  hiệu cho PA 

đều là cáp chống cháy trong vòng 2 giờ.



HỆ THỐNG CHỐNG CHÁYLAN

Ngăn khói, ngăn cháy lan giữa các tầng và các khu vực . Sản phẩm  
chống cháy lan (gồm keo chống cháy tại trục, vữa chống cháy, đai  

quấn ống chống cháy, băng keo chống cháy cho các chi tiết ống, các  
hệ thống xuyên sàn, xuyên tường, vách kính) đều có chứng nhận  

UL/FM.

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG CĂN HỘ

Hệ thống báo cháy địa chỉ tới từng phòng ngủ, đáp ứng tiêu chuẩn  
NPFA và IBC của Hoa Kỳ. Hệ thống sprinkler phản ứng nhanh tới  

từng phòng trong căn hộ. Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố được bố trí  tại 
lối thoát nạn ở phòng khách. Hệ thống âm thanh thông báo thoát  

nạn khẩn cấp. Pin tích hợp cho chiếu sáng sự cố dự phòng 120 phút.

THANG MÁY CỨU HỎA

Thang máy cứu hỏa của tòa nhà tuân thủ các tiêu chuẩn hàng đầu  
của Hoa Kỳ. Sử dụng nguồn điện riêng, đảm bảo hoạt động tốt  trong 

các tình huống khẩn cấp với tốc độ 3 m/s.





HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SINH HOẠT UỐNG ĐƯỢC

Nhờ một trạm lọc nước thứ cấp được bố trí tại King Palace, nguồn nước  từ 
hệ thống của thành phố được xử lý nhằm đảm bảo chất lượng ổn  định, đáp 
ứng mọi yêu cầu về nước sử dụng sinh hoạt. Cư dân có thể an  tâm uống 

nước trực tiếp ngay tại vòi, trong căn hộ của mình tại King Palace.

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG

Nước thải sinh hoạt được xử lý qua một hệ thống lọc trước khi xả ra  ngoài 
thành phố (đạt tiêu chuẩn nước thải cột B theo QC 14:2010 BXD),  đảm 
bảo môi trường sống xanh sạch, tuân thủ đúng quy định của pháp  luật.

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ

Hành lang căn hộ tại King Palace được trang bị hệ thống điều hòa và  
thông gió đạt tiêu chuẩn tương tự như tại các khách sạn 5 sao. Hệ thống  
này đảm bảo luôn cung cấp khí tươi, hút khí thải để tạo nên không gian  

thông thoáng và sạch sẽ nhất cho các cưdân.

HỆ THỐNG AN NINH

King Palace được kiểm soát an toàn tuyệt đối nhờ đội ngũ nhân viên an  
ninh 24/7 và hệ thống camera giám sát lắp đặt tại tất cả các khu vực  công 

cộng như sảnh, khu vực thang máy, khu vực hầm... Hệ thống quản  lý ra vào 
bằng thẻ từ, có thể vô hiệu hóa thẻ trong trường hợp thẻ bị mất,  đảm bảo an 

ninh tuyệt đối.

Hệ thống camera CCTV được bố trí tối ưu nhằm hạn chế tối đa góc  chết, 
lắp đặt tại toàn bộ lối ra vào của tòa nhà (bao gồm cả sảnh thang  máy và 

trong buồng thang máy – điều mà các dự án khác thường không  làm, gây 
khó xử lý khi gặp sự cố).

BÃI ĐỖ XE

Rộng 8.000 m2, được quản lý an ninh bằng thẻ từ và hệ thống CCTV.

Đảm bảo tối đa an ninh và an toàn cho cư dân King Palace.



SƠN ALES SHIQUY – SƠN CHỐNG CHÁY





ĐƠN VỊ VẬN HÀNH

RI-YAZ GROUP

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và Đại sứ Lê Quý Quỳnh đã chứng kiến lễ ký 

kết Biên bản hợp tác giữa Tập đoàn Alphanam của Việt Nam với 

Tập đoàn Ri-Yaz Hotels and Resorts của Malaysia.



TIỆN ÍCH NỘI KHU

* Các dịch vụ tiện ích nội khu tiêu chuẩn:

 3 tầng hầm diện tích 7.716 m2 phục vụ bãi đỗ xe

 Dịch vụ thương mại, văn phòng, nhà hàng

 Trường mầm non quốc tế

 Bể bơi ngoài trời, phòng tập gym, khu giải trí

 Tầng sinh hoạt cộng đồng và chăm sóc sức khỏe

* Tiện ích nội khu đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết của cư dân nhưng vẫn đảm bảo được tính

riêng tư ,  yên tĩnh và an ninh, không bị quá tải và ồn ào như một số khu đô thị khác.

* Tiện ích ngoại khu đầyđủ, dễdàng tiếp cận vớihệ thống giao thông hiện đại bậc nhất Việt

Nam, hệ thống trường học, bệnh viện, chợ và trung tâm thương mại sầm uất.



KHỐI ĐẾ TOÀ NHÀ



CẢNH QUAN NỘI KHU



SẢNH LOBBY



SẢNH LOBBY



THANG MÁY

Tốc độ 3,5m/s



BỂ BƠI NGOÀI TRỜI
Tầng thượng của tòa nhà



SẢNH LOBBY



PHÒNG GYM



CÁC ĐỐI TÁC

CUNG CẤP  

THIẾT BỊ

Chúng tôi tin rằng uy tín được tạo dựng từ  

những sản phẩm chất lượng, được tin dùng  

qua năm tháng. Và King Palace chọn sử  

dụng các thương hiệu hàng đầu thế giới để  

phục vụ các cư dân của mình.

THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ

Lựa chọn những thương hiệu quốc tế cho toàn bộ  
trang thiết bị trong các căn hộ King Palace, chúng tôi  

kiến tạo một không gian sống hiện đại, tràn đầy cảm  
hứng dành cho gia chủ.

Các căn hộ King Palace được

trang bị điều hòa của Daikin –

thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản.

Daikin được ưa chuộng với

những đặc tính nổi trội về khả

năng làm mát nhanh, ổn định,

đặc biệt tiết kiệm điện và bển bỉ

sau thời gian sử dụng..

Toto là nhà sản xuất hàng đầu

Nhật Bản về thiết bị sứ vệ sinh và

thiết bị dẫn nước kim loại, cung

cấp các sản phẩm, dịch vụ nâng

cao vệ sinh, tiện nghi và thuận lợi

cho các căn hộ và các khu vực

công cộng khác của dự án.

Các thiết bị gia dụng trong căn hộ

King Palace đến từ thương hiệu

Electrolux - với 100 năm hình

thành và phát triển. Electrolux

mang đến những sản phẩm gia

dụng và công nghiệp chất lượng

hàng đầu trên toàn cầu.

ALPEC là hãng sản xuất thang

máy lớn nhất tại Việt Nam,

chuyên sản xuất, lắp đặt và duy trì

thang máy, thang cuốn và các hệ

thống đỗ xe. Alpec cung cấp cho

King Palace hệ thống thang máy

do Nidec sản xuất, được nhập khẩu

nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Các thiết bị nhà bếp trong các căn hộ King Palace là những sản phẩm cao cấp,

mang những đặc trưng hoàn hảo của phong cách châu Âu sang trọng, tinh tế và

tiện ích của thương hiệu Malloca. Các sản phẩm của Malloca được trau chuốt tỉ mỉ

bởi các nhà thiết kế tài năng và sáng tạo.

* Hoặccácthươnghiệutương đương.



CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG







59tr/m2

52,8 tr/m2 52,8 tr/m2 52,8 tr/m2 56,7 tr/m2

43,2 tr/m2 43,2 tr/m2 38,9 tr/m2

43,9 tr/m2

59 tr/m2

63,4 tr/m2

63,4 tr/m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ



Gold Tower
Tổ hợp CH + KS

Đơn giá: 

27 Thái Thịnh
Tổ hợp CH + KS
Đơn giá: 55tr

Summit Building
Căn hộ chung cư

Đơn giá: 50tr

Hateco Laroma
Căn hộ chung cư

Đơn giá: 70tr

Artemis
Căn hộ chugn cư

Đơn giá: 45tr

Grandeur Palace 
Giảng Võ

Căn hộ chung cư
Đơn giá: 80tr

LANCASTER LUMINAIRE 

Căn hộ chung cư
Đơn giá: 



KING PALACE – ROYAL CITY



ĐẦU TƯ CHO THUÊ

- Tầng 27 – 36: Đa số khách hàng Hàn Quốc mua

- Toà khách sạn 5 sao . Dự kiến ký kết với JW Marriott

=> Tỷ lệ lấp đầy cao

Giá cho thuê: 1200$ (Không đồ ) – 1500$ (Có đồ)

Căn 06, 07, 08,10: Giá 4,2 tỷ – 5 tỷ. 

Tỷ suất lợi nhuận: ~10%/năm trong 10 năm ~ BĐS Nghỉ dưỡng



Giá cho thuê dự kiến của King Palace

STT PN DT Giá bán Giá thuê
Tỷ suất LN 2 

năm đầu

Tỷ suất TN các 

năm sau

1 2 ngủ 4,400,000,000 30 triệu/tháng 27,2% 8,1%

2 3 ngủ 4,700,000,000 35 triệu/tháng 29,7% 8,9%

3 3 ngủ 5,400,000,000 40 triệu/tháng 29,6% 8,8%

T11/19 mua T6/20 bàn giao T07/20 cho thuê T06/22 ngừng hỗ trợ LS

2 năm

TT 30%, Hỗ trợ LS, ân hạn nợ gốc, miễn phí phạt trả nợ trước hạn 30 tháng

Tỷ suất LN 10 năm liên tục

9,2%

10,09%

10%

ĐẦU TƯ CHO THUÊ





Thank you!


