
TRINITY TOWER Số 145, Đường Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 
 

BẢNG TÓM TẮT THÔNG TIN DỰ ÁN TRINITY TOWER 

I- THÔNG TIN SẢN PHẨM 

1. Tên dự án: Trinity Tower 

2. Địa chỉ: Số 145, Đường Hồ Mễ Trì, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà 

Nội 

3. Quy mô: Diện tích đất 2.887.2m2. Một tòa nhà căn hộ cao cấp cao 25 

tầng. 

4. Diện tích xây dựng: 1.889.5m2. Mật độ xây dựng: 49.93%.  

5. Chủ đầu tư: CIV hợp tác phát triển dự án 

6. Đơn vị xây dựng: Licogi 13 FC 

II- CƯ CẤU SẢN PHẨM – TIỆN ÍCH 

1. Tầng hầm:  

- 03 tầng hầm với tổng diện tích 4.336m2. Có 70 chỗ đỗ xe oto. Đối diện 

bên kia đường của dự án có quy hoạch bãi đỗ xe công cộng của Thành 

phố, sẽ giải quyết bài toán đường dài về chỗ đỗ xe cho toàn bộ cư dân lưu 

trú và khách hàng đến giao dịch tại khối căn hộ văn phòng. 

- Sảnh lobby tòa nhà mang phong cách sang trọng, trẻ trung. Có phân zone 

riêng cho các tầng Chung cư, căn hộ Văn phòng có lưu trú. 

2. Từ tầng 1 đến tầng 3:  

- 07 lô Shophouse khối đế thông 3 tầng (có 1 lô nhà trẻ).  

- Mặt tiền 3,36m/lô 

3. Tầng 4: Bể bơi, góc vui chơi, nhà sinh hoạt cộng đồng 

- Khuôn viên dạo bộ, cây xanh tương thích 

- Mặt ngoài tòa nhà phủ full kính hiện đại, năng động, nổi bật 

4. Từ tầng 5 đến tầng 12:  

- 120 căn hộ văn phòng có lưu trú (sở hữu 50 năm).  

- Diện tích từ 27m2- 35m- 44m- 69m2.  

- Có 3 căn Dual Key/ sàn 

5. Từ tầng 13 đến tầng 25:  

- 117 căn hộ chung cư (sở hữu lâu dài).  

- Cơ cấu căn hộ từ 65.8m-67m -83m -96m 

6. Thang máy có 4 thang máy với trọng lượng:  

- Thang hàng/1.150kg (1 chiếc); 

- Thang chở người 1000kg/ tháng (3 chiếc) 

7. Tiêu chuẩn bàn giao:  



TRINITY TOWER Số 145, Đường Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 
- Đối với căn hộ chung cư: hoàn thiện cơ bản có thiết bị vệ sinh, bếp full 

(tủ bếp trên dưới, bàn đá, bồn rửa, hút mùi, bếp từ) , sàn gỗ, cửa ra vào 

các phòng 

- Đối với căn hộ văn phòng có lưu trú: hoàn thiện cơ bản có thiết bị vệ 

sinh, sàn gỗ, cửa ra vào các phòng. Khu vực bếp có sẵn thiết bị đầu chờ. 

III- Pháp lý: 

- Dự án sẵn sàng ký HĐMB 

- Phần căn  hộ và tỷ lệ bán cho Người nước ngoài: đang cập nhật 

- Cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư: Có, theo quy định của pháp luật 

- Cấp sổ 50 năm cho loại căn hộ Văn phòng có lưu trú: đang cập nhật 

IV- Kế hoạch triển khai bán hàng: 

- Chốt lực lượng bán hàng: 18/2/2021 ( STDA,CHS,SLK) 

- Gửi thông tin, brouchure giới thiệu sản phẩm rumor thông tin cho sale 

force 

- Lịch training, Kick-off dự án: dự kiến 23/2/2021 (trong điều kiện Covid 

diễn biến phức tạp tại thời điểm này, sẽ back-up phương án thay thế. 

TBC) 

- Nhận booking thưởng phạt: dự kiến từ ngày 22/2/2021 

- Quỹ căn: dự kiến quỹ hàng căn hộ chung cư. Số tiền: 50tr/căn 

- Giá trần dự kiến: 44tr/m2, tổng GTCH trần dự kiến từ 1,2 tỷ -2,7ty -

3,6ty 

- CSBH dự kiến: Chính sách thanh toán linh hoạt, HTLS 0% trong 18T 

hoặc 4.99% trong 36 tháng cho 65% GTCH 

IV- Kế hoạch Marketing: 

- Kế hoạch MKT tổng: chuẩn bị pitching với CĐT ngân sách khoảng 6 tỷ. 

Dự kiến chạy trong 5 tháng. 

- MKT CenLand: có ngân sách đôi ứng sale 

- Thời gian lên MKT tổng dự kiến: 18/2/2021 

*Lưu ý: Lịch bên trên nếu có sự thay đổi do khách quan APM sẽ cập nhật lại 

sớm tới các lực lượng. 

Ekip triển khai dự án CenLand 

- Giám đốc dự án: Ms. Mailtt/0986893119/mailtt.apm.@cenhomes.vn 

- Quản lý dự án: Mr.Namnv/0943155085/Namnv2.apm@cenhomes.vn 

- MKT dự án: Mr.Giang/0367228436/giangnt5.rsm@cenhomes.vn 

- Admin dự án: update sau 
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