
TRINITY TOWER

THÔNG TIN SẢN PHẨM



NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. HTX THÀNH CÔNG - CENINVEST & CÁC ĐỐI TÁC

2. TỔNG QUAN DỰ ÁN

3. GIÁ & CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

4. THỊ TRƯỜNG KHU VỰC 

5. NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG CỦA TRINITY TOWER



HTX THÀNH CÔNG-CENINVEST & ĐỐI TÁCHTX THÀNH CÔNG-CENINVEST & ĐỐI TÁC



CHỦ ĐẦU TƯ HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Số 145 Đường Hồ Mễ Trì, 
Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, 

Hà Nội

Thành lập: Ngày 06/06/2002

MST: 0101248670

Giám đốc: Phạm Thiện Lộc

1. Kinh doanh nhà hàng ăn uống và
tổ chức sự kiện

2. Cho thuê văn phòng, kho, bãi đỗ
xe
3. Xây dựng công nghiệp, giao
thông, san lấp mặt bằng
4. Xử lý rác thải, bảo vệ môi trường

Ngành nghề kinh doanh chính:



20202012

Vững vàng

Thành Lập

Block B4 – Dự án
Chung cư Lê Thành

Đánh dấu cột mốc đầu
tiên gia nhập thị
trường đầu tư BĐS

2015

Hòa nhập

03 tòa: 25 tầng, 627 căn hộ

2017

Phát triển

The K Park

Tổ hợp 03 tòa, 951 căn hộ

2013 - 2014

Thâm nhập

03 dự án tiêu biểu

Thăng Long Garden, 
CT2A, HHB Tân Tây Đô

2016

Trưởng thành

Golden Palm

2 Block: 27 tầng, 405 căn hộ

Bình Minh Garden

Tổ hợp 101 căn shophouse và
494 căn hộ chung cư

Park View Residence

ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Eurowindow River Park



THÊM ĐÓI TÁC – THÊM THÀNH CÔNG

Sáng ngày 13/4/2019, CENLAND cùng HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG đã ký kết vào bản hợp tác chiến lược đánh dấu sự kiện quan trọng
trong hoạt động kinh doanh, khẳng định mối quan hệ hợp tác các bên cùng có lợi và hứa hẹn sẽ cung cấp ra thị trường sản phẩm BĐS độc đáo

và dự án Trinity Tower số 145 Hồ Mễ Trì, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội là một bước khởi đầu cho sự hợp tác này.



CÁC ĐỐI TÁC…

Công ty Cổ phần Licogi13 & 
FC thi công:
- Khoan cọc nhồi,Nền móng,
Xây dựng phần thân

Công ty Cổ phần
CONINCO:
Tư vấn giám sát phần ngầm
cho dự án.

Công ty Cổ phần Đầu tư và
Tư vấn công nghệ xây dựng:
Tư vấn thiết kế, xây dựng
cảnh quan, vật liệu cho dự
án.

Ngân hàng Quân Đội:
Hỗ trợ tài chính cho KH vay mua nhà dự án.

Công ty CP tư vấn và quản lý Xây dựng
CMAXX: Tư vấn giám sát phần thân cho dự án

Công ty CP BĐS Thế Kỷ: Đơn vị phân phối chính
Đơn vị cung cấp nước sạch cho dự án.



2. TỔNG QUAN 
DỰ ÁN



KHÔNG 
GIAN 
XANH

PHONG 
CÁCH 
SỐNG

CHỨC 
NĂNG

3IN1
HỘI TỤ ĐỂ THĂNG HOA

KHÔNG 
GIAN 
XANH

PHONG 
CÁCH 
SỐNG

CHỨC 
NĂNG

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Dự án không chỉ mang kết cấu 3 mặt tam giác - biểu 

tượng của sự cân bằng, vững chãi với tầm nhìn mãn 

nhãn hướng ra 03 khu công viên hồ điều hòa liền kề, 

nằm giữa khung cảnh đô thị sôi động, nền tảng bền vững

3IN1 – HỘI TỤ ĐỂ THĂNG HOA còn xuất hiện 

xuyên suốt để đem đến cho cư dân những trải nghiệm

tiện nghi và giá trị, nuôi dưỡng con người, vun đắp gia 

đình và sự nghiệp.



VỊ TRÍ TÂM ĐIỂM
145 Đường Hồ Mễ Trì
View trọn 03 Công viên Hồ 

điều hòa



TRINITY 
TOWER

Đường quy hoạch mặt đường 17 m







HẦM THÔNG SỐ

Tầng hầm B1
Diện tích 1.763 m2
- Cao 4.2 m
- Chỗ đỗ: Xe máy: 279 xe, Ô tô: 0 xe

Tầng hầm B2
Diện tích 1.763 m2
- Cao 3.2 m
- Chỗ đỗ: Xe máy: 16 xe, Ô tô: 35 xe

Tầng hầm B3
Diện tích 1.763 m2
- Cao 3.2 m
- Chỗ đỗ: Xe máy: 16 xe, Ô tô: 35 xe



4 TẦNG THƯƠNG MẠI
07 căn shophouse 3 tầng thông nhau. Bể bơi 

bốn mùa thuộc tầng 4. Diện tích bể bơi và khu 
phụ trợ: 439 m2

Tầng Thông số

Tầng 1
Cao 4.7m. Diện tich: 943.4 m2. 
Diện tích nhà trẻ: 165 m2

Tầng 2 Cao 3.6m. Diện tích: 943.4 m2

Tầng 3 Cao 3.9m. Diện tích: 943.4 m2

Tầng 4
Cao 5.3m. Diện tích: 943.4 m2
S sinh hoạt CĐ: 112 m2



THÔNG TIN TỔNG QUAN

1. Vị trí dự án: Số 145, đường Hồ Mễ Trì, phường

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, tp Hà Nội

2. Tổng diện tích khu đất nghiên cứu: 2 887.2 m2

3. Diện tích khu đất xây dựng: 1 889.5 m2

4. Diện tích xây dựng: 943.4 m2

5. Mật độ xây dựng: 49.93%

6. Loại hình phát triển: Tổ hợp dự án căn hộ cao tầng,

7. Quy mô dự án: 01 tòa chung cư 25 tầng.

8. Đơn vị thi công: Licogi 13-FC

Quy mô
01 tòa nhà cao 25 tầng, mặt ngoài trang bị
kính thường

Tầng hầm
03 tầng hầm với diện tích 4,336m2. Số chỗ
đỗ xe oto là 70 chỗ.

Khối đế
(tầng 1-2-3)

Gồm 7 Shophouse khối đế thông 3 tầng, mặt
tiền 3,36m/lô

Khu vực
tầng 4

Bố trí bể bơi 4 mùa, góc vui chơi và 1 số dịch
vụ tiện ích, dịch vụ nhà trẻ. Dự án không có
khuôn viên cây xanh xung quanh, và cũng
không được bổ sung trên mái hoặc các vị trí
bổ trợ tại các tầng

Cơ cấu
căn hộ:

Từ tầng 5 đến tầng 12: 120 văn phòng có lưu 
trú, với diện tích từ 27.5m-36m-44m-69m ( 
15 căn/sàn)

Từ tầng 13 đến tầng 25: 117 căn hộ chung
cư, với diện tích từ 65m-83m-96m ( 
2PN,3PN) (9 căn/sàn)



TẦNG TIỆN ÍCH



* Số lượng: 15 căn/sàn

 Cơ cấu diện tích: 27, 28, 36, 37, 39, 

53, 59, 66, 70 m2.

 03 Dual Key/sàn. S 70m2 (9,10,11)

* Tổng sản phẩm: 120 căn/8 tầng.

* Nội thất BG: Hoàn thiện cơ bản có

thiết bị vệ sinh, sàn gỗ, cửa ra vào các

phòng. Bếp có sẵn thiết bị đầu chờ

CĂN HỘ VĂN PHÒNG 
CÓ LƯU TRÚ

*sở hữu 50 năm – Từ tầng 5 đến 12





* Số lượng: 09 căn/sàn

 Cơ cấu diện tích: 67, 68, 82, 84, 86, 

93 m2

 4 căn 2 ngủ và 5 căn 3 ngủ

* Tổng sản phẩm: 117 căn/13 tầng

* Nội thất BG: 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 giữa các phòng.

CĂN HỘ CHUNG CHƯ
*sở hữu lâu dài – Từ tầng 13 đến 25



Căn 03
86.5 m2

Căn 02
84 m2

Căn 01.
93.6 m2



Căn 06
68.1 m2
2 ngủ

Căn 05
67.9 m2
2 ngủ

Căn 04
82.8 m2



Căn 09
67 m2
2 ngủ

Căn 08
90.8 m2

Căn 07
68.2 m2
2 ngủ



GIÁ & CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG



TỔNG GIÁ 
RUMOR 

Thông tin ra thị
trường



CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Cọc Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 5 Đợt 6 Đợt 7

Đặt cọc sau 
7 ngày  ký 

HĐMB
TTĐC/HĐMB

90 ngày kể từ
ngày ký HĐMB

90 ngày kể từ 
ngày đến hạn 

thanh toán Đợt 2

90 ngày kể từ 
ngày đến hạn 

thanh toán Đợt 3

90 ngày kể từ 
ngày đến hạn 

thanh toán Đợt 4

Khi có thông báo bàn 
giao nhà

Khi có thông báo 
làm sổ

50 30% 10% 10% 10% 10% 25% + 2% KPBT 5%

*Tiến độ thanh toán thông thường

Tỷ lệ thanh toán Chiết khấu

Thanh toán thông thường 0%

Thanh toán ngay 95% giá trị HĐ tại thời điểm
ký HĐMB

7.70%

* Chiết khẩu tiến độ thanh toán sớm:



CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH & 
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT

* Khuyến mại đặc biệt: Quà tặng Early Bird chiết khấu 2% giá trị hợp đồng cho

30 khách hàng đặt mua sớm nhất tại dự án. (Lưu ý: chỉ áp dụng cho các căn có

diện tích lớn hơn 60m2)

* Chương trình hỗ trợ tài chính:

- Lựa chọn 1: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng cho 65% GTCH, ân hạn nợ gốc

trong suốt thời gian HTLS.

- Lựa chọn 2: Hỗ trợ lãi suất 4.99% trong 3 năm cho 65% GTCH, ân hạn nợ gốc

trong 12 tháng đầu.



THỊ TRƯỜNG 

KHU VỰC



29

Việt Đức Complex
31 triệu/m2

Golden Park
43 tr/m2

West Point: 82 căn
CHCC: 53 tr/m2
CHDV; 46 tr/m2

D’ Capitale
CHCC: 43 tr/m2

CHDV: 37.5 tr/m2

Vinhomes Green Bay
CHCC: 37,5tr – 46tr/m2

CHDV: 34tr/m2 – 39tr (28m)

Sky Park Residence
50 triệu/m2

The Zei LĐT
49.5 triệu/m2

Iris Garden
40 triệu/m2

Mỹ Đình Pearl
40 triệu/m2

Masterise Smart City 
37 triệu/m2

Imperia Smart City 
37 triệu/m2

FLC Phạm Hùng
27tr/m2 – HĐ thuê

TRINITY TOWER



NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG CỦA 

TRINITY TOWER



ĐỐI TƯỢNG
CĂN HỘ VĂN PHÒNG CÓ LƯU TRÚ CĂN HỘ CHUNG CƯ

Căn hộ nhỏ 28-45m2 Căn hộ 50-70m2
Đầu tư Mua để ở

Ở + kết hợp kinh doanh Ở + kết hợp kinh doanh

Địa lý Thanh Xuân, Đống Đa, Trung Hòa, Cầu Giấy
Thanh Xuân, Đống Đa, Trung Hòa, Cầu

Giấy,
Hà Nội

Nam Từ Liêm, Trung Hòa, Mỹ Đình, 
Thanh Xuân, Cầu Giấy

Nhân khẩu học

- Tuổi từ: 25 - 35
- Giới tính: Nam, Nữ
- Thu nhập B,B+ 
- Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp nhỏ,startup, 
freelancer, kinh doanh online, sinh viên
- Công nghệ: High Tech

- Tuổi từ: 30 - 40
- Giới tính: Nam, Nữ
- Thu nhập B,B+ 
- Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp nhỏ, 
startup, freelancer, ..
- Công nghệ: High Tech

- Tuổi từ 35 - 55
- Giới tính: Nam, Nữ
- Thu nhập B, A, A+, có nhiều nguồn tài chính, có tài sản BĐS
- Nghề nghiệp: Doanh nhân thành đạt, Chủ doanh nghiệp, Kinh doanh buôn bán
- Công nghệ: High Tech

- Tuổi từ: 25 - 35
- Giới tính: Nam, Nữ
- Thu nhập B,B+ 
- Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng, 
Middle Manager, Manager, Chủ doanh
nghiệp nhỏ
- Công nghệ: High Tech

Chân dung

- Những người xu hướng độc thân, sống khép 
kín,..
- Single mum, LGBT…
- Những người trẻ thích tự lập, sáng tạo 
(Freelancer), KD online…
- Sinh viên (gia đình có điều kiện)
- Những người công việc thường xuyên phải di 
chuyển, công tác lâu dài tại Hà Nội

- Những người có sự nghiệp ổn định, tài 
chính vững, có sổ tiết kiệm, có nhà riêng...
- Có dự định start-up hoặc kinh doanh trong 
tương lai (nếu start-up không thành công có 
thể bán lại nhà với giá hòa vốn/chênh hoặc 
giữ làm tài sản cho con cái...)

- Nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc ko chuyên, có kinh nghiệm và quan tâm BĐS + 
các kênh đầu tư bền vững
- Nhà đầu tư quan tâm giá và chính sách chiết khấu nếu có mới đưa ra quyết định
- Nhà đầu tư có vốn nhàn rỗi, đang tìm kiếm các BĐS tiềm năng
- Nhà đầu tư có khai thác và kinh doanh dịch vụ vận hành văn phòng hoặc nhà ở
- Các doanh nghiệp về dịch vụ cho thuê văn phòng

- Dân cư gốc trong khu vực có thu nhập 
khá mong muốn con cái được sống trong 
môi trường tốt hơn, tiện ích đẳng cấp, nội 
thành.
- Mới hoặc chuẩn bị thành lập gia đình 

Tâm lý

- Quan tâm đến vị trí, tính kết nối với khách 
hàng mục tiêu của sản phẩm kinh doanh, 
- Môi trường các doanh nghiệp, có thể cùng tòa 
nhà hoặc các khu lân cận
- Khả năng bán lại trong tương lai khi doanh 
nghiệp phát triển, cần đổi địa điểm sang quy mô 
lớn hơn

- Gia đình trẻ, thích ở khu vực gần trung tâm 
thành phố, thuận tiện đi làm, đang làm tại các 
Office khu vực Thanh Xuân, Hà Đông
- Gia đình trẻ muốn ở gần bố mẹ (gần khu 
vực dự án)
- Thích không gian sống tươi trẻ, sáng tạo…

- Quan tâm đến vị trí, hạ tầng cơ sở, tính liên kết với trung tâm, liên kết vùng 
- Quy mô, đơn vị CĐT, giá bán
- Quan tâm đến giá trị thặng dư của dự án khả năng sinh lời
- Quan tâm đến dòng tiền đầu tư, chính sách hỗ trợ. 
- Mục đích đầu tư, đầu tư lướt sóng, đầu tư cho thuê kinh doanh/ ở, tự kinh doanh 
- quy mô đô thị trong tương lai. Bản chất của việc hình thành đô thị.

- Quan tâm đến vị trí, gần gia đình bố mẹ 
(nếu có), hoặc diện tích đủ cho gia đình 3 
thế hệ, 
- Quy mô, đơn vị CĐT, giá bán.
- Kết nối với tiện ích: khu trường học, siêu 
thị. bệnh viện...
- Môi trường sống trong lành, an ninh đảm 
bảo

Đặc điểm + 
Hành vi

"- Thường xuyên gặp gỡ khách hàng tại các 
quán cafe như Highland, hoặc nhà hàng tầm 
trung, ...
- Thường xuyên làm việc về đêm, hoặc sáng 
sớm để cập nhật tin tức thị trường
- Sử dụng các thiết bị công nghệ như Macbook, 
Iphone, Airpods...
- Sử dụng mạng xã hội và các dịch vụ online 
như ship đồ, mua hàng...
- Biết cách chi tiêu, hưởng thụ cuộc sống
- Có oto riêng, 

- Thường xuyên gặp gỡ đối tác, bạn bè tại 
các nhà hàng sang trọng
- Sử dụng các thiết bị công nghệ như 
Macbook, Iphone, Airpods...
- Sử dụng mạng xã hội và các dịch vụ online 
như ship đồ, mua hàng...
- Biết cách chi tiêu, hưởng thụ cuộc sống
- Quan tâm đến sức khỏe, con cái, gia đình
- Có ô tô 

- Thường xuyên gặp gỡ đối tác, bạn bè tại các nhà hàng sang trọng
- Đi ăn nhà hàng vào cuối tuần hoặc các dịp Lễ Tết
- Sở hữu ô tô riêng mức giá 1 tỷ trở lên
- Tham gia các hoạt động thể thao, là thành viên các CLB Golf, Tennis,… 
- Thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước
- Có thói quen du lịch ngắn ngày vào cuối tuần và du lịch dài ngày 2-3 lần/năm
- Sử dụng các thiết bị công nghệ như Macbook, Iphone, Airpods...
- Biết cách chi tiêu, hưởng thụ cuộc sống
- Luôn tìm hiểu và mở rộng kênh đầu tư để gia tăng và nâng cao mức thu nhập

- Nhân viên văn phòng, 
- Sử dụng các thiết bị công nghệ như 
Macbook, Iphone, Airpods...
- Sử dụng mạng xã hội và các dịch vụ 
online như ship đồ, mua hàng...
- Biết cách chi tiêu, hưởng thụ cuộc sống
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 Giám đốc dự án: Ms. 
Mailtt/0986893119/mailtt.apm.@cenho
mes.vn

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

 MKT dự án: 
Mr.Giang/0367228436/giangnt5.rsm@c
enhomes.vn

 Admin dự án
Ms.Hà/0989601580/Hant6.bof@cenho
mes.vn

 Admin phụ trách Hợp đồng: Hoàng 
T.Sao/0865855966/saoht@ceninvest.vn
, SML: 218

EKIP HỖ TRỢ 
24/7


