


   THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ 

PHÂN TÍCH SẢN PHẨM CẦU GIẤY CENTER POINT  

   KEY BÁN HÀNG 

NỘI DUNG GIỚI THIỆU 



GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ 





PHÂN TÍCH DỰ ÁN CẦU GIẤY CENTER POINT 

 

- Tên dự án: Cầu Giấy Center Point 

- Vị trí: 110 Cầu Giấy, phường 

Quan Hoa, quận Cầu Giấy, HN 

- Tổng diện tích dự án: 4.166m2 

- Diện tích xây dựng: 1.684m2 

- Mật độ xây dựng: 40,4% 

- Quy mô dự án:  

- 1 tòa khách sạn 14 tầng.  

- 1 tòa chung cư 32 tầng bao 

gồm 3 tầng hầm, khối đế 

thương mại 3 tầng. Tổng 325 

căn hộ 

- Cơ cấu diện tích: 52m2, 65m2, 

75m2, 102m2 và 127m2 

- Bàn giao: Quý II/2019 

 





MỘT SỐ HÌNH ẢNH 









Tiện ích 



Mặt bằng 







 1. Vị trí đắc địa, kết nối 3 quận cực thuận tiện: quận Ba Đình, quận Đống Đa và quận Cầu Giấy. 

 2. Vị trí duy nhất đc bao quanh bởi 3 công viên lớn nhất quận: Công viên Cầu Giấy, Công viên Thủ 

Lệ và Công viên Nghĩa Tân. 

 3. Vị trí gần Skytrain nên giao thông đi lại rất thuận tiện 

 4. Dự án duy nhất trên trục đường Cầu Giấy có diện tích đa dạng, phong phú và hợp lý. Các dự án 

đối thủ diện tích rất lớn > 90m2. 

 5. Dự án là tổ hợp gồm khách sạn và chung cư chính vì vậy tiềm năng đầu tư rất ổn, khách hàng 

hoàn toàn có thể đc sử dụng các tiện ích bên khách sạn. Ngoài ra khách đầu tư có thể mua rồi cho 

thuê lại với mức giá hiện tại ở thị trường Cầu Giấy đang là 800k - 1 triệu / đêm (theo airbnb đã 

thống kê ) 

    Key bán hàng 



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 


