
 

 

DỰ ÁN SUNSHINE – CENTER 

16 PHẠM HÙNG  
 

 

 

  

 

 

 

    



Ý TƯỞNG  

Lấy cảm hứng từ Trump tower – New york 



KIẾN TRÚC 

HOÀNG GIA  

SANG TRỌNG 

 

Sunshine Center  lấy cảm hứng hiện đại 

từ tòa tháp Trump Tower, tâm điểm của 

NewYourk với thiết kế mặt kính tinh 

xảo cùng các chi tiết phù điêu mạ vàng 

tráng lệ. Không gian nghệ thuật theo 

trường phái cách tân, mang đến một 

khái niệm hoàn toàn khác biệt cho một 

cuộc sống danh giá, sang trọng thực 

thụ. 



TỔNG QUAN DỰ ÁN 

* Vị trí: Số 16 đƣờng Phạm Hùng, Quận Từ Liêm Hà 

Nội 

* Tổng thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng 

IDG Việt Nam 

* Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Sunshine 

– Design 

* Tư vấn Giám sát và kiểm định công trình: Công 

ty Cổ phần CONICO Đầu tƣ phát triển hạ tầng & Tƣ 

vấn xây dựng 

* Quy mô dự án: Tổng diện tích khu đất: 4.600 m2 

* Tổng diện tích xây dựng: 3.064 m2 

* Tổng số căn hộ: 208 căn có diện tích từ 104  đến 

161 m2 

* Office- Tel + Penthouse. 

* Diện tích tầng hầm: 16.700m2 

* Tầng cao: 32 tầng  

* Tầng hầm: 4 tầng 

* Tổng mức đầu tư : 2000 tỷ 

* Hình thức sở hữu: Sổ hồng – vĩnh viễn 

* Bàn giao nhà: Dự kiến cuối Quý IV/2018 



Tọa lạc tại số 16 Phạm Hùng dự 

án Sunshine Center nằm trong 

khu vực giao thông huyết mạch 

và là khu vực lõi của trung tâm 

hành chính, kinh tế mới của Hà 

Nội. 

Dự án có vị trí đắc địa có nhiều 

tiện ích như: TTTM The Garden, 

KeangNam, Big C, trung tâm 

hội nghị Quốc Gia, bến xe Mỹ 

Đình, sân vận động Mỹ Đình, 

công viên Cầu Giấy, ĐH Quốc 

Gia, ĐH Sư phạm 1, ĐH 

Thương Mại, THPT Amsterdam 

, trường Đoàn Thị Điểm, bệnh 

viện 198,  bệnh viện huyết học, 

cách sân bay Nội Bài 20 phút đi 

xe,… 

VỊ TRÍ 



THIẾT KẾ 

- Sunshine Center được thiết kế với lối kiến 

trúc mang hơi thở Châu âu Tân Cổ Điển 

sang trọng và hiện đại. Sự kết hợp giữa nét 

hiện đại và nét cổ xưa sang trọng, quyến rũ. 

Tiêu biểu cho phong cách “trong mơ’ tại dự 

án Chung cư Sunshine Center là việc sử 

dụng các chi tiết đường cong, bố trí không 

gian rộng mở hài hoà giữa ánh sáng, màu 

sắc và trang trí hoa văn.  

- Bên cạnh sắc trắng, vàng kim sang trọng 

điểm suốt dự án là những chất liệu cao cấp 

đến từ nội thất tân cổ điển, cầu thang bộ 

uốn cong tinh xảo, đá hoa cương tinh tế 

sang trọng, cẩm thạch, inox mạ vàng, đèn 

chùm pha lê rực rỡ, sàn gỗ cùng thiết bị nhà 

bếp( máy hút mùi, chậu rửa, vòi nước ) cao 

cấp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. 

-  Điểm đặc biệt trong thiết kế Sunshine 

Center là có Bãi Đáp Trực Thăng trên nóc 

tòa nhà. 



TIỆN ÍCH ĐỈNH CAO 



TIỆN ÍCH 

ĐỈNH CAO 



TIỆN ÍCH ĐỈNH CAO 

- Sảnh trưng bày siêu xe                            - Bãi đáp trực thăng                                    



TIỆN ÍCH ĐỈNH CAO 

Sảnh trưng bày Kim cương                               Trung tâm nội thất cao cấp S-Home 

Nhà hàng rượu vang 



BỐ CỤC TẦNG HẦM 

Parking semi automatic – Sàn đỗ xe đa dụng 

Siêu thị tiện ích Sàn đỗ xe 

Mặt bằng 4 tầng hầm 



BỐ CỤC CHI TIẾT 

Hệ thống sảnh thƣơng mại tiêu chuẩn 5* 

Showroom Siêu xe 

Sảnh chờ 

S - Cafe 
Đại sảnh & sảnh thang chung cƣ – Tiêu chuẩn sảnh khách sạn 

Nhà trẻ tiêu chuẩn 

Mặt bằng tầng 1 



BỐ CỤC CHI TIẾT 

Triển lãm đá quý 

Hệ thống sảnh thƣơng mại 

Hệ thống Shopping mall & Department store 

Mặt bằng tầng 2 – 3 - 4 



BỐ CỤC CHI TIẾT 

Trung tâm tiệc cƣới  đẳng cấp 5* 

Mặt bằng tầng 5 

Hệ thống ẩm thực Food Court 

Phòng trà đẳng cấp 5* 



BỐ CỤC CHI TIẾT 

Beer Club 

Chuỗi nhà hàng 5* 

Hệ thống S - Cafe 

Sinh hoạt cộng đồng 
Vƣờn thực nghiệm 

Mặt bằng tầng 12 +1 



Bể bơi chân mây 

Fitness 

Spa – Sauna - Massage 

Mặt bằng tầng 12+2 

BỐ CỤC CHI TIẾT 



GIẢI PHÁP 

SMARTHOME 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG MINH 



Check in Home 

Check in Service Check in Lobby Check in Elevator 



Dịch vụ đƣa đón bằng siêu xe 24/7 

Dịch vụ trực thăng 

Sky Bar – on Top 



 

 

CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG 

 
 

 

 

  

 

 

 

    



KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG 
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KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG 

*Tổng nguồn cung tại các dự án khu vực lân cận vào khoảng  23.000 căn hộ, 

trong đó đã bán khoảng 16.000 căn hộ, còn tồn khoảng 7.000 căn hộ 

*Giá bán  khu vực lân cận hiện đang có giá giao dịch trung bình từ 27 – 56 tr/m2 

(thông thủy, có VAT, hoàn thiện cơ bản), điển hình như các dự án: 

• Dự án Mỹ Đình Plaza 2 giá trung bình 35 tr/m2 (thông thủy, có VAT, hoàn thiện 

cơ bản) đã xong phần thô. 

• Mỹ Đình Pearl có giá TB 39 Tr/m2 đã hoàn thiện xây thô 

• Dự án D’capital Trần Duy Hưng đang xây thô đến tầng 34, giá bán lại trung 

bình khoảng 52.5 tr/m2 (thông thủy, có VAT, hoàn thiện full nội thất cao cấp). 

*Nhìn chung các dự án đang chưa là đối thủ của Sunshine Center về Tiện ích, 

Nội thất rát vàng, chất lượng sống đẳng cấp… 

 



ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG 

Lựa chọn bởi:  
 

     -  Vị trí đắc địa bậc nhất khu vực phía 

   tây Hà Nội.  

 - Quy hoạch tiện ích đẳng cấp, tiêu chuẩn 5*    

-  Quy mô dự án đầu tư lớn, đồng bộ từ thiết            

    kế, Nội thất rát vàng.. 

 

         -> đầy đủ tiện ích cuộc sống 

                             5 sao. 

SỞ HỮU KIỆT TÁC HOÀN HẢO 
ĐẦU TƯ CUỘC SỐNG 5 SAO 



TẠI SAO NÊN MUA CĂN HỘ Ở  

SUNSHINE CENTER 

 
*Một dự án Cao cấp không giống bất cứ dự án đã và đang hiện hữu nào trên thị 

trường. Sunshine Center đem lại một kiệt tác thoả mãn từng giác quan: 

 

 Thị Giác – Mọi hình ảnh từ tổng quan tới chi tiết cho ta một cảm giác hoàn mỹ. Kiến 
trúc đẳng cấp, 100% căn hộ đều có loga, View. 

 

 Thính Giác – Không gian, tỉ lệ dân cư thưa và vị trí các căn đều có loga để đón Nắng, 
Gió của thiên nhiên xung quanh. 

 

 Vị Giác – Những món ăn được đầu bếp thượng hạng phục vụ tại các nhà hàng đạt chuẩn 
thể hiện bởi tính đặc trưng của các nước trên thế giới. Những ly rượu vang được chọn lựa 
kĩ lưỡng trong hầm rượu vang kết hợp với âm nhạc êm dịu của phòng trà. 

 

 Xúc Giác – Mọi chi tiết dù nhỏ nhất đều được chủ đầu tư sử dụng những vật liệu cao 
cấp. Với ứng dụng công nghệ thông minh 4.0 sẽ giúp cho việc sử dụng vật dụng trong căn 
hộ trở nên thông minh, hiện đại . 

 

 Cảm Giác – Tổng hoà một cảm giác toàn vẹn, thoả mãn mọi giác quan. Tạo nên một 
phong cách sống Đẳng cấp trọn vẹn cho khách hàng khi ở Sunshine Center. 

 

 



TẠI SAO NÊN MUA CĂN HỘ Ở  

SUNSHINE CENTER 

 

* Chủ đầu tƣ Uy tín, Tiềm lực tài chính Mạnh 

* Pháp lý đầy đủ tính minh bạch.  

* Vị trí đắc địa, kết nối giao thông thuận tiện 

của khu vực phía Tây thành phố. 

* Ngân hàng Tiên Phong Bank tài trợ dự án 

* Tiện ích đạt chuẩn chất lƣợng 5 sao: Maple 

bear, Shopping, Bar, Spa, Gym, Sảnh trƣng 

bày Kim cƣơng, Siêu xe, Nội thất cao cấp, 

siêu thị….. 

*  Sản phẩm có tính thanh khoản cao, Cam 

kết bàn giao chất lƣợng. 

* Dự án đầu tiên có Bãi đáp trực thăng trên 

đỉnh tòa nhà. 

* Công nghệ 4.0 đƣợc đƣa vào, giúp cho mọi 

sinh hoạt trong căn nhà trở nên thông minh. 

* Thể hiện Đẳng cấp sống, Chất lƣợng cao 

với Nội thất Rát Vàng. 



KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 

 

Mua cho con 

10% 

 Các gia đình thƣợng lƣu, độ tuổi 50+ có tiền nhàn rỗi 

 Mua cho con làm quà tặng sinh nhật, hoặc muốn con 

đƣợc tự lập trong cuộc sống. 

 

Khách nước ngoài 40
% 

 ( Hàn quốc, Nhật) 

 Ceo đi công tác dài hạn tại Việt Nam làm việc trong 

thời gian dài và đƣa cả gia đình sang sinh sống 

 Đầu tƣ mua làm Văn phòng để khai thác cho thuê   

lại. 

 

Khách mua để đổi nhà  

sống tại Hà Nội 30% 

 Do cơ sở hạ tầng cũ xuống cấp, dịch vụ thiếu, khách 

cần tìm dự án mới, chất lƣợng dịch vụ  tốt. 

 Doanh nhân, Nhà đầu tƣ BĐS Mua làm Văn phòng ,  

cho thuê. 

 Thuộc phân khúc cao cấp, thƣợng lƣu, đang kinh do

anh, có tiền nhàn rỗi. 

 

Khách có tiền, đang sống 

tại Tỉnh lân cận 20% 

 Khách tỉnh Mua cho con đi học, làm việc dƣới Hà nội 

 Mua để cho thuê đảm bảo dòng tiền đầu tƣ. 

 Sở hữu độc lập bằng sổ hồng tài sản, tạo đƣợc tính 

minh bạch , yên tâm, an toàn cho giá trị đầu tƣ của   

khách. 

 



MỤC TIÊU  

Đại lý và Chủ đầu tư cùng Xây 

dựng thương hiệu Sunshine Group 

với định vị cao cấp 
 

“NIỀM TIN VỮNG CHẮC  

ĐẲNG CẤP DẪN ĐẦU” 

 

*Chỉ tiêu bán hàng 2018 / Đại 

lý :  

• Giai đoạn 1: từ 20/5 - 20/7:  

   75 căn 

• Giai đoạn 2: từ 21/7 – 20/10:       

75 căn 

•  Giai đoạn 3: Số lƣợng căn còn 

lại 

KÊNH 

MARKETING 

MARKETING  

TRỰC TIẾP 

CÁC KÊNH DIGITAL/ 

SOCIAL MEDIA 

CHÍNH SÁCH BÁN 

HÀNG HẤP DẪN/ 

PROMOTION 

TRUYỀN THÔNG/ 

BÁO CHÍ 

EVENTS HỖ TRỢ BÁN 

HÀNG, EVENTS THƢƠNG 

HIỆU  



CĂN HỘ DÁT VÀNG – KHÔNG GIAN 

HOÀNG TỘC   

Trang thiết bị: Nhãn hiệu Kohler xuất xứ từ Mỹ, Malaysia được sử 

dụng tại các vị trí như phòng vệ sinh, phòng tắm và nhà bếp. Các 

thiết bị này có chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu, thẩm mỹ tinh tế 

và có độ bền cao phù hợp với không gian nhiệt đới. 

Hệ thống cửa kính vách nhôm: Nhãn hiệu được sử dụng là 

EuroWindow xuất xứ Châu Âu dùng làm cửa, vách ngăn. Đây là loại 

cửa nhập khẩu, vân và màu sắc tuyệt đẹp với chất lượng hảo hạng. 

Ngoài yếu tố thẩm mỹ hệ thống cửa còn có khả năng chống bụi, cách 

âm, cách nhiệt, truyền sáng tốt. Với hệ thống này khách hàng sẽ có 

không gian sống yên tĩnh, thư giãn và chất lượng. 

Hệ thống điều hòa âm trần: Nhã hiệu sử dụng Mitsubishi xuất xứ 

Thái Lan. Công suất điều hòa theo thiết kế, điều khiển từ xa cho các 

phòng. Kết nối thông minh có thể tích hợp với các giải pháp thông 

minh tổng thể cho căn hộ Smarthome. 

 

 



MẶT BẰNG CĂN HỘ CHI TIẾT 



TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THỰC TẾ 

 

*Dự án dự kiến sẽ bàn giao 

vào: Quý 4/2018. 

*Tiến độ xây dựng ngày 

27/4/2018 

* Ngân hàng tham gia cho 

vay vốn và bảo lãnh dự án: 

Tienphongbank. 

 



TIẾN ĐỘ THANH TOÁN  

 

*Đặt cọc : 100 triệu đồng / căn ngay khi ký TTĐC. 

*Đợt 1:  20% Tổng giá trị căn hộ (gồm vat) Ngay khi ký HĐMB sau khi đặt cọc 7 ngày. 

*Đợt 2: 10% Tổng giá trị căn hộ (gồm vat) Sau khi ký HĐMB trong vòng 15 ngày 

*Đợt 3: 10% Tổng giá trị căn hộ (gồm vat) Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán lần 2. 

*Đợt 4: 15% Tổng giá trị căn hộ (gồm vat) Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán lần 3. 

*Đợt 5: 15% Tổng giá trị căn hộ (gồm vat) Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán lần 4. 

*Đợt 6: 25% Tổng giá trị căn hộ gồm vat + 2% KPBT + vat của 5% giá bán Khi nhận thông 

báo bàn giao căn hộ dự kiến Quý 2/2019. 

*Đợt 7: 5% giá trị căn hộ (chưa vat) khi chủ đầu tư bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. 



CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT 

Tỷ lệ Giá trị CH được hỗ trợ lãi suất Lên tới 65% giá trị CH ( có VAT)  

Thời hạn vay vốn  Lên tới 20 năm kể từ ngày giải ngân  

Lãi suất vay vốn (Trong và sau HTLS) - 0%/ tháng trong thời gian hỗ trợ 

- Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định 

của Ngân hàng 

Thời gian HTLS  

  

- Kể từ ngày giải ngân của khoản vay tới khi nhận nhà 

nhưng không chậm hơn 31/06/2019 (chủ đầu tư áp 

dụng tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.) 

Ân hạn trả nợ gốc - KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian HTLS  

Phí trả nợ trước hạn (Trong và sau khi 

HTLS) 

- Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay được HTLS 

trong thời gian được HTLS. Sau thời gian HTLS, phí 

trả nợ trước hạn theo quy định của ngân hàng  



CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 

*Lãi suất trả trước với các khoản thanh toán trước hạn bằng vốn tự có:  

* - KH thanh toán 95% Giá bán CH ( bao gồm VAT) + VAT của 5% giá bán CH 

còn lại + 100% KPBT tại thời điểm ký HĐMB được hưởng lãi suất chiết khấu 

6%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ 

được giảm trừ vào giá bán CH (bao gồm VAT và KPBT) .  

*** Đặc biệt: DÀNH RIÊNG CHO 20 KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN ĐẶT 

MUA  

*Tặng 2 năm phí dịch vụ  

*Tặng CH có diện tích thông thủy nhỏ hơn 150m2: 250.000.000đ ( đã bao gồm 

VAT)  

*Tặng CH có diện tích thông thủy lớn hơn 150m2: 350.000.000đ ( đã bao gồm 

VAT) 

 



ĐẦU MỐI LIÊN HỆ 

* CHỦ ĐẦU TƯ 

- Giám đốc dự án: Mrs Dung: 091 777 8085 

- Phụ trách Marketing: Ms Phương: 0913 443 896 

- Phụ trách Đại lý: Mr An: 0984 292 339 

- Admin dự án: Ms Xuân: 0964 229 996 

* NGÂN HÀNG TIENPHONGBANK 

- Mr Thành TP: 0904 492 229 

 



TRÂN TRỌNG CÁM ƠN ! 


