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GIỚI THIỆU VỀ CENLAND



GIỚI THIỆU VỀ CEN LAND



HỆ THỐNG CHI NHÁNH CENLAND

TRỤ SỞ CHÍNH CHI NHÁNH TP.HCM VPDĐ ĐÀ NẴNG VPDĐ HẠ LONG VPĐD HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 137 Nguyễn Ngọc Vũ,

phường Trung Hòa, quận

Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Samco,

số 326 Võ Văn Kiệt, phường Cô

Giang, quận 1, TP.HCM.

Địa chỉ: số 296, đường 2 tháng 9,

quận Hải Châu, thành phố Đà

Nẵng.

Địa chỉ: Nhà phố shophouse 06,

đường 25/4, phường Bạch Đằng,

thành phố Hạ Long.

Đia chỉ: Tầng 03 Tòa nhà

Mbbank, Số 6 Lô 30A  Đường Lê

Hồng Phong , Q.Ngô Quyền ,TP 

Hải phòng

Điện thoại: (024) 626 3668

Fax: (024) 6281 4195

Điện thoại: (028) 383 795 95

Fax: (028) 392 069 52 CSKH: 1900 6088 CSKH: 1900 6088

Điện thoại: (024) 626 3668

Fax: (024) 6281 4195

VPDĐ NHA TRANG VPDĐ HÀN QUỐC VPDĐ BẮC NINH VPDĐ VĨNH PHÚC VPDĐ HƯNG YÊN

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Điện

lực, số 11 Lý Thánh Tôn, thành

phố Nha Trang.

Địa chỉ: Seoul, Seocho Gu,

Maeheon Ro, No16, Hibrand

Building, 2F, #202.

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà VNPT,

số 33 đường Lý Thái Tổ, thành

phố Bắc Ninh.

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Việt

Đức, số 8 Tôn Đức Thắng,

phường Khai Quang, thành phố

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phố Hưng yên

CSKH: 1900 6088 Điện thoại: (+82) 22155 2155 CSKH: 1900 6088 CSKH: 1900 6088



MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
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MỘT SỐ CĐT ĐÃ HỢP TÁC



HẢIPHÒNGĐANGPHÁTTRIỂN
TỪNGNGÀY
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

• Năm 2018 có tín hiệu tốt cho thị trường BĐS.

• Tăng trưởng thị trường chứng khoán đạt 46%.

➢GDP tăng trưởng 6,8%.

➢Niềm tin gửi tiền vào Bank rất thấp do các vụ lừa đảo.

➢BĐS đang ở giá trị thật, được nhà nước quản lý chặt chẽ. Nên các dự án có pháp lý rõ ràng, đều hút khách
hàng đầu tư và khách hàng mua nhu cầu ở thật. Đặc biệt những dự án được triển khai bởi những CĐT uy
tín, tiềm lực tài chính mạnh. Xây dựng đồng bộ các tiện ích phục vụ nhu cầu ở thực của cư dân.

➢Thị trường BĐS Hải phòng năm 2017 như bừng tỉnh sau bao năm ngủ yên. Hàng loạt các ông lớn, với những
dự án khủng. Đã khiến Hải phòng là điểm hấp dẫn cho các khách hàng đầu tư, cũng như người dân Hải
phòng có cơ hội được tiếp cận những dự án có cảnh quan và môi trường sống tốt.

- Dự án nhà ở có thể kể đến các dự án của tập đoàn Hoàng Huy, nhắm đến đối tượng khách hàng bình dân. 
Dự án Vinhomes imperia của tập đoàn Vingroup, hướng đến khách hàng cao cấp. Điểm chung của những dự
án này laf đều bán rất nhanh. Chứng tỏ nhu cầu của người dân Hải phòng là rất lớn.

- Dự án nghỉ dưỡng đều có sự góp mặt của các tập đoàn lớn, triển khai ở Đồ Sơn và Cát Bà. Như tập đoàn
Flamingo, tập đoàn FLC, tập đoàn Him lam, tập đoàn Sungroup và tập đoàn BRG.



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Theo Báo cáo của UBND TP Hải Phòng năm 2017 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 14,01%, cao nhất từ năm 1994 

đến nay và cao nhất cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 3770 USD.



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Cốt lõi của nền kinh tế Hải Phòng là mảng Công nghiệp và Cảng. Với hơn 20 Cụm – Khu công nghiệp tổng quy mô hàng nghìn

ha, đóng góp rất lớn cho thành phố. Lớn nhất phải kể đến Khu công nghiệp Nam Đình Vũ quy mô gần 2000ha.

Sự hiện diện của nhà máy sản xuất ô tô VINFAST của tập đoàn VINGROUP, sẽ là cú hích lớn cho sự phát triển BĐS nói chung và

BĐS nghỉ dưỡng nói riêng của Hải phòng.



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng với quy mô diện tích 1.566,33ha, trong đó, khu công nghiệp là 507,6ha

Đây là khu công nghiệp cao đang thu hút được nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư. Đội ngũ chuyên gia cao cấp yêu cầu cao về

chỗ ở. Sẽ đóng góp một phần lớn vào thị trường mua bán và cho thuê căn hộ.



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Khu đô thị Bắc Sông Cấm – khu hành chính mới của TP. Hải Phòng. Được sự quan tâm của thành phố và trở thành một bộ mặt

mới của Hải Phòng. Đang được khẩn trương thi công.

Sự có mặt của khu đô thị Bắc Sông Cấm đang thổi một luồng gió mới vào Thủy Nguyên. Hứa hẹn sẽ được đầu tư cơ sở hạ tầng và

tiện ích tốt hơn.

Một điểm cộng không thể tốt hơn về gia tang giá trị bất động sản của Thủy Nguyên.



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Rất nhiều tỉnh thành có sân bay, nhưng quy mô sân bay Quốc tế thì không nhiều, Hải phòng có sân bay Quốc Tế Cát Bi. Năm 2017 

đã đón hơn 2,3 triệu lượt hành khách. Hiện đang được mở rộng thêm để có thể đón được 6 triệu lượt khách/ năm.



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ cũng rất đồng bộ. Dự kiến cuối năm nay sẽ thông toàn tuyến Cao tốc Hà Nội-Hải

Phòng-Hạ Long, khi cầu Bạch Đằng khánh thành. QL10 và QL5A được nâng cấp mở rộng, kết nối giao thương với các tỉnh như

Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh rất thuận lợi.

CẦU BẠCH ĐẰNG
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Cầu Hoàng Văn Thụ được xây dựng bắc qua sông Cấm, nối phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) với xã Tân Dương (huyện 

Thủy Nguyên), chiều dài hơn 1,5km. 

Cầu hoàng văn thụ



TỔNG QUAN DỰ ÁN

❑ Tên dự án: Quang Minh Green City
❑ Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư - Du lịch

Quang Minh Vinashin
❑ Vị trí dự án: Xã Thủy Sơn, Thiên Hương và

Hoa Động, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
❑ Loại hình phát triển: Khu đô thị mới
❑ Quy mô dự án: 151.24ha.
❖ Được chia làm 15 khu vực với các chức năng

khác nhau.
❖ Giai đoạn một của dự an sẽ triển khai trong diện

tích 21 ha gồm 824 lô liền kề, 18 lô biệt thự song
lập, 30 lô biệt thự đơn lập.



VỊ TRÍ DỰ ÁN



QUY MÔ TIỆN ÍCH

Mật độ xây dựng của dự án thấp, chủ đầu tư khu đô thị Quang Minh Green 
City cũng dựa trên nguyên tắc giữ gìn cảnh quan thiên nhiên bằng cách xây 
dựng nhiều công trình tiện ích đan xen với cảnh quan tự nhiên rất hài hòa.

• Diện tích đất dành cho công trình công cộng: 10.410,80 m2

• Đất dành cho khu thương mại có diện tích: 27.047,60 m2

• Khu đất dành cho Cây xanh - Bãi đỗ xe rộng:16.704,20 m2

• Diện tích đất dành để ở: 107.737,60 m2

• Phần còn lại là đất dành cho giao thông: 66.451.20 m2



công trình công cộng: 
10.410,80 m2

Khu thương mại 

27.047,60 m2

Cây xanh - Bãi đỗ 
xe 16.704,20 m2

Đất dành để ở 

107.737,60 m2

Giao thông 

66.451.20 m2



TÂM HUYẾT NGƯỜI KIẾN TẠO

Mỗi ngày khi thức dậy, đón ánh nắng đầu tiên ở khu đô thị 

Quang Minh, cảm thấy mình sảng khoái hít thở không khí 

trong lành, tôi lại càng tự hào vì mình được sống ở đây

Tâm huyết cả đời mình tôi dành cho Quang Minh một tình 

yêu mãnh liệt, như ngọn lửa cháy mãi trường tồn với thời 

gian. Tôi mong khi đến Quang Minh bạn cũng sẽ yêu khu đô 

thị đáng sống này như tôi.

Tổng giám đốc:

Vũ Thu Minh



TIỆN ÍCH NGAY THỀM NHÀ

▪ Một phần trong mục tiêu của dự án là xây 

dựng một khu liên hợp đa chức năng về ăn 

ở, làm việc, mua sắm, kinh doanh, vui chơi 

chăm sóc sức khoẻ nên Quang Minh hiện có 

rất nhiều tiện ích đón đầu.

▪ Siêu thị điện máy Media Mart

▪ Trung tâm thể dục Yoga& Fitness 123 

GYM

▪ Siêu thị hàng tiêu dùng LanChi Mart

▪ Coffee & FastFood 18

▪ Bể bơi Quang Minh



TIỆN ÍCH THỂ THAO
Sức khỏe là vốn quý của con người - Là khởi nguồn cho mọi điều

mới. 

Chủ đầu tư Quang Minh luôn chú trọng chăm sóc sức khỏe cho cư

dân tại dự án không chỉ là trong môi trường sống. 

Chủ đầu tư đã mang đến Khu Đô Thị một phòng tập Gym – Fitness 

chuyên nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất cho cộng đồng dân cư.

123 GYM FITNESS & YOGA



SIÊU THỊ CẠNH NHÀ

Siêu thị tiện ích LANCHI Mart và Media Mart đã đi vào hoạt động.

Cần gì đi đâu xa khi tiện ích ngay cạnh nhà. 

Muốn đến siêu thị cư dân chỉ cần một chút thời gian tản bộ vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tận hưởng không khí trong lành và chỉ mất

một vài phút là đã đến nơi.  Siêu thị tiện ích đầy đủ cho mọi nhu cầu của tất cả.



BỂ BƠI ĐẲNG CẤP

Nơi để mọi người trong gia đình vừa có một nơi vui

chơi – giải trí – rèn luyện sức khỏe sau những giờ làm

việc, học tập vất vả.

Với mong muốn phục vụ tốt nhất cho cư dân tại dự

án từ tâm huyết của người kiến tạo – từ những điều

nhỏ nhất để chính khách hàng cũng có thể nhận ra

rằng chủ đầu tư đã tâm huyết và trăn trở để có thể

thấu hiểu được những nhu cầu để nhằm phục vụ cho

khách hàng một cách tốt nhất. 





THIẾT KẾ DỰ ÁN



THIẾT KẾ LIỀN KỀ



THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH



LIỀN KỀ 12 – 90M2 (6x15)













VƯỜN HỒNG TẠI QUANG MINH
Chủ đầu tư đã mạnh dạn đầu tư hơn 5000 chậu hồng. Đúng với định hướng về tạo cảnh quan thiên nhiên cũng như để tôn thêm vẻ

đẹp cũng như nâng tầm của dự án. Đúng với cái tên Quang Minh – Green City thành phố xanh của thiên nhiên – cây xanh và hoa

lá.



HÌNH ẢNH THỰC TẾ



TIẾN ĐỘ DỰ ÁN



TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ VÀO QUANG MINH !?

• Quy hoạch thành phố đang dần hoàn thiện.

• Khai thác tiềm năng từ cho thuê.

• Khu vực Thủy Nguyên bất động sản gia tăng từng ngày.

• Đầu tư vào cuộc sống tương lai.

• Cơ sở hạ tầng đã và đang hoàn thiện.



XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN


