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PHẦN II: KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG



CHỦ ĐẦU TƯ
Công ty TNHH 

Bất Động Sản Tây Hồ View



Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng
Công nghệ mới và Du lịch (NEWTATCO)
được thành lập vào năm 1991 với mục tiêu
ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học
và công nghệ tiên tiến để phục vụ phát triển
kinh tế xã hội. Qua hơn 25 năm xây dựng và
phát triển, NEWTATCO hiện là doanh nghiệp
trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam với bề dày kinh nghiệm và
năng lực hoạt động trên 3 lĩnh vực: Công
nghệ, Đầu tư, Dịch vụ. Cùng với các đối tác
chiến lược là các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn
trong và ngoài nước, NEWTATCO đã triển
khai thành công nhiều dự án và trở thành
doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong các lĩnh
vực chiến lược của mình.

REFICO là một công ty phát triển bất động
sản năng động với thế mạnh am hiểu sâu sắc
thị trường địa phương và mạng lưới quan hệ
kinh doanh rộng lớn, được điều hành bởi Ban
lãnh đạo và các chuyên gia dày dạn kinh
nghiệm quốc tế trong lĩnh vực phát triển, đầu
tư và quản lý bất động sản. Nền tảng vững
chắc đó cho phép công ty có được cơ hội
phát triển những dự án nhà ở, thương mại,
khu nghỉ dưỡng có vị trí đắc địa, chất lượng
theo chuẩn quốc tế trong một thị trường bất
động sản Việt Nam sôi động.

http://newtatco.vn/http://refico.com.vn/

http://newtatco.vn/
http://refico.com.vn/




Ø Tổng diện tích lô đất: khoảng 10.895 m2
đất

Ø Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất động sản
Tây Hồ View

Ø Nhà phát triển: Tập đoàn REFICO
Ø Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH ForG

Architects
Ø Đơn vị thi công: Công ty cổ phần xây dựng

Coteccons
Ø Mật độ xây dựng: khối đế 43%, khối tháp

30%
Ø Hệ số sử dụng đất: khoảng 8,84 lần
Ø Quy mô dân số: khoảng 2.365 người
Ø Tổng số căn hộ: 648 căn hộ
Ø Tổng diện tích sàn xây dựng: khoảng

81.202m2
Ø Tổng mức đầu tư: khoảng 1.214,9 tỷ đồng



Đơn vị tư vấn giám sát

Công ty cổ phần Coninco

Đơn vị thi công

Công ty CPXD Coteccons

Ngân hàng bảo lãnh

Ngân hàng Indovina

Đơn vị tư vấn thiết kế

Công ty TNHH FORG ARCHITECTS

Đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan

Công ty TNHH Land Sculptor Studio VN













Đợt thanh toán Tỷ lệ thanh toán Thời hạn thanh toán

Đặt chỗ giá trần 100.000.000 vnđ Ký Thỏa thuận đặt chỗ giá trần

Đặt cọc 100.000.000 vnđ Chuyển từ đặt chỗ giá trần sang đặt cọc khi có giá
chính xác.

Đợt 1 20% Giá trị Hợp đồng
Ký Hợp đồng mua bán.
Sau 7 ngày kể từ ngày đặt cọc

Đợt 2 10% Giá trị Hợp đồng Sau 30 kể từ ngày thanh toán đợt 1

Đợt 3 10% Giá trị Hợp đồng Sau 60 kể từ ngày thanh toán đợt 2

Đợt 4 10% Giá trị Hợp đồng Sau 60 kể từ ngày thanh toán đợt 3

Đợt 5 10% Giá trị Hợp đồng Sau 60 kể từ ngày thanh toán đợt 4

Đợt 6 10% Giá trị Hợp đồng Sau 60 kể từ ngày thanh toán đợt 5

Đợt 7 25% Giá trị Hợp đồng Ngày bàn giao nhà (Dự kiến Quý II/2019)

Đợt 8 5% Giá trị Hợp đồng +2%KPBT Ngày làm sổ đỏ



VỊ TRÍ VÀNG

TIỆN ÍCH ĐẦY ĐỦ; QUY HOẠCH ĐỒNG BỘ

THIẾT KẾ CĂN HỘ VỚI TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU 
TIẾP XÚC TRỰC TIẾP ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN

TẤT CẢ CÁC CĂN HỘ ĐỀU CÓ VIEW RỘNG

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VÀ GIÁ ĐANG TỐT

CHỦ ĐẦU TƯ UY TÍN

TẠI SAO KHÁCH HÀNG NÊN CHỌN MUA KOSMO 
TÂY HỒ VÀO GIAI ĐOẠN NÀY?















PHẦN II: 
KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG



Để sở hữu được những nhà, căn hộ có tầm nhìn view sông, ven
hồ thì khách hàng phải bỏ ra một khoản chi phí đắt hơn so với
các vị trí khác do tiện ích cũng như cảnh quan cực kỳ chất lượng
cũng như giá trị sống được đưa lên hàng đầu. Nhưng bất chấp
mọi sự khác biệt về giá cả những dự án ven hồ vẫn luôn luôn
được nhiều săn đón và lựa chọn. Dân BĐS luôn xem những căn
hộ view hồ nội đô là của độc không mặc cả. Điển hình như dự
án Kosmo Tây Hồ.

Tô Màu Cuộc Sống

KOSMO Tây Hồ

http://kosmotayhoview.com/


Cùng điểm lại những

điểm sáng tuyệt đối
của dự án

Lộ trình, phương thức

truyền thông trong tháng

05 và 06/2018

Tổng quan Dự án Phương án Truyền thông

Nội dung Chính



Thời điểm bán hàng:

+ Rơi vào thời điểm lên cao của

đất nền, nghỉ dưỡng, ảnh hưởng

tới dòng tiền của nhà đầu tư

Các dự án trong khu vực hết

hàng:

+ Sunshine City sắp hết căn đẹp

+ El’ Dorado chưa ra hàng

+ Thời gian bán hàng chưa gặp
tháng Ngâu

Truyền thông:

+ Khủng hoảng trong quá khứ

Giá:

+ Cao hơn so với các dự án trong

khu ngoại giao đòan (giá rẻ, 

đồng bộ)

Sản phẩm tốt:

+ Concept Châu Âu

+ Cụm rạp CGV tích hợp

Vị trí TRIỆU ĐÔ:

+ 900m ra Hồ Tây

+ Đường đi đồng bộ, thông thóang của

khu ngoại giao đòan.

CĐT, đơn vị Nhà thầu Uy tín:

+ Cha đẻ của Watermark, Sanctuary Ho 

Tram

Đội ngũ bán hàng

+ Hơn 300 Sale từ Cenland và các SLK

S W O T

SWOT



View đắtgiá

View Hồ Tây

Cách Hồ Tây 5 phút đi bộ

City View

View khu ngoại giao đoàn, nhìn vào

thành phố quy hoạch văn mình, 

hòan thiện



Những tuyến đường lớn Võ Chí Công rộng 60m – đường Xuân

La được quy hoạch quy củ theo định hướng phát triển của thủ

đô 23% trong tổng thể 993ha đất Tây Hồ -> Điểm hội tụ phát

triển các dịch vụ giải trí và cộng động mới trong tương lai

Vị trí trung tâm thịnh vượng

10’ vào phố Cổ

20’ tới sân bay

Kết nối không giới hạn

Khu ngoại giao đòan

CGV đầu tiên tại khu vực tây Hồ tây

Nhịp đập văn hóa



Chân dungKhách hàng mục tiêu

ĐỘ TUỔI

35 –60

Thu nhập: 

50 – 100mil
Gia đình hạt nhân, có con nhỏ,

mong muốn con cái được sống

trong môi trường tốt hơn, <ện ích

đẳng cấp.

NGÀNH NGHỀ

Trưởng phòng, giám 

đốc, thương gia, người

làm việc tại Sân bay, 

người nước ngòai sinh

sống và làm việc tại Việt 

Nam

KHU VỰC SỐNG

Khách hàng VIP 
thích Đầu tư sống
tại khu vực hồ
Tây

Khách nước
ngoài sống lâu
năm tại Việt
Nam

Khách Hàn Quốc
đang quan tâm tới
khu vực Hồ Tây
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Tuần 01/05 Tuần 02/05 Tuần 3,4/05 Tuần 01/06 Tuần 2,3/06 Tuần 4/06

• Lên bài PR.

Báo Chí

• Báo Chí, VOV, Banner Online, FB
• Topic:
+ KOSMO – Đầu tư cho thế hệ

tương lai

Truyền thông tháng MB lớn

VIP Preview:26/05

SỰ KIỆN MỞ BÁN LỚN

Báo chí

Lộ trìnhTruyền thông

• GDN, ADX, Eclick
.

Banner Online

Topic:
+ Vị trí Tây Hồ và dự án
+ Giới thiệu về CĐT Refico & 
Newtatco

Báo Chí
Banner Online
Topic:
+ Vì sao người nước ngoài thích sống
ở Tây hồ?
+ Bài phóng sự ảnh tiến độ dự án

Báo Chí, VOV
Banner Online
Topic:
+ Bài viết về hệ thống tiện ích dự án: 
Nhà trẻ, rạp CGV, bể bơi sưởi ấm, v.v…
+ Chính sách Early Bird dành cho KH 
tòa Centro

Facebook

Facebook

Facebook
• Báo Chí, VOV, Banner Online, FB
• Topic:
+ KOSMO – Tầm nhìn Vàng – Chuẩn
sống Sang
+ Bài Infographic (những ưu điểm của
dự án)
+ Bài trước sự kiện
+ Bài sau sự kiện



PR	báo chí

*	Lựa chọn các đầu báo lớn chạy phủ
tin	tức về dự án và CĐT
*		12	đầu	báo trong kế hoạch



BĐS Hồ Tây – BĐS dành cho người “sành”
Giá trị văn hóa, môi trường sống tại khu vực Hồ Tây

BĐS Hồ Tây có lợi thế về vị trí, môi trường sống, cộng đồng cư dân ưu tú

Giới thiệu về Kosmo Tây Hồ

Topic 1



“Những ông lớn làm nên thương hiệu Kosmo Tây Hồ”
Kosmo được bảo chứng bởi CĐT uy tín: Natatco; Đơn vị phát triển dự án nhiều kinh nghiệm:  
Refico
Những ưu điểm nổi bật tại Kosmo Tây Hồ

Topic 2



Vì sao nhiều người nước ngoài thích sống gần Hồ Tây
Hồ Tây là khu vực có diện tích mặt hồ lớn, không khí trong lành..> môi trường sống xanh

Gần các khu vực hành chính, ngoại giao đoàn, có nhiều người nước ngoài làm việc…

Kosmo Tây Hồ gần sân bay Nội Bài, gần hồ, thiết kế hiện đại, tiện ích đẳng cấp…> được nhiều khách nước ngoài lựa chọn

Topic 3



Bài phóng sự ảnh tiến độ Kosmo Tây Hồ

Topic 4



Viết bài về hệ thống tiện ích

Topic 5



Gia đình Việt trẻ ngày càng quan tâm đến chất lượng sống con trẻ

Topic 6



Kosmo Tây Hồ Tầm nhìn vàng – Chuẩn sống sang

Topic 7

Hồ Tây là khu vực có diện tích mặt hồ lớn, không khí trong lành..> môi trường sống xanh

Gần các khu vực hành chính, ngoại giao đoàn, có nhiều người nước ngoài làm việc…

Kosmo Tây Hồ gần sân bay Nội Bài, gần hồ, thiết kế hiện đại, tiện ích đẳng cấp…> được nhiều khách nước ngoài lựa chọn



Facebook,	Youtube



Ra quân và đặt booth tư vấn



Quảng cáo xe buýt

Tuyến 33: Bến xe Mỹ Đình - Quán

Thánh - Thanh Niên - Yên Phụ -

Xuân Đinh



Mở bán mini



Thank 
You For 
Watchin
g!


