The modern Urban Zone belonging to the Binh Duong Industrial Complex, Hoa Phu Ward,
Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Viet Nam.
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THE COFFEE HOUSE MỞ CỬA HÀNG ĐẦU TIÊN
TẠI BÌNH DƯƠNG
Công ty TNHH BECAMEX TOKYU
The Coffee House mở cửa hàng đầu tiên tại Bình Dương: “Ngôi nhà Cà phê” trong lòng
thành phố kiểu Nhật
Trong vòng 4 năm kể từ ngày thành lập với hơn 100 cửa hàng trên khắp các thành phố lớn
Việt Nam, thì nay The Coffee House đã chính thức đánh dấu sự có mặt của mình tại tỉnh Bình
Dương ở một vị trí không thể đặc biệt hơn – một “Ngôi Nhà Cà phê” trong lòng đô thị kiểu
Nhật do công ty BECAMEX TOKYU phát triển.
Mang phong cách thiết kế hiện đại với mặt tiền cửa kính cánh cung trải dài hơn 30m, diện
tích gần 600m2 thuộc khu hikari, đối diện là tòa nhà Trung Tâm Hành Chính Tỉnh – nơi có gần
3,000 người đang làm việc, xung quanh là các tuyến đường “tài chính”, khu phố thương mại
với hàng loạt ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Trụ sở chính của Quỹ đầu tư phát triển Bình
Dương BDIF, Đài truyền hình Bình Dương, tòa nhà Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hàn Quốc
KOCHAM, trường Đại Học Quốc tế Miền Đông v.v.., Cửa hàng “The Coffee House” đầu tiên
tại Bình Dương hứa hẹn sẽ là nơi phục vụ khách hàng với không gian hoàn toàn khác biệt, đem
đến các trải nghiệm về cà phê thực sự cho khách hàng cũng như những người đang sinh sống
và làm việc tại Thành Phố Mới.
Dù mới được thành lập những năm gần đây nhưng The Coffee House lại là một thương
hiệu được các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà
Nẵng, Vũng Tàu...không chỉ thể hiện qua sự gia tăng số lượng các cửa hàng, mà còn chinh
phục khách hàng ở phong cách phục vụ thân thiện, tận tâm và luôn quan tâm đến trải nghiệm
thật sự thoải mái dành cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại đây.
Công ty BECAMEX TOKYU tin tưởng rằng, việc hợp tác và đưa The Coffee House về với
Thành Phố Mới Bình Dương sẽ là một bước ngoặt cho sự phát triển về thương mại cũng như
mở ra một trang mới cho việc hình thành lối sống đô thị trẻ và hiện đại tại nơi đây – nơi công
ty đang xây dựng thành phố kiểu Nhật, mô hình do TOKYU - một trong những tập đoàn lớn
nhất tại Nhật Bản kết hợp với tổng công ty BECAMEX IDC thực hiện tại tỉnh Bình Dương.
Xin vui lòng tham khảo thông tin đính kèm.

Mọi thắc mắc liên quan đến thông cáo này, xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:
CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU
Ms. Cao Vũ Phương Uyên (Tiếng Việt, tiếng Anh)
Số điện thoại: 091 8180 892

Thông tin tham khảo đính kèm

Thông tin cơ bản của dự án
Tên cửa hàng

THE COFFEE HOUSE

Địa chỉ

hikari
Lô A11, A12, A16, Thành Phố Mới Bình Dương, Phường Hòa Phú,
Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Nội dung kinh doanh

Cà phê và Trà

Số lượng ghế ngồi

Khoảng 150 ghế ngồi (Bao gồm trong và ngoài)

Giờ hoạt động

6:30 – 22:30 (Dự kiến)

Tổng diện tích

Khoảng 600 m2

Diện tích nội thất

Khoảng 180 m2

Đơn vị cho thuê

Công ty TNHH BECAMEX TOKYU

Đơn vị thuê

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Trà Cà phê VN

Giá trung bình

Từ 29,000 đồng

Ngày khai trương

2/8/2018

Nội dung thực đơn

Cà phê, Trà, Machiato, Bánh ngọt, …

Phối cảnh của THE COFFEE HOUSE – Chi nhánh Thành Phố Mới Bình Dương

Phối cảnh ngoại thất

Phối cảnh nội thất

