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LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIỮA 
BECAMEX TOKYU VÀ CBRE VIETNAM  

 
 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 14 tháng 11 năm 2012 – Công ty TNHH CB Richard Ellis (Việt 

Nam) và Công ty liên doanh Becamex Tokyu  trân trọng thông báo quan hệ đối tác giữa hai bên trong việc 

phát triển khu  đô thị Tokyu Bình Dương Garden City giai đoạn đầu, nằm trong thành phố mới Bình 

Dương. CB Richard Ellis (Việt Nam), công ty gần đây đã được mua lại bởi tập đoàn CBRE, sẽ quản lý bán 

hàng cho  dự án nhà ở đầu tiên (tạm thời gọi là C18) trong đó cung cấp 413  căn hộ chung cư  được phát 

triển bởi Công Ty Liên Doanh Becamex Tokyu.  Dự án dự kiến sẽ được mở bán vào năm 2013.  Thông tin 

đã được công bố trong buổi lễ ký kết được tổ chức ở văn phòng CBRE tại TP Hồ Chí Minh. 

 

Marc Townsend, Giám đốc điều hành của CBRE Việt Nam, cho biết: "Tất cả mọi người trong CBRE đều 

rất  hãnh diện với  vai trò công việc lần này. Trong  tình hình thị trường khó khăn, tất cả chúng tôi đều 

cảm thấy cơ hội làm việc với Becamex Tokyu  trong việc phát triển một thành phố mới là điểm sáng trên 

một chân trời ảm đạm. Trong khi bất động sản đang nổ lực hết mình, nhu cầu của người mua với mục 

đích  để ở vẫn còn tồn tại trên thị trường ngày nay, và người mua muốn giá trị - chất lượng tốt với một 

mức giá chấp nhận được, đây là điều chúng tôi tin rằng Becamex Tokyu sẽ đáp ứng được ".  

Ông Townsend nói thêm, "các sản phẩm của Nhật rất nổi tiếng ở Việt Nam, với một danh tiếng mạnh mẽ 

về công nghệ và chất lượng; CBRE mong sự tham gia của  công ty phát triển nhà ở đầu tiên từ Nhật Bản, 

sẽ  đem lại cho người Việt Nam cơ hội sở hữu  những ngôi nhà được xây dựng với chất lượng và phong 

cách Nhật Bản. Tokyu có một lịch sử phát triển lâu dài và ấn tượng tại Nhật Bản, còn Becamex cũng rất 

nổi tiếng trên thị trường trong nước, chúng tôi chắc chắn quan hệ đối tác Becamex Tokyu sẽ  đem lại  

điều gì đó tuyệt vời tại Việt Nam qua dự án lần này. "  

 

"Becamex Tokyu đã tìm  được một đối tác chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm,  hiểu rõ thị trường cũng 

như  yêu cầu của chúng tôi," ông Toshiyuki Hoshino, Tổng Giám đốc Becamex Tokyu nói về lý do tại sao 

họ đã quyết định hợp tác với CBRE. Ông Hoshino cũng bình luận về tầm nhìn về dự án của Becamex 

Tokyu : "Tokyu Bình Dương Garden City là dự án nhà ở đầu tiên của chúng tôi tại Việt Nam, thông qua 

việc xuất khẩu công nghệ, kinh nghiệm phát triển đô thị của Tokyu vào Việt Nam, chúng tôi muốn tạo ra 
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- TIẾP THEO- 

 

Tokyu Bình Dương Garden City tọa lạc tại Thành Phố Mới Bình Dương bao gồm hơn 110 ha, sau khi 

hoàn thành sẽ có hơn 7,500 căn hộ, các khu  thương mại, dịch vụ, văn phòng. Thành Phố Mới Bình 

Dương đang mở rộng phát triển hơn nữa với các cơ sở giáo dục, khu thể thao, giải trí,  cũng như văn 

phòng, cơ sở kinh doanh và nhà ở mà đã đang được phát triển và vận hành. Dân số được dự báo sẽ 

tiếp tục gia tăng, đặc biệt là khi các cơ quan nhà nước của tỉnh Bình Dương  di chuyển các văn phòng 

vào khu vực trung tâm của Thành Phố Mới Bình Dương. 

 

Tập đoàn Tokyu được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1922 với vai trò là một công ty đường sắt tư nhân  

và vẫn tiếp tục vận hành đến ngày hôm nay, đồng thời cũng đã mở rộng  phát triển sang lĩnh vực bất 

động sản với  nhiều dự án phát triển lâu dài và thành công.  Một trong những dự án trọng điểm là  Tokyu 

Tama Den-en Toshi,  tọa lạc tại ngoại ô của Tokyo, bao gồm khoảng 5,000 ha đất và dân số khoảng 

600,000 người sống và làm việc với khoảng 30,000 hộ gia đình. Bằng những kinh nghiệm tích lũy được 

thông qua quá trình phát triển bất động sản đô thị tại Nhật Bản và tận dụng mạng lưới của Tập đoàn 

Tokyu, Becamex Tokyu trở thành công ty Nhật Bản đầu tiên bắt tay thực hiện một trong những dự án 

phát triển đô thị lớn nhất ở Việt Nam 

Becamex , đối tác liên doanh trong nước của Tokyu, là một trong những công ty được biết nhiều nhất, và 

mạnh nhất trong tỉnh Bình Dương, được thành lập năm 1976. 

 

Becamex hoạt động trong các lĩnh vực chủ yếu như: chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, xây 

dựng, thương mại, bất động sản, dịch vụ, viễn thông – công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, dược 

phẩm, y tế và giáo dục. Đặc biệt Becamex đã hết sức thành công trong các lãnh vực phát triển cơ sở hạ 

tầng, xây dựng các Khu công nghiệp, dân cư, đô thị, và giao thông. 

 
-Hết- 

 
 
Công Ty TNHH CBRE (Vietnam) 
  
CBRE (Vietnam) có trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2003, công ty đã có gần 
170 nhân viên và phục vụ nhiều người sở hữu nhà đất, nhà đầu tư và nhiều người thuê nhà trên toàn Việt 
Nam với 3 văn phòng đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. CBRE đưa ra những lời khuyên 
chiến lược và thực hiện việc buôn bán và cho thuê bán lẻ, văn phòng, dân cư và tài sản công nghiệp; 
những dịch vụ công ty, tài sản, cơ sở hạ tầng và quản lí dự án toàn cầu; định giá và tư vấn; phát triển 
dịch vụ, đầu tư tài sản; nghiên cứu và tư vấn dịch vụ. Vui lòng ghé thăm trang web của chúng 
tôi www.cbrevietnam.com. 
 
Tập đoàn CB Richard Ellis Group, thuộc danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới do Fortune và S&P 
bình chọn, có trụ sở chính đặt tại Los Angeles, là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản lớn nhất thế 
giới (tính theo doanh thu năm 2011). Với hơn 34.000 nhân viên, hoạt động tại hơn 300 văn phòng, trên 
toàn thế giới công ty phục vụ cho chủ tài sản, nhà đầu tư và người sử dụng bất động sản. 

http://www.cbrevietnam.com/
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