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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Ngày 8 tháng 7 năm 2019
Khai trương nhà hàng WAKABA thứ hai tại Thành Phố Mới Bình Dương
Nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng tại khu vực Lê Thánh Tôn, thành phố Hồ Chí Minh
~ Một không gian nội thất gỗ tự nhiên với sức chứa 86 khách sẽ đi vào hoạt động tại "SORA Gardens I"
vào tháng 9 năm 2019 ~
BECAMEX TOKYU CO., LTD.
Wonder Kitchen Co., Ltd
Công ty TNHH BECAMEX TOKYU (dưới đây gọi là Becamex Tokyu) và công ty TNHH Wonder
Kitchen (dưới đây gọi là Wonder Kitchen) đã đạt được thỏa thuận mở nhà hàng Nhật Bản “WAKABA” tại
khu vực thương mại của khu chung cư cao cấp “SORA garden I” ở Thành phố Mới Bình Dương, tỉnh Bình
Dương, nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Dự án chung cư cao cấp đầu tiên được Becamex Tokyu phát triển - “SORA garden I” được hoàn thành vào
tháng 3/2015 cũng chính là khu chung cư cao cấp đầu tiên của tỉnh Bình Dương, là một trong những dự án
căn hộ được yêu thích tại đây với 406 căn hộ đã được bán hết và 600 cư dân đang sinh sống. “SORA garden I”
cách thành phố Hồ Chí Minh 30 km về phía bắc, nằm ngay vị trí cửa ngõ Thành phố Mới Bình Dương- trung
tâm đô thị của tỉnh Bình Dương với dân số 2,2 triệu người, nơi đây cùng với Trung tâm Hành chính đã trở
thành biểu tượng của Thành phố Mới. Số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Bình Dương đã
vượt 3,600 dự án, là địa phương thu hút đầu tư nhiều nước ngoài nhất ở Việt Nam, chỉ đứng sau Hồ Chí
Minh và Hà Nội.
Nhà hàng WAKABA do Wonder Kitchen phát triển được khai trương vào tháng 9/2017 tại khu vực đường
Lê Thánh Tôn- Thái Văn Lung, nơi được mệnh danh là “Khu phố Nhật Bản” giữa lòng thành phố Hồ Chí
Minh. Đây là một nhà hàng mang đậm chất Nhật Bản, được yêu thích bởi không chỉ các thực khách Nhật
Bản mà còn chinh phục thực khách của nhiều quốc gia khác. Bí quyết của sự nổi tiếng nằm ở việc CEO của
nhà hàng, ông Yoshifumi Wada luôn đích thân vào bếp, nói không với thực phẩm đông lạnh và sử dụng thiết
bị lò vi sóng trong chế biến món ăn đã làm cho số lượng khách hàng trung thành với nhà hàng này ngày càng
tăng cao.
Nhà hàng thứ hai và cũng là chi nhánh đầu tiên của WAKABA tại Thành Phố Mới Bình Dương dự kiến
được thiết kế với một không gian ấm áp với nội thất gỗ tự nhiên tương tự cửa hàng đầu tiên tại khu vực Lê
Thánh Tôn. Bên cạnh đó, bàn ghế ở khu vực trung tâm bên trong nhà hàng và lầu 2 hoàn toàn được sắp đặt
theo phong cách truyền thống Nhật Bản, hứa hẹn sẽ mang đến cho thực khách những cảm nhận về một không
gian đậm chất “Nhật Bản”. Nhà hàng có sức chứa với qui mô 86 khách, dự kiến khai trương vào tháng
9/2019.
Để hiểu thêm về Wonder Kitchen và nhà hàng WAKABA thứ hai tại Thành phố Mới Bình Dương xin vui
lòng tham khảo thông tin đính kèm bên dưới.

(Ảnh trái ) Set "món ăn truyền thống Nhật - Obanzai"

(Ảnh phải) Hình ảnh bên ngoài nhà hàng

■ Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Công ty TNHH BECAMEX TOKYU
HIRATA SHUJI (tiếng Nhật, tiếng Anh). Tel: +84-90-131-6626
ĐẶNG THỊ HỒNG SƠN (tiếng Việt, tiếng Anh). Tel: +84-90-231-7766

Thông tin đính kèm
■ Wonder Kitchen (Thông tin chung)
Tên

Wonder Kitchen Co., Ltd.

Người đại diện

CEO Mr. Yoshifumi Wada
Giám đốc Mr. Le Van Khac

Năm thành lập

2015

Địa chỉ

28 Thai Van Lung St, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Ông Yoshifumi Wada (Thông tin cá nhân)
Sinh năm 1978 tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông học thiết kế thời trang tại Mode
Gakuen, Tokyo. Sau đó, ông thử sức mình ở lĩnh vực kinh doanh ăn uống. Từ năm 2008, ông đến Việt Nam
để xây dựng nhà hàng Udon nổi tiếng “Ebisu” của tập đoàn Dedesuke Tokyo. Năm 2015, bắt đầu thử sức
trên con đường kinh doanh độc lập bằng việc thành lập công ty TNHH Wonder Kitchen. Hiện nay, ngoài
WAKABA, ông còn quản lý nhà hàng chuyên về mì Ramen là Ryushin và nhà hàng ẩm thực phương Tây
Clover ở “khu phố Nhật Bản” tại đường Lê Thánh Tôn-Thái Văn Lung. Cho đến nay, ông đã tham gia điều
hành và khai trương trên 120 nhà hàng ẩm thực ở Nhật Bản và khu vực châu Á.
■ Nhà hàng WAKABA thứ hai tại Thành phố Mới Bình Dương (Thông tin chung)
Tên

WAKABA Japanese Restaurant

Địa chỉ

Tầng trệt, tòa nhà SORA gardens I, Lô C18, Đường Hùng Vương, phường Hòa
Phú,, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Diện tích

Khoảng 150 m2

Sức chứa

86 chỗ

Thời điểm khai trương

Tháng 09/2019 (dự kiến)

Giờ kinh doanh

(Buổi trưa) 11:30〜14:00
(Buổi tối) 17:00〜23:00

Thiết kế và xây dựng

DCA (DESIGN & CREATIVE ASSOCIATES Co., Ltd.)

(Ảnh trái, phải) Hình ảnh bên trong nhà hàng

