
 

 

 

Ngày 13 tháng 9 năm 2019 

 

SUKIYA MỞ NHÀ HÀNG TẠI KHU THƯƠNG MẠI MIDORI PARK SQUARE, THÀNH 

PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 

〜SUKIYA MỞ NHÀ HÀNG MÔ HÌNH TRÊN ĐẠI LỘ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM VÀO CUỐI 

THÁNG 10 NĂM 2019〜 

 

BECAMEX TOKYU CO., LTD. 

ZENSHO VIETNAM COMPANY LIMITED 

 

BECAMEX TOKYU CO., LTD. (Dƣới đây gọi là Became Tokyu) và ZENSHO VIETNAM COMPANY 

LIMITED (Dƣới đây gọi là Zensho Việt Nam) đã thỏa thuận mở nhà hàng chi nhánh thuộc chuỗi nhà hàng 

SUKIYA tại khu thƣơng mại MIDORI PARK SQUARE thuộc Thành phố mới Bình Dƣơng, tỉnh Bình 

Dƣơng, nƣớc Cộng Hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

 

Bình Dƣơng là một tỉnh nằm ở phía Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh với dân số 2,2 triệu ngƣời. Với 30 

khu công nghiệp nằm rải rác trong khu vực Thành phố mới Bình Dƣơng, các nhà máy đến từ khắp nơi trên 

thế giới, số lƣợng dự án nhận đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) đã vƣợt hơn 3.660 dự án, đứng thứ 3 sau 

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.  

 

MIDORI PARK SQUARE, hiện đang đƣợc Becamex Tokyu phát triển, cùng với dự án căn hộ MIDORI 

PARK The VIEW đang đƣợc xây dựng và mở bán (Bao gồm 604 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 

2019) và liền kề với Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2 (VSIP 2), gồm 3 khu vực cho thuê tạo thành 

khu thƣơng mại. Cũng tại đây, để gia tăng tính tiện lợi cho cƣ dân sinh sống ở khu vực này thì Family Mart 

cũng đã xác định sẽ mở cửa hàng chi nhánh thứ 3 tại Thành phố mới Bình Dƣơng và dự kiến sẽ mở rộng hơn 

trong thời gian tới. 

 

SUKIYA, đƣợc phát triển bởi công ty Zensho Việt Nam – công ty con của Tập đoàn Zensho đang có hơn 

9.700 cửa hàng ở 12 quốc gia và khu vực trên thế giới, đã khai trƣơng nhà hàng ăn uống đầu tiên tại Việt 

Nam vào tháng 7 năm 2016, cung cấp thực đơn phong phú nhƣ món cơm bò, mì Ramen và Cà ri với giá cả 

phải chăng và nhận đƣợc sự ủng hộ lớn từ các khách hàng địa phƣơng tại Việt Nam. Nhà hàng tại Thành phố 

mới Bình Dƣơng lần nàylà nhà hàng thứ 15 tại Việt Nam. Ngoài ra thì cho đến nay, tại Việt Nam, tất cả 

những nhà hàng Sukiya đã mở ở thành phố Hồ Chí Minh đều nằm trong các khu Trung tâm mua sắm, nhà 

hàng tại MIDORI PARK SQUARE lần này sẽ tƣơng tự với kiểu nhà hàng có mô hình nằm độc lập dọc theo 

tuyến đƣờng lớn đƣợc phát triển nhiều ở Nhật Bản, đối diện với mặt tiền đƣờng lớn, đƣợc trang bị bãi đậu xe 

máy và xe hơi, đây sẽ trở thành mô hình nhà hàng đầu tiên ở Việt Nam mà khách hàng với số lƣợng lớn nhƣ 

gia đình hay nhóm bạn có thể thƣởng thức bữa ăn một cách thoải mái. 

 

Cửa hàng SUKIYA tại Bình Dƣơng MIDORI PARK SQUARE dự định sẽ có không gian nội thật đặc 

trƣng với gỗ và kính, tối ƣu hóa đặc điểm ngoại thất của nhà hàng. Nhà hàng có sức chứa 62 chỗ ngồi và dự 

kiến sẽ khai trƣơng vào cuối tháng 10 năm 2019.  

 

Thông tin về MIDORI PARK SQUARE và cửa hàng SUKIYA (Chi nhánh MIDORI PARK SQUARE) 

xin tham khảo ở phụ lục. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

■ 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 

 

■Sơ lƣợc về SUKIYA ( Cửa hàng BÌNH DƢƠNG MIDORI PARK) 

 

Chủ doanh nghiệp ZENSHO VIETNAM COMPANY LIMITED 

Tên cửa hàng SUKIYA（すき家） 

Địa chỉ Lô H8, Phƣờng Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dƣơng, Việt Nam. 

Số lƣợng cửa hàng Nhà hàng thứ 15 tại Việt Nam 

Loại cửa hàng Mô hình độc lập trên đại lộ. 

Diện tích Khoảng 150 m
2
 

Sức chứa 62 chỗ  

Thực đơn chính Cơm thịt bò (39,000VND〜), Cà ri (49,000VND〜), Mì Ramen (58,000VND〜） 

Thời điểm khai trƣơng Cuối tháng 10 năm 2019 (Dự kiến) 

Giờ kinh doanh 11:00〜22:00 (Giờ nhận order cuối 21:30） 

  

 
    

  

Hình trên: Thiết kế ngoại thất 

Hình bên phải: Thiết kế nội thất 



 

 

■Sơ lƣợc về MIDORI PARK SQUARE  

 

Tên MIDORI PARK SQUARE 

Địa chỉ Lô H8, Phƣờng Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dƣơng, Việt Nam. 

Loại hình sử dụng Thƣơng mại 

Diện tích Diện tích lô đất: Khoảng 1750 m
2
 

Diện tích chuỗi cửa hàng: 460 m
2
 (Tổng cộng 3 khu vực) 

*Có kế hoạch mở rộng sang khu đất liền kề. 

Sức chƣa bãi đậu xe Xe hơi 12 chỗ 

Xe máy 31 chỗ 

Thời điểm khởi công Tháng 3 năm 2019 

Hoàn thành Tòa nhà: tháng 9 năm 2019 

Cửa hàng: Tháng 10 năm 2019 

Chủ đầu tƣ BECAMEX TOKYU CO.,LTD.  

Nhà thầu Becamex IJC 

Đơn vị thiết kế  Fujinami Construction Consultant Co., Ltd 

Cửa hàng thuê Sukiya, Family Mart,… 

 

 

 


