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Tập đoàn TOKYU 

Công ty TNHH BECAMEX TOKYU 

 

Công ty TNHH BECAMEX TOKYU (dưới đây gọi là BECAMEX TOKYU) liên doanh 

giữa Tập đoàn TOKYU (dưới đây gọi là TOKYU) của Nhật Bản và Tổng Công ty Đầu tư & 

Phát triển Công nghiệp (bên dưới gọi là BECAMEX IDC) của Việt Nam thành lập vào tháng 3 

năm 2012 tại Thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương, công bố logo nhận diện thương 

hiệu của công ty như hình bên dưới. 

 

Logo mới gồm 16 hình vuông, thể hiện hình ảnh đô thị TOKYU BINH DUONG GARDEN 

CITY với các dự án nhà ở, thương mại, văn phòng được phát triển trên diện tích 110ha tại 

Thành phố mới Bình Dương (tổng diện tích 1,000ha). 

 

Các màu sắc trong logo bao gồm: màu đỏ của TOKYU và màu xanh dương của BECAMEX 

IDC cùng kết hợp với nhau, bao quanh là màu xanh lá cây thể hiện suy nghĩ, ý tưởng về việc 

kiến tạo một đô thị vườn xanh mát, thân thiện với một môi trường sống thoải mái. 

 

Từ ngày 02/07/2012, văn phòng công ty BECAMEX TOKYU bắt đầu đi vào hoạt động tại 

tầng 17 trụ sở tổng công ty BECAMEX (tòa nhà BECAMEX TOWER).  

(Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam) 

 

TOKYU là một doanh nghiệp Nhật Bản với mong muốn “xuất khẩu” mô hình phát triển đô 

thị đầu tiên và sẽ phát triển đô thị lớn nhất trong nước thông qua công ty con BECAMEX 

TOKYU, áp dụng tư duy về phát triển đô thị đã dùng với Tokyu Tama Garden City và các kết 

nối của tập đoàn TOKYU.  

HẾT 

 

LOGO CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH 

- Bắt đầu hoạt động văn phòng mới tại Bình Dương, Việt Nam – 


