Ngày 25 tháng 12 năm 2020
KHỞI CÔNG GIAI ĐOẠN 2 MỞ RỘNG KHU THƯƠNG MẠI “Hikari”
TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG
~ Dự kiến khai trương tổ hợp khu thương mại nhà hàng mới gồm 15 khách thuê vào tháng 10 năm 2021~
Công ty TNHH BECAMEX TOKYU
Công ty TNHH BECAMEX TOKYU (dưới đây gọi là BECAMEX TOKYU) hiện đang vận hành khu thương mại
“hikari” từ tháng 1 năm 2015 tại Thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Lần này BECAMEX
TOKYU sẽ làm mới logo thương hiệu thành “Hikari” (dưới đây gọi là “khu thương mại”), đồng thời tổ chức lễ khởi
công giai đoạn 2 mở rộng cho dự án vào ngày 24 tháng 12 năm 2020.
Khu thương mại chính là bộ mặt trung tâm Thành phố mới Bình Dương, với vị trí gần ngay Trung tâm Hành chính
tỉnh Bình Dương. Từ khi được đưa vào hoạt động từ năm 2015, nơi đây dần trở thành một địa điểm thân thuộc với
khách hàng trong 6 năm qua, trở thành nơi mọi người có thể thưởng thức những món ăn ngon và tham gia vào các
sự kiện đa dạng.
Công ty BECAMEX TOKYU dự kiến khai trương dự án thương mại mới với tổng diện tích thuê tăng lên 3,200m2
vào tháng 10 năm 2021, nhằm đem đến một phong cách sống phong phú và thoải mái hơn nữa cho Thành phố mới
Bình Dương đang phát triển từng ngày. Khu vực mở rộng sẽ gồm khoảng 15 cửa hàng là các nhà hàng,cà
phê,…quy mô tòa nhà từ 1 đến 2 tầng và được bao phủ bởi không gian nhiều mảng xanh và hồ nước, ánh sáng hòa
hợp với tự nhiên Thành phố mới Bình Dương.
Ngoài ra dự án còn thử nghiệm nhiều các sáng kiến phát triển bền vững như “Compost” (ủ phân từ rác thải nhà
bếp của các cửa hàng tại khu thương mại), mô hình thủy canh “Aquaponics” (hệ thống tuần hoàn nuôi trồng cây
thủy canh bằng cách sử dụng chất dinh dưỡng từ chất thải của cá nuôi trong hồ nước của khu thương mại), các loại
cây trồng trong khu thương mại sẽ áp dụng theo concept “Edible Landscape” (các loại cây ăn trái theo mùa)…
Cũng như đã công bố, khu thương mại sẽ có sự xuất hiện của thương hiệu pizza được yêu thích với 21 cửa hàng
trên khắp Việt Nam – Pizza 4P’s. Thông tin chung về khu thương mại được đính kèm bên dưới.
Hết

Hình ảnh lễ khởi công dự án

Hình ảnh khu vực giai đoạn 2 mở rộng

Mọi thắc mắc liên quan đến dự án chí này xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH BECAMEX TOKYU Bà Đặng Thị Hồng Sơn +84-902-317-766

(Thông tin đính kèm)
■ Thông tin dự án
Tên dự án

Hikari (Tên hiện tại là “hikari”)

Địa chỉ

Đường Lý Thái Tổ, Thành phố mới Bình Dương, Phường Hòa Phú, Thành phố
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Loại hình

Thương mại (nhà hàng, quán cà phê, khu ẩm thực, cửa hàng tiện lợi,…)

Tổng diện tích đất

Khoảng 33,000m2 (Toàn khu “Hikari”)

Tổng diện tích thuê

Khoảng 4,800 m2
Giai đoạn 1 hiện tại: khoảng 1,600m2 (Khai trương từ tháng 1 năm 2015)
Giai đoạn 2 mở rộng: khoảng 3,200m2

Số lượng khu vực thuê

Khoảng 30 khu vực thuê
Giai đoạn 1 hiện tại: 17 khu vực thuê (Bao gồm khu ẩm thực)
Giai đoạn 2 mở rộng: khoảng 15 khu vực thuê

Khởi công (Giai đoạn 2)

Ngày 24 tháng 12 năm 2020

Khai trương (Giai đoạn 2)

Dự kiến hoàn thành thi công tòa nhà: tháng 8 năm 2021
Dự kiến khai trương: tháng 10 năm 2021

Chủ đầu tư

Công ty TNHH BECAMEX TOKYU

Thiết kế

takashi niwa architects

Nhà thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Khách thuê (Giai đoạn 1)

Khu ẩm thực, THE SUSHI BAR (nhà hàng Nhật), Nhà hàng Danh Nguyên (nhà
hàng Trung hoa), HAPPY RESTAURANT (nhà hàng Việt Nam), THE COFFEE
HOUSE (chuỗi cửa hàng cà phê), FAMILYMART (cửa hàng tiện lợi)…

Khách thuê (Giai đoạn 2)

Pizza 4P’s (Món Italy)…

Khu vực giai đoạn 3 mở rộng (dự kiến)

Khu vực giai đoạn 2 mở rộng

Trạm trung chuyển xe buýt

Khu vực giai đoạn 1 hiện tại

