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BECAMEX TOKYU CO.,LTD 

TOKYU CORPORATION 

KAWASAKI FRONTALE Co., Ltd. 

Tại Thành phố Mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công ty TNHH 

BECAMEX TOKYU (dưới đây gọi là “BECAMEX TOKYU”), công ty con của Tập đoàn TOKYU (dưới đây gọi là 

“TOKYU”) đang xây dựng và phát triển đô thị tại thành phố Mới Bình Dương, và Công ty TNHH KAWASAKI 

FRONTALE (dưới đây gọi là “KAWASAKI FRONTALE”), công ty có nhiều cơ sở hoạt động mạnh mẽ dọc theo các 

tuyến đường sắt của TOKYU, đã ký thỏa thuận hợp tác cơ bản vào tháng 5/2020, bắt đầu dự án trường học bóng đá đầu 

tiên của câu lạc bộ J-League tại Việt Nam vào mùa thu năm nay. 

 

Trong dự án này, KAWASAKI FRONTALE - công ty đã thực hiện và duy trì các hoạt động quảng bá bóng đá tại 

Thành phố Mới Bình Dương từ năm 2013 và BECAMEX TOKYU sẽ cùng nhau hợp tác, hướng đến mục tiêu nuôi 

dưỡng, phát triển những cầu thủ bóng đá chất lượng cao, ngoài ra, thông qua bóng đá cống hiến cho địa phương, mang 

đến sự hỗ trợ phát triển cho trẻ em, những người đảm nhiệm tương lai của Thành phố Mới Bình Dương. 

 

Với sự khởi đầu của dự án này, KAWASAKI FRONTALE sẽ cử hai huấn luận viên đến Thành phố Mới Bình Dương 

và chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn các trẻ em tại Việt Nam với 3 phương châm chỉ đạo của KAWASAKI FRONTALE là 

“Kỹ thuật”, “Nguyên lý/ Nguyên tắc” và “Tính xã hội”, từ đó, nuôi dưỡng và hình thành tính cách của trẻ thông qua 

trường học bóng đá. 

 

TOKYU và BECAMEX TOKYU, từ năm 2012 tại Thành phố Mới Bình Dương (tổng diện tích khoảng 1.000 ha), đã 

vận dụng các kiến thức và kinh nghiệm tích lũy (know-how) khi phát triển “TOKYU Tama Garden City” trong việc phát 

triển và xây dựng đô thị “TOKYU Garden City”, hòa nhập với văn hóa và bản sắc của địa phương. Sắp tới, doanh nghiệp 

sẽ đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Mới Bình Dương hơn nữa bằng việc thúc đẩy các dự án nhà ở, thương mại, 

hệ thống tuyến xe buýt mới và triển khai các dự án dịch vụ phục vụ cuộc sống.  

 

KAWASAKI FRONTALE, từ sau khi tham gia với tư cách đội bóng dẫn đầu (top team) trong trận giao hữu “Giải đấu 

TOKYU Binh Duong Garden City 2013”, do TOKYU tổ chức vào năm 2013, cùng câu lạc bộ BFC (BECAMEX Binh 

Duong FC), đã liên tục thực hiện các hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam như: các lớp học bóng đá cho trẻ em Việt 

Nam, cử huấn luyện viên đến học viện câu lạc bộ bóng đá Việt Nam, tổ chức “Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U-13”. 

Sắp tới, bắt nguồn từ Thành phố Mới Bình Dương, nơi có trường học bóng đá, KAWASAKI FRONTALE sẽ thực hiện 

các hoạt động quảng bá bóng đá trên toàn Việt Nam 

 

Trong tương lai, BECAMEX TOKYU, TOKYU và KAWASAKI FRONTALE sẽ tiếp tục thông qua bóng đá, kiến tạo 

ra một môi trường sống phong phú tại Thành phố Mới Bình Dương. 

 

Chi tiết xin tham khảo thông tin đính kèm 

BECAMEX TOKYU và KAWASAKI FRONTALE ký kết thỏa thuận cơ bản, 

Thành lập dự án trường học bóng đá đầu tiên của câu lạc bộ J-League tại Việt Nam 

-Thông qua bóng đá, kiến tạo nên môi trường sống phong phú tại thành phố Mới Bình Dương, Việt Nam- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

【Thông tin đính kèm】 

■ Dự án Trường học bóng đá 

・Khai trương: Mùa thu năm 2021  

・Địa điểm: Thành phố Mới Bình Dương, Tỉnh Bỉnh Dương, Việt Nam  

・Phụ trách vận hành: Công ty TNHH BECAMEX TOKYU 

・Đon vị ủy thác đào tạo (Dự kiến): KAWASAKI FRONTALE  

 

■ BECAMEX TOKYU CO.,LTD  

Tên doanh nghiệp BECAMEX TOKYU CO., LTD. (CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU ) 

Địa chỉ SORA gardens I, Lô C18, Đại Lộ Hùng Vương, Thành Phố Mới Bình Dương, Phường Hòa 

Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Người đại diện Tổng giám đốc Oh Dongkun 

Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh phát triển bất động sản / mua bán bất động sản / cho thuê bất động sản 

Vốn đầu tư 8,600 tỷ đồng Việt Nam (40.4 triệu Yên)  

Theo tỷ giá Yên ngày 1/5/2021 (1 Yên tương đương 213 VND) 

Thời gian thành lập Ngày 1 tháng 3 năm 2012 

Tỷ lệ góp vốn Tập đoàn TOKYU 65% 

Tổng công ty BECAMEX IDC 35% 

 

■ KAWASAKI FRONTALE 

Tên CLB KAWASAKI FRONTALE 

Địa chỉ 4-8-52 Suenaga, Quận Takatsu, Thành phố Kawasaki, Tỉnh Kanagawa 〒213-0013  

Người đại diện Tổng giám đốc chủ tịch Warashina Yoshihiro 

Thời gian thành lập Ngày 21 tháng 11 năm 1996 

Địa phương Thành phố Kawasaki, Tỉnh Kanagawa 

Webste chính thức http://www.frontale.co.jp/ 

Thành tích nổi bật Vô địch Giải J1 League (Các năm 2017, 2018, 2020)  

Vô địch Cúp Hoàng đế (Năm 2020) 

Vô địch Giải J. League YBC Levain Cup (Năm 2019)   

Vô địch siêu cúp Fuji Xerox (Các năm 2019, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲ KAWASAKI FRONTALE Football Clinic tại Việt Nam (năm 2014) 

Mọi thắc mắc liên quan đến thông cáo báo chí này xin vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH BECAMEX TOKYU  Bà Đặng Thị Hồng Sơn  +84-902-317-766 

 

http://www.frontale.co.jp/


【Tham khảo】 

■ Những dự án đã triển khai của Tập đoàn TOKYU tại Thành phố Mới Bình Dương  

Từ năm 2012, TOKYU đã phát triển tại Thành phố mới Bình Dương (tổng diện tích 1,000 ha) các dự án nhà ở cao 

tầng và thấp tầng, các khu vực thương mại. Năm 2014 bắt đầu đưa vào vận hành các tuyến buýt là phương tiện giao 

thông công cộng phục vụ cho người dân Thành phố mới Bình Dương.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Các hoạt động của KAWASAKI FRONTALE tại Việt Nam  

Năm 2013 Giải bóng đá TOKYU Bình Dương Garden City 2013  

Năm 2014 Chương trình KAWASAKI FRONTALE Football Clinic tại Việt Nam 

Từ 2014-2017 KAWASAKI FRONTALE du đấu ở Giải U13 tại Việt Nam 

Từ 2015-2019 Hoạt động giao lưu bóng đá của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại Châu Á (mời các huấn luyện 

viên phái cử ngắn hạn đến Nhật Bản) 

Từ 2017~2019 Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt Nhật tại Đà Nẵng (Football Clinic, tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên 

Quốc tế U-12) 

Từ 2018~2020 Lên kế hoạch và tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam Nhật Bản, đội hình U-13 

của KAWASAKI FRONTALE tham dự  

Từ 2018~2020 Tổ chức hoạt động thăm các cô nhi viện (tại Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Bình Dương) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲KAWASAKI FRONTALE U-13 Vietnam Expedition (năm 2017) 

▲KAWASAKI FRONTALE Football Clinic tại Việt Nam (năm 2014) 

 

▲Hình ảnh tổng thể phát triển Thành phố Mới Bình Dương ▲Tuyến xe buýt “KAZE Shuttles” 

▲Giải đấu TOKYU Binh Duong Garden City 2013 (năm 2013) 

▲Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U-13 (năm 2018) 

Khu nhà ở - thương mại 

SORA gardens 

 

 

Khu thương mại 

Hikari 

 

Khu nhà ở 

MIDORI PARK 

 

Trung tâm hành chính tỉnh 



■ Các hoạt động hợp tác giữa KAWASAKI FRONTALE và Tập đoàn TOKYU cho đến nay: 

KAWASAKI FRONTALE có nhiều cơ sở được xây dựng dọc theo các tuyến đường sắt TOKYU, cho đến nay đã kết 

hợp cùng Tập đoàn TOKYU thực hiện nhiều hoạt động, dự án. Đặc biệt, dự án hợp tác trọng tâm chính là Ga 

Musashi-Kosugi, tuyến Meguro (tuyến Toyoko), đây là ga gần nhất với sân vận động chính của KAWASAKI 

FRONTALE “KAWASAKI Todoroki Stadium”  

 

・AZZURRO NERO×FRO CAFE 

Cửa hàng ở dưới chân cầu vượt lối ra cửa Bắc ga Musashi-Kosugi, tuyến 

Meguro (tuyến Toyoko) được khai trương vào tháng 4/2020 với concept 

“sức sống mạnh mẽ với năng lượng thể thao”. Cửa hàng bán các vật phẩm 

chính thức của KAWASAKI FRONTALE "Azzurro Nero", được người hâm 

mộ yêu thích trong khoảng 14 năm đã đóng cửa vào tháng 12 năm 2019 và 

bắt đầu di chuyển địa điểm. Bên cạnh đó, lần đầu tiên KAWASAKI 

FRONTALE kết hợp quán Café chính thức “FRO CAFÉ” và nơi giao lưu 

mới theo mô hình nhà tắm công cộng. 

 

 

 

 

・KENGO HISTORY WALL / 2021 SEASON GUIDE 

Hoạt động triển lãm kỷ niệm nhìn lại 18 năm của tuyển thủ Kengo 

Nakamura, người đã tuyên bố giải nghệ vào năm 2020, diễn ra tại khu vực 

hàng rào bao vây công trường xây dựng mới công viên trung tâm Kosugi 

(Kosugi Core Park) ở trước cửa Nam ga Musashi-Kosugi, tuyến Meguro 

(tuyến Toyoko) 

Ngoài ra, hiện tại KAWASAKI FRONTALE cũng đang trưng bày nội 

dung 4 giải đấu mà đội sẽ tham gia trong năm 2021 

 

 

 

 

・Các hoạt động hợp tác tại ga Motosumiyoshi, ga Musashi-Kosugi,  

ga Shin Maruko tuyến Toyoko 

Tại các ga Motosumiyoshi, ga Musashi-Kosugi, ga Shin Maruko tuyến 

Toyoko, giai điệu xuất phát của các đoàn tàu chính là các bài hát cổ vũ của 

KAWASAKI FRONTALE. 

Ngoài ra, một phần bề mặt tường của phòng chờ bên trong cổng soát vé 

tại ga Musashi-Kosugi được trang trí bằng hình ảnh các cầu thủ 

KAWASAKI FRONTALE 

 

 

 

・Vận hành KAWASAKI FRONTALE Wrapping Bus 

KAWASAKI FRONTALE Home Game được thực hiện với mục đích 

khuấy động không khí tại các khu vực. Từ sự kiện này, chiếc xe 

KAWASAKI FRONTALE Wrapping Bus đã ra đời, hoạt động như những 

xe buýt thông thường hoặc xe buýt đưa đón sân bay, vận hành xung quanh 

thành phố Kawasaki ngay cả khi không có các sự kiện Home Game 

 

 

▲「FRO CAFE」 

▲Kengo History Wall / 2021 Season Guide (dự kiến) 

▲Trang trí tường của phòng chờ bên trong cửa soát vé của 

ga Musashi-Kosugi (Ảnh chụp tháng 10/2019) 

▲KAWASAKI FRONTALE Wrapping Bus 


