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R E D L A N D
THE  FUTURE  OF  HAPPINESS

THƯ NGỎ

Là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng mô hình kinh doanh kiểm mới và hiện tại, chúng tôi tự hào khi
được tin tưởng tư vấn giúp cho nhiều người Việt Nam lựa chọn được những mái ấm xứng tầm cũng như làm
hài lòng nhiều nhà đầu tư và đối tác. Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ REDLAND con người 
là giá trị cốt lõi, ý thức, tư duy sáng tạo với giải pháp kinh doanh không ngừng đổi mới và thể hiện tính 

nhân văn cao. Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường, chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện chất
lượng dịch vụ, đồng thời cam kết đề cao tính trách nghiệm trong các hoạt động tư vấn của mình

REDLAND mong muốn mang lại “sự tin cậy” trong việc lựa chọn an cư hay đầu tư bất động sản cho người
Việt. Chúng tôi luôn lắng nghe những góp ý của khách hàng đối tác để có thể cung cáp dịch vụ ngày càng

hoàn thiện hơn cho khách hàng. Redland chân thành cảm ơn sự tin tưởng của các khách hàng, đối tác trong
thời gian qua và hi vọng trong tương lai sẽ tiếp tục nhận được sự ưu ái của quý khách hàng, đối tác. Với 
mong muốn thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam bằng những giải pháp và dịch vụ

tốt nhất, tập thể chúng tôi luôn tâm niệm:
- Trở thành đơn vị chuyên nghiệm và đào tạo ra những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất

  động sản tại Việt Nam
- Mang lại niềm tin và giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng, cho đối tác và cho cổ đông thông qua việc

  cung cấp những dịch vụ bất động sản toàn diện, an toàn và hiệu quả.
- Lấy con người làm giá trị cốt lõi, chúng tôi kiến tạo môi trường làm việc thân thiện, đầy sáng tạo và giàu

  tính nhân văn nhằm mang lại đời sống chất lượng cho CBNV công ty 
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VỀ CHÚNG TÔI CƠ CẤU TỔ CHỨC

REDLAND quy tụ hàng trăm nhân viên tâm huyết, làm việc hiệu quả và được đào tạo bài bản tại các trường
đại học danh tiếng trong và ngoài nước, cũng như được đào tạo chuyên sâu về bất động sản, đầu tư, tài chính,
xây dựng, quản lý dự án... Cán bộ nhân viên của REDLAND là những người có chuyên môn cao, năng động, sáng
tạo, cầu tiến và tạn tình với khách hàng, tác phong chuyên nghiệp, làm việc trong môi trường nhiều cạnh tranh

và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Với chính sách thu hút nhân tài hiệu quả, đội ngũ nhân sự của REDLAND ngày càng gia tăng về số lượng và chất
lượng theo quy mô phát triển của công ty. Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên REDLAND luôn nêu cao ý thức 
phấn đấu, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức từ thực tiễn, cũng như kinh nghiệm
từ các khóa hấn luyện chuyên nghiệm do công ty tổ chức. Bằng tầm nhìn chiến lược nhạy bén, REDLAND đã

tạo nên một quy trình bán hàng hoàn toàn mới, phương pháp tiếp thị sáng tạo đột phá. Các dự án do REDLAND
phân phối đều gây được tiếng vang lớn. Những buổi bán hàng tập trung của công ty luôn thu hút hàng ngàn

khách hàng tham gia. tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên thị trường. REDLAND dần chiếm lĩnh và thay thế vai trò tiếp
thị, phân phối các dự án bất động sản vốn là thế mạnh của các công ty nước ngoài.

Redland với đội ngũ nhân sự trẻ            với 7 phòng kinh doanh (10 - 15 NVKD/Phòng) 

PHÒNG
HÀNH CHÍNH 

NHÂN SỰ

PHÒNG
MARKETING

PHÒNG
KẾ TOÁN

PHÒNG
NGHIÊN CỨU
PHÁT TRIỂN

PHÒNG
KINH DOANH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC
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TIẾP THỊ VÀ
 PHÂN PHỐI

BẤT ĐỘNG SẢN

TƯ VẤN
VÀ ĐẦU TƯ

BẤT ĐỘNG SẢN

XÚC TIẾN
THƯƠNG MẠI

TƯ VẤN THIẾT KẾ

NGHIÊN CỨU
KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG

CƠ CẤU TỔ CHỨCGIÁ TRỊ CỐT LÕI

UY TÍN
Là nền móng

ĐOÀN KẾT
Là sức mạnh

KHÁCH HÀNG
Là trọng tâm

CHẤT LƯỢNG
Là hàng đầu

CON NGƯỜI
Là tải sản quý nhất

Hài hòa và phát triển 
bền vững lợi ích của 

doanh nghiệp, cổ đông 
và cộng đồng
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ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI
CÁC DỰ ÁN
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QUẦN THỂ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI
FLC QUẢNG BÌNH BEACH & GOLF RESORT 

Vị trí

32 Trần Phú - Nha Trang
Khánh Hòa

Khoảng 15.600 tỷ đồng Khoảng 472.658 m2

Tổ hợp nghỉ dưỡng
Giải trí phức hợp

Hội ngộ nhiều ý tưởng lớn được coi là tinh hoa công nghệ từ thế giới, 
với ẩn số đầu tư mang tên Sunshine Marina, tập đoàn Sunshine Group 

một lần nữa gây rúng động thị trường  bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang, 
Khánh Hòa. Vượt xa ý niệm đơn thuần xây dựng chuỗi căn hộ lưu trú nghỉ dưỡng 

mặt tiền biển, chủ đầu tư đã phối kết hợp xu hướng của thế giới và bối cảnh 
thực tiễn của Việt Nam để xây dựng một Sunshine Marina Nha Trang 

tiên phong áp dụng nền tảng c ông nghệ 4.0 trong viện vận hành quản lý dự án.

Tổng vốn đầu tư

Hạng mục đầu tư chính

Quy mô
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Vị trí

KDT Nam Thăng Long
KDT Ciputra

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Khoảng 5000 tỷ đồng Khoảng 5 ha

Chung cư 
Biệt thự liền kề

Sunshine City là KDT ven sông đáng sống bậc nhất  phía Tây Hà Nội, như viên 
kim cương hội tụ tinh hoa của những thành phố biểu tượng trên thế giới, 

nâng tầm cuộc sống của mỗi cư dân thành một nghệ thuật sống – Nghệ thuật 
sống thượng lưu.

Lấy cảm hứng từ cuộc sống phồn hoa, thịnh vượng của New York và nghệ thuật 
kiến trúc tinh tế, độc đáo của kinh đô ánh sáng Paris kết hợp cùng không gian 

trong lành của Melbourne, thành phố đáng sống nhất thế giới. Sunshine City là viên 
kim cương hội tụ tinh hoa của những thành phố biểu tượng, nơi nâng tầm đẳng cấp 

thượng lưu của mỗi cư dân thành một nghệ thuật sống.

Tổng vốn đầu tư

Hạng mục đầu tư chính

Quy mô

KHU ĐÔ THỊ SUNSHINE CITY
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Vị trí

Võ Chí Công - Phú Thượng
Tây Hồ - Hà Nội

Khoảng 
2500 tỷ đồng

Khoảng 1.291,3 ha

Nhà ở cao tầng
Dịch vụ thương mại

Trường học
Sunshine Riverside là tổ hợp nhà ở chung cư kết hợp dịch vụ thương mại cao cấp, bao gồm

3 tòa tháp chung cư nằm trong tổng thể gồm trường học quốc tế, hệ thống nhà 
phố thương mại (shophouse), trung tâm vui chơi giải trí phục vụ cộng đồng và cảnh quan 

thân thiện… Bằng giải pháp thiết kế bền vững, nghiên cứu sự giao hòa giữa không gian ở và 
các tiện ích thương mại - dịch vụ hữu ích, Sunshine Riverside kiến tạo một quần thể vượt lên 

những lợi thế sẵn có, thiết lập một không gian sống thượng lưu, đẳng cấp

Khơi dậy ý tưởng về một khu vườn Âu tuyệt đẹp ngay trong lòng phố thị, Sunshine Garden 
hiện diện như một điểm nhấn của mô hình kiến trúc xanh bền vững. 

Khi cuộc sống đẳng cấp thăng hoa cùng với sự an nhiên và thanh bình, trong âm hưởng giao 
thoa của ánh sáng và những sắc màu yên ả. Những giá trị nền tảng ấy là thông 

điệp mà chúng tôi luôn mong muốn được cùng bạn cảm nhận mỗi ngày.

Tổng vốn đầu tư

Hạng mục đầu tư chính

Tổ hợp nhà ở cao tầng
Hạng mục đầu tư chính

Quy mô

Khoảng 
3000 tỷ đồng

Khoảng 12.810 m2

Tổng vốn đầu tư Quy mô

TỔ HỢP SUNSHINE REVERSIDE
TÒA NHÀ SUNSHINE GARDEN

Vị trí

Vĩnh Tuy, 
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
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TÒA NHÀ SUNSHINE CENTER

Vị trí

Số 16 Phạm Hùng
Q.Nam Từ Liêm

Hà Nội

Khoảng
2000 tỷ đồng

Khoảng 4600 m2

Chung cư cao cấp
Văn phòng

Lấy cảm hứng từ những căn hộ dát vàng của Trump Tower, các căn hộ Sunshine Center 
được thiết kế nội thất riêng cho mỗi chủ nhân sành điệu. 100% căn hộ được ốp đá cẩm

thạch hay những bức vẽ mô phỏng thần thoại Hy Lạp.

Với bề dày kinh nghiệm phát triển các dự án lớn và đẳng cấp, đội ngũ kiến trúc sư của 
Sunshine Group đã kiến tạo nên một Sunshine Center sở hữu chất lượng và giá trị thẩm
mỹ đỉnh cao. Sự kết hợp giữa nét trẻ trung hiện đại của vật liệu, tiện ích cao cấp trong

một hình khối, đường nét và chi tiết nội ngoại thất chuẩn mực đã tạo nên một 
Sunshine Center như điểm giao thoa trong dòng chảy cuộc sống thượng lưu, 

nơi tìm đến để khám phá những điều mới mẻ, cũng là nơi trở về để an trú tâm hồn.

Tổng vốn đầu tư

Hạng mục đầu tư chính

Quy mô
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QUẦN THỂ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI
FLC QUẢNG BÌNH BEACH & GOLF RESORT 

Vị trí

Huyện Quảng Ninh, 
tỉnh Quảng Bình

Khoảng 20.000 tỷ đồng Khoảng 1.954 ha

Khách sạn 5 sao
Resort bãi biển 5 sao

Trung tâm hội nghị quốc tế
Chuỗi sân golf liên hoàn

Vườn thú Safari

Điểm nhấn của FLC Quảng Bình là chuỗi sân golf liên hoàn tiêu chuẩn quốc tế, 
được thiết kế bởi Brian Curley – người xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng “Kiến trúc
sư của năm” do Golf Magazine tổ chức. Được biết, ông cũng là người thiết kế tổ

hợp sân golf Misson Hill – một trong những sân golf lớn nhất trên thế giới
tính đến thời điểm hiện tại.

FLC Quảng Bình còn cung cấp chuỗi khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, là tổ hợp nhiều
khu resort, được vận hành và quản lý bởi những thương hiệu hàng đầu thế
giới, cùng hàng chục tiện ích nội khu đẳng cấp như bến đỗ du thuyền, nhà

hàng Á – Âu, quán bar, hệ thống spa công suất lớn…

Tổng vốn đầu tư

Hạng mục đầu tư chính

Quy mô
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QUẦN THỂ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI
FLC QUẢNG NGÃI BEACH & GOLF RESORT

Vị trí

xã Bình Hải
huyện Bình Sơn
tỉnh Quảng Ngãi

Khoảng
11.000 tỷ đồng

Khoảng 1.026 ha

Sân golf 18 hố
Công viên chủ đề, công viên cây xanh

Khu resort, khách sạn 5 sao
Quán bar, câu lạc bộ
Quảng trường biển

Bến du thuyền
Đô thị biển

Tọa lạc phía mặt biển là các khu resort, khách sạn 5 sao đa sắc thái được thiết kế với
những phong cách kiến trúc đặc trưng, kết hợp với hàng loạt tiện ích nghỉ dưỡng và

vui chơi giải trí hiện đại như: quán bar, câu lạc bộ, quảng trường biển, bến du thuyền…

Bên cạnh đó, các đô thị biển cũng được bố trí hài hoà, đan xen để tạo nên một không
gian sống, nghỉ dưỡng kết hợpmua sắm, giải trí đồng bộ và hiện đại nhằm phát triển
đưa Quảng Ngãi trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng mới, một trung tâm du lịch

mới, có tầm vóc quốc tế tại Việt Nam.

Tổng vốn đầu tư

Hạng mục đầu tư chính

Quy mô
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Khoảng 
12.000 tỷ đồng

Khoảng 300 ha

Tổng vốn đầu tư

Quy mô

Vị trí

đường Hồ Xuân Hương
thành phố Sầm Sơn,

tỉnh Thanh Hóa

Nằm tại vị trí hiếm có là nơi giao thoa giữa biển và dòng sông Mã,
FLC Sầm Sơn là khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao theo tiêu chuẩn
quốc tế đầu tiên tại Thanh Hóa.

Được thiết kế đầy tinh tế, dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn 5 sao,
từ dịch vụ khách sạn, nhà hàng, spa, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm
hội nghị quốc tế, nhà đa năng đến các dịch vụ đi kèm.

Sân golf 18 lỗ dạng links
Khu nghỉ dưỡng 5 sao FLC Luxury Resort Sam Son
Khách sạn 5 sao FLC Luxury Hotel Sam Son
Khách sạn 5 sao FLC Grand Hotel Sam Son
Trung tâm hooijn nghị quốc tế

Hạng mục đầu tư chính

QUẦN THỂ DU LỊCH
NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI FLC SẦM SƠN
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QUẦN THỂ DU LỊCH
NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI FLC QUY NHƠN

Ôm trọn địa danh Eo Gió, nơi được coi là có cảnh hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, quần thể
nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn mang đến không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo cùng hàng loạt
dịch vụ tiện ích đẳng cấp 5 sao: trung tâm hội nghị quốc tế, nhà hàng, quầy bar, khu spa,

bể bơi nước mặn ngoài trời, công viên,...

Sân golf 18 lỗ dạng links
Khu nghỉ dưỡng 5 sao FLC Luxury Resort Quy Nhơn

Khách sạn 5 sao FLC Luxury Hotel Quy Nhơn
Khách sạn 5 sao the Coastal Hill
Trung tâm hooijn nghị quốc tế

Khu du lịch sinh thái biển

Hạng mục đầu tư chính

Khoảng 
20.000 tỷ đồng

Khoảng 1.300 ha

Tổng vốn đầu tư Quy môVị trí

Xã Nhơn Lý,
thành phố Quy Nhơn,

tình Bình Định
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Vị trí

B6, B10, TT12
Phường Bình Minh

TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Khoảng 
2.045,5 tỷ đồng

Khoảng 1.291,3 ha

Shophouse, Shopvilla

Tọa lạc trên địa phận phường Bình minh - trung tâm hành chính mới của tỉnh,
FLC Olympia Lào Cai sở hữu vị trí đắc địa trong khu quy hoạch tổ hợp thể thao,

sân Golf lớn nhất của tỉnh Lào Cai. Đây sẽ là khu đô thị thể thao đẳng cấp và quy mô nhất tại
khu vực Tây Bắc Bộ.

Với vị trí cửa ngõ chiến lược tại TP.Lào Cai, dự án được thừa hưởng trọn vẹn hệ thống
giao thông hiện đại và đồng bộ. Từ FLC Olympia Lào Cai, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận đến

trung tâm thành phố mới và cũ cũng như đến khu vực tiện ích xung quanh như bệnh viện,
bến xe khách, nhà ga, sân bay Lào Cai...

Được quy hoạch và phát triển với 2 phân khu chính là Glory và Victory, FLC Olympia Lào Cai
mang đến cho nhà đầu tư cơ hội kinh doanh hấp dẫn chưa từng có với 2 dòng sản phẩm

cao cấp là Shophouse và Shopvilla.

Nằm trên tuyến đường giao thông huyết mạch, trung tâm khu vực Mỹ Đình, và là cửa ngõ
phía Tây Hà Nội, FLC Green Apartment được kỳ vọng là một trong những biểu tượng

cho tiêu chuẩn sống xanh giữa lòng đô thị.

Thay vì tận dụng diện tích xây dựng các căn hộ chung cư, dự án dành một diện tích lớn
xây dựng vườn chân mây, cùng nhiều mảng xanh thông tầng nối dài. Bên cạnh đó,

FLC Green Apartment còn tích hợp nhiều tiền ích công cộng đạt chuẩn 5 sao, như các
tầng đỗ xe trên cao thông minh, bể bơi, phòng tập gym, spa, an ninh đa lớp, camera 24/7,

dịch vụ gia đình..., mang đến cuộc sống tiện nghi nhất cho cư dân.

Tổng vốn đầu tư

Hạng mục đầu tư chính

Chung cư
Hạng mục đầu tư chính

Quy mô

Khoảng 
750 tỷ đồng

Khoảng 4.590 m2

Tổng vốn đầu tư Quy mô

KHU ĐÔ THỊ FLC OLYMPIA LÀO CAI
TÒA NHÀ FLC GREEN APARTMENT

Thiên đường xanh giữa lòng Hà Nội

Vị trí

18A Phạm Hùng,
phường Mỹ Đình 2,
quận Nam Từ Liêm,

Hà Nội
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KHU ĐÔ THỊ FLC PREMIER PARC

Tọa lạc tại phường Đại Mỗ, sát đường Lê Quang Đạo kéo dài, FLC Premier Parc là khu độ thị
đẳng cấp với quy mô 6,4 ha, bao gồm 145 căn shophouse, biệt thự, liền kề và 2 tòa chung cư

cao cấp được thiế kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển đặc trưng nước Pháp.

FLC Premier Parc sở hữu chuỗi tiện ích nội khu toàn diện như khu thể thao ngoài trời,
rạp chiếu phim, spa... đáp ứng mọi nhu cầu cao cấp của cư dân, hứa hẹn kiến tạo một đo thị

thượng lưu giữa lòng Hà Nội và mở ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn với các nhà đầu tư.

Shophouse, liền kề, biệt thự
Chung cư cao cấp

Khu thể thao ngoài trời
Rạp chiếu phim

Hạng mục đầu tư chính

Khoảng 
276 tỷ đồng

Khoảng 6,4 ha

Tổng vốn đầu tư Quy môVị trí

phường Đại Mỗ
quận Nam Từ Liêm

Hà Nội

FLC Tropical City Hạ Long tọa lạc tại phường Hà Khách (TP.Hạ Long), trải rộng trên quy mô
88 ha, có vị trí giao thông thuận lợi khi tiếp giáp các trụng đường huyết mạch: gần đường rẽ
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ long (từ Hoành Bồ), gần trung tâm nút thắt giao thông của

Hạ Long (ngã tư Loong Toòng).

Lấy cảm hứng từ những thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới,
FLC Tropical City Hạ Long mang đén 4 phân khu là Hawaii Seaside với không gian sống

hiện đại, sang trọng cùng những dịch vụ tiện ích đồng bộ, tiện nghi bậc nhất;
là Botanic Garden như “lá phổi xanh” trong lành của toàn khu đô thị Palm Village với

những dãy cọ thẳng tắp trải dài như một biểu tượng của Hạ Long thu nhỏ;
và Bali Forest đặc trưng bởi không gian sống sôi động, trẻ trung. 

Shophouse, liền kề, chung cư
Hạng mục đầu tư chính

Khoảng 
6000 tỷ đồng

Khoảng 88 ha

Tổng vốn đầu tư Quy môVị trí

phường Cao Xanh
Hà Khánh,

thành phố Hạ Long
tỉnh Quảng Ninh

27 REDLAND PROFILE 28 REDLAND PROFILE

KHU ĐÔ THỊ FLC TROPICAL HẠ LONG



29 REDLAND PROFILE 30 REDLAND PROFILE

TỔ HỢP THƯƠNG MẠI CĂN HỘ KHÁCH SẠN
FLC SEA TOWER QUY NHƠN

FLC Sea Tower Quy Nhơn là một tổ hợp đẳng cấp 5 sao đầu tiên tại Quy Nhơn. Tòa tháp đôi
cao 30 tầng với hơn 600 căn hộ khách sạn được thiết kế theo phong cash Châu Âu

sang trọng, với 100% căn hộ có tầm nhìn hướng biển. Dự án còn bao gồm
trung tâm thươn mại, khu vui chơi giải trí, bar, spa...

Toàn bộ tổ hợp kết nối với bờ biển Quy Nhơn qua một đường hầm nằm dưới lòng đất
xuyên qua đường An Dương Vương. Toàn bộ khối tháp đôi này do tập đoàn BE (Áo) thiết kế

với cách quan tự nhiên có đọ phủ xanh cao và khối khách sạn thương hiệu Novotel.
Với quy mô, kiến trúc và đẳng cấp, FLC Sea Tower Quy Nhơn sẽ là biểu tượng với cho 

sự phát triển của thành phố biển miền Trung.

Khách sạn 5 sao
Căn hộ cao cấp

Hạng mục đầu tư chính

Khoảng 
2.300 tỷ đồng

Khoảng 17.345 m2

Tổng vốn đầu tư Quy môVị trí

đường An Dương Vươn
đại lộ chính dọc bờ biển

thành phố Quy Nhơn,
tỉnh Bình ĐỊnh



APEC MANDALA WYNDHAM HUẾ

Phòng khách sạn
Hạng mục đầu tư chính

Khoảng 
1215 tỷ đồng

Khoảng 7.899 m2

Tổng vốn đầu tư Quy môVị trí

 Thủy Thanh
Hương Thủy

tỉnh Thừa Thiên Huế

Apec Mandala Wyndham Huế ngự trị tại thế đất vàng giữa trung tâm KĐT mới 
đáng sống bậc nhất miền Trung – Apec Royal Park, An Vân Dương, TP Huế. 

Apec Mandala Wyndham Huế là điểm kết nối giao thông thuận tiện khi tới các 
điểm thăm quan du lịch tại Huế. Nằm giữa nút giao thông huyết mạch trong 
tương lai, trên thế rất rồng cuộn hổ ngồi phát sinh vượng khí, hút tài giữ lộc

 bảo chứng cho một tương lai hưng thịnh.

Thiết kế lấy cảm hứng từ Kinh thành đương đại, Apec Mandala Wyndha Huế là sự 
giao thoa hài hòa đến mê hoặc giữa các yếu tố truyền thống mang đậm nét Huế 

xưa thể hiện qua những hoa văn, màu sắc cung đình,… với đường nét 
kiến trúc pha thêm sắc màu  hiện đại tạo nên một khối kiệt tác đầy 

tính nghệ thuật, vừa lạ vừa quen.

Kết nối giữa quá khứ và tương lai, Apec Mandala Wyndham Huế mang đến cho 
Cố Đô Huế nét hiện đại trẻ trung của một thành phố đang phát triển 

nhưng không đánh mất đi những bản sắc văn hóa vốn có.
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APEC Mandala Wyndham Mũi Né - dự án condotel tiên phong tôn vinh vẻ đẹp sơ khai và
nâng tầm du lịch biển Bình Thuận. Tọa lạc trên cung đường đẹp nhất Bình Thuận, sở hữu

thế đất “tọa sơn hướng thủy” hút tài giữ lộc, Apec Mandala Wyndham Mũi Né nổi lên như 
một ốc đảo xanh tươi với thiết kế độc đáo từ cảm hứng của nắng, gió và kiến trúc Chăm Pa
độc bản.  Apec Mandala Wyndham Mũi Né mang đầy đủ những giá trị sống thượng lưu,

hội tụ những dịch vụ giải trí đỉnh cao và vận hành bởi thương hiệu quản lý khách
sạn hàng đầu thế giới.

Shophouse & Condotel
Hạng mục đầu tư chính

Khoảng 
4000 tỷ đồng

Khoảng 4,5 ha

Tổng vốn đầu tư Quy môVị trí

xã Hòa Thắng
TP.Phan Thiết

tỉnh Bình Thuận.
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CHỨNG NHẬN & GIẢI THƯỞNG

FLC GROUP VINH DANH ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH XUẤT SẮC NĂM 2018

CHỨNG NHẬN PHÂN PHỐI TOÀN DIỆN DỰ ÁN
FLC QUẢNG NGÃI

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC
APEC MANDALA WYNDHAM MŨI NÉ

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC DỰ ÁN
FLC OLYMPIA LÀO CAI

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TOÀN DIỆN DỰ ÁN
FLC SẦM SƠN

CHỨNG NHẬN VÀ CUP ĐẠI LÝ TIÊU BIỂU 2018

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TOÀN DIỆN
FLC GREEN APARTMENT
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R E D L A N D
THE  FUTURE  OF  HAPPINESS


