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Tổng quan
Eurowindow Holding (EWH) được thành lập vào tháng 03/2007 theo mô hình công
ty Holding, nhằm quản lý phần vốn đầu tư của mình dưới dạng cổ phần vào các
công ty thành viên, công ty sở hữu gián tiếp khoản đầu tư tài chính vào một định
chế tài chính lớn hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Thông qua phần vốn góp
của mình ở các công ty thành viên, EWH tham gia quản lý, kiểm soát và thu xếp vốn
cho hoạt động đầu tư tại các công ty này.
Hiện tại, EWH đã và đang quản lý một cách có hiệu quả phần vốn góp vào các công
ty hoạt động trong các lĩnh vực: Xây dựng dân dụng, Sản xuất và kinh doanh vật
liệu xây dựng, Phát triển - Quản lý và kinh doanh bất động sản, Ngân hàng.
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Sơ đồ tổ chức
Hiện tại, EWH sở hữu 10 công ty thành viên hoạt động chủ yếu trong
lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng, phát triển - quản lý bất
động sản.

Thông điệp

Tổng giám đốc

Thay mặt HĐQT và toàn thể CBNV của Công ty Cổ phần Eurowindow Holding (EWH), tôi
xin gửi lời chào mừng các đối tác tiềm năng quan tâm đến EWH và lời cảm ơn sâu sắc
tới các đối tác thân thiết đã tin tưởng và đồng hành cùng EWH trong suốt thời gian qua.
Được thành lập từ năm 2007 với mục tiêu quản lý và định hướng phát triển cho các
công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, sản xuất vật
liệu xây dựng, tài chính, EWH đã không ngừng nỗ lực phát triển để hoàn thành mục tiêu
của mình. Với mô hình tích hợp, EWH đã tận dụng sức mạnh đặc thù của từng công ty
thành viên để tối đa hóa sức mạnh tổng hợp của cả tập đoàn nhằm nâng cao khả năng
cạnh tranh trong các lĩnh vực kinh doanh. Điều này cho phép EWH, thông qua các công
ty thành viên của mình, phát triển được những sản phẩm và dịch vụ bổ trợ lẫn nhau,
đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của khách hàng đồng thời tạo ra giá trị gia tăng cho
các công ty thành viên cũng như các đối tác và Khách hàng.
Theo đuổi chiến lược “Phát triển bền vững” ngay từ những ngày đầu mới thành lập,
EWH đã chứng minh được sự đúng đắn trong chiến lược của mình. Các chính sách đầu
tư đều được EWH cân nhắc dựa trên các yếu tố phát huy tối đa nội lực, bao gồm cả tài
lực, nhân lực và luôn hướng đến mục tiêu dài hạn, giảm thiểu rủi ro. Chiến lược này đã
giúp EWH đạt được tốc độ phát triển ổn định trong suốt quá trình hình thành và phát
triển. Nó vừa là bàn đạp vững chắc để EWH đón đầu những cơ hội kinh doanh mới khi
thời cơ đến đồng thời cũng là bệ đỡ an toàn để đảm bảo hoạt động kinh doanh trong
những thời điểm bị ảnh hưởng khủng khoảng kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế
Việt Nam nói riêng.

Xây dựng

Vật liệu
xây dựng

HICC1

Eurowindow

Bất động sản

Tài chính

Techcombank

Với nỗ lực, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong việc thực hiện các chính
sách đúng đắn của HĐQT cùng với sự hợp tác thành công với các đối tác, tôi tin tưởng
rằng EWH sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu phát triển bền vững của mình và ngày càng lớn
mạnh hơn nữa.
Lời cuối, thay mặt EWH, tôi xin gửi lời tri ân chân thành tới Quý đối tác và Khách hàng những người đã và đang đồng hành cùng EWH trên chặng đường phát triển và mong
muốn sẽ được tiếp tục hợp tác phát triển với nhiều đối tác mới để mang lại nhiều hơn
những giá trị tốt đẹp cho doanh nghiệp, xã hội và cộng đồng.
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T&M Invest

Decotech

Incentra

Vicentra

Eurowindow
Nha Trang

T&M
Vân Phong

T&M
Hà Tây

Melinh PLZA
Thanh Hóa
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Những mốc

2010

phát triển quan trọng

2002

Tháng 08: Thành lập Công ty TNHH Cửa sổ nhựa Châu Âu - tiền thân của
Công ty CP Eurowindow.

2003

Tháng 03: Thành lập Công ty TNHH T&M Việt Nam - tiền thân của Công
ty CP Đầu tư T&M Việt Nam.

2005

Tháng 10: Thành lập Công ty CP Đầu tư Trung tâm Thương mại Hà Nội
- Mátxcơva (Incentra).

2006

Tháng 9: Khai trương Tổ hợp Thương mại Melinh PLAZA và đưa vào khai thác.

2007

Tháng 1: Công ty Xây dựng Nhà ở Hà Nội cổ phần hoá thành Công ty CP
Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1).

2011

2012

Tháng 10: Khởi công xây dựng Tổ hợp Vicentra.

2009
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Tháng 6: Công ty CP Quản lý vốn Đầu tư T&M sát nhập vào EWH.

Tháng 8: Thành lập Công ty CP Đầu tư Tổ hợp thương mại Melinh
PLAZA Thanh Hóa.

Tháng 2: Eurowindow 10 năm liên tiếp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam
chất lượng cao.
Tháng 3:
• Eurowindow Holding kỷ niệm 10 năm thành lập.
• Eurowindow được công nhận Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt
Nam.
• Eurowindow được vinh danh Top 10 Công ty Vật liệu xây dựng
Việt Nam uy tín 2017.
Tháng 5: Eurowindow được vinh danh Top 10 Thương hiệu Tiêu biểu
Hội nhập Châu Á – Thái Bình Dương 2017.
Tháng 6: Eurowindow nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
Tháng 8: Eurowindow kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân
chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

2015

Tháng 9:
• Eurowindow thành lập Văn phòng và Showroom tại Myanmar.
• Eurowindow Nha Trang đầu tư xây dựng dự án Nhà máy giặt ủi
tập trung 5-Star Laundry Nha Trang.

Tháng 11: Công ty INCENTRA tổ chức thành công Hội chợ - Bán hàng
Hàng Việt Nam chất lượng cao Mátxcơva 2015

Tháng 10: Khởi công xây dựng Tổ hợp thương mại Melinh PLAZA
Thanh Hóa.

Tháng 10: Eurowindow vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP. Hà Nội vì
có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tháng 12: Khánh thành tổ hợp Vicentra.

Tháng 11: Công ty Eurowindow Nha Trang ký hợp đồngvới Công ty
Carlson Rezidor Hotel Group về việc quản lý Radisson Blue Resort Cam
Ranh.

Tháng 11:
• Khởi công dự án KĐT Eurowindow Garden City tại Thanh Hóa.
• Dự án Eurowindow Tower Nghệ An đi vào giai đoạn hoàn thiện.
• Eurowindow Holding và các công ty thành viên chuyển trụ sở
văn phòng về Tòa nhà Eurowindow Office Building, số 2 Tôn Thất
Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Tháng 12:
• Công ty Eurowindow Nha Trang ký hợp đồng với Tập đoàn
Mövenpick Hotels & Resorts để quản lý khu Du lịch nghỉ dưỡng
Mövenpick Resort Cam Ranh.
• Khởi công xây dựng Tòa nhà Văn phòng số 2 Tôn Thất Tùng Eurowindow Office Building.

Tháng 3: Kỷ niệm 5 năm thành lập Eurowindow Holding.
Tháng 8: Eurowindow kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân
chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Tháng 12:
• Sản phẩm của Eurowindow lần thứ hai được UBND TP HN công
nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội.
• Eurowindow được công nhận là thương hiệu Quốc gia.

2017

Tháng 12:
• Eurowindow lần thứ hai liên tiếp được công nhận là Thương hiệu
Quốc gia.
• Sản phẩm của Eurowindow lần thứ ba được UBND TP HN công
nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội.
• CT2A - tòa nhà đầu tiên trong 6 tòa nhà chung cư cao cấp của Khu
đô thị mới Nghĩa Đô đi vào hoạt động.

Tháng 10: Khai trương Trung tâm Mua sắm và Giải trí Melinh PLAZA
Hà Đông.

2013

Tháng 7: Eurowindow được vinh danh là “Thương hiệu phát triển bền
vững và sản phẩm chất lượng cao Lần thứ I.
Tháng 9: Eurowindow đạt tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:
2004 của Viện Tiêu Chuẩn Anh Quốc (BSI).

Tháng 11: Khai trương Trung tâm Thương mại Vinentra tại Thành phố
Vinh do BigC thuê toàn bộ làm mặt bằng kinh doanh.

Tháng 3: Thành lập Công ty Cổ phần Eurowindow Holding.

2008

Tháng 5: Khởi công xây dựng Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva

2014

Tháng 8:
• Sản phẩm của Eurowindow được UBND TP. Hà Nội công
nhận là một trong 8 sản phẩm công nghiệp chủ lực của
Hà Nội.
• Khởi công xây dựng Khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngang - Bãi
Cát Thấm.
• Khởi công xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Mövenpick Resort
Cam Ranh và Khách sạn Radisson Blue Resort Cam Ranh.

Tháng 12: Thành lập Công ty CP Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh
(Vicentra).

Tháng 1:
• Thành lập Công ty CP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang
(EW Nha Trang).
• Thành lập Công ty CP Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong
(T&M Vân Phong).
• Thành lập Công ty CP Đầu tư T&M Hà Tây (T&M Hà Tây)..

Tháng 4: Khởi công xây dựng tổ hợp Eurowindow Multi Complex.

2016

Tháng 04: Eurowindow nằm trong top 5 Bảng xếp hạng 500 doanh
nghiệp tăng trưởng nhanh nhất (FAST 500).

Tháng 02:
• Eurowindow đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao lần thứ
9 liên tiếp.
• Công ty Eurowindow chính thức công bố Công ty Bunka Shutter
(Nhật Bản) là cổ đông lớn của Eurowindow và hai bên sẽ là đối tác
chiến lược của nhau.

Tháng 10: Chung cư cao cấp Eurowindow Multi Complex (Hà Nội)
chính thức đi vào hoạt động.

Tháng 10: Khởi công xây dựng Eurowindow Tower Vinh, tại thành phố
Vinh, Nghệ An.

Tháng 11: Khai trương Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva (LB Nga).

Tháng 11: Eurowindow lần thứ ba liên tiếp được công nhận là Thương
hiệu Quốc gia

2018

Tháng 2: Tòa nhà Eurowindow Office Building được vinh danh “Tòa
nhà văn phòng cho thuê tốt nhất Việt Nam” tại Giải thưởng Quốc gia
Bất động sản Việt Nam 2018.
Tháng 3:
• Eurowindow chính thức khai trương Văn phòng và Showroom tại
Myanmar.
• Eurowindow được công nhận Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.
Tháng 4: Quần thể nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Cam Ranh được
vinh danh Khu nghỉ dưỡng ven biển sang trọng nhất tại Giải thưởng
Bất động sản 2018.
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Lĩnh vực

hoạt động

Hoạt động Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu
xây dựng
Eurowindow là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về các sản phẩm cửa sổ, cửa đi và
vách ngăn làm từ chất liệu uPVC. Từ sản phẩm cửa uPVC đầu tiên, đến nay Eurowindow
đã cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm như: cửa nhôm và vách nhôm kính lớn, cửa
gỗ, cửa nhôm gỗ, cửa gỗ chống cháy, sàn gỗ, cửa tự động, cửa cuốn và các sản phẩm từ
kính... nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng trên cả nước.
Với mạng lưới phân phối rộng khắp Việt Nam, sản phẩm của Eurowindow được sử dụng
trong nhiều dạng kiến trúc khác nhau: từ khách sạn, biệt thự, chung cư - căn hộ cao cấp
đến trung tâm thương mại lớn, các tòa cao ốc văn phòng hiện đại v.v… Đến nay, trên cả
nước đã có hàng chục nghìn công trình sử dụng sản phẩm của Eurowindow.

Hoạt động xây dựng dân dụng

Từ một sản phẩm chưa có trên thị trường, cửa Eurowindow đã dần chinh phục người
tiêu dùng Việt Nam.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1) - với gần 50 năm
kinh nghiệm thi công các công trình dân dụng bao gồm nhà ở, công trình
văn hoá, công nghiệp và các công trình kỹ thuật bao gồm đường xá, cầu
cống đã để lại nhiều dấu ấn với nhiều công trình xây dựng có quy mô
lớn của Thủ đô và các tỉnh thành phía Bắc, điển hình như: tòa tháp Thành
Công - 57 Láng Hạ, khách sạn 11 tầng Giảng Võ, chợ Đồng Xuân, khu biệt
thự Ciputra…

Sản phẩm chất lượng tốt, đội ngũ nhân viên bao gồm các chuyên gia, kỹ sư, công
nhân lành nghề được đào tạo bài bản với mạng lưới phân phối rộng khắp cùng phong
cách phục vụ chuyên nghiệp là các yếu tố quyết định sự thành công của thương hiệu
Eurowindow.
Ngoài việc chú trọng đến xây dựng và phát triển nền tảng kinh doanh, Ban lãnh đạo của
Eurowindow còn quan tâm đến việc xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững
chắc. Trong đó, sự trung thực với khách hàng và trung thực với bản thân là yếu tố hàng
đầu trong văn hóa doanh nghiệp của Eurowindow.
Kể từ khi thành lập năm 2002, tới nay Eurowindow đã có những bước phát triển toàn
diện, mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng cao, luôn nỗ lực đảm bảo tiến độ, chất lượng cho
các công trình, khẳng định vị thế “Nhà cung cấp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam”
bằng sự tận tâm và không ngừng mang đến những lợi ích thiết thực cho khách hàng.
Tháng 03/2018, Eurowindow đã chính thức khai trương văn phòng và showroom tại
Myanmar.
Với những thành tích trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, Eurowindow đã được
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ
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tướng Chính phủ. Sản phẩm Eurowindow được công nhận là Thương hiệu Quốc gia.
Eurowindow nhiều năm liền đạt Giải vàng chất lượng Việt Nam của Bộ Khoa học Công
nghệ & Môi trường, Top 10 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Sao vàng đất Việt của Hội
doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Top 10 thương hiệu nổi tiếng Quốc gia, giải thưởng Rồng
Vàng, Hàng Việt Nam chất lượng cao và nhiều giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong
nước, quốc tế khác.

Chuyên nghiệp và năng động, HICC1 đã và đang khẳng định thế mạnh của
mình trên thị trường: một nhà thầu, nhà đầu tư chuyên nghiệp và là đối tác
tin cậy của khách hàng trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, một phần thưởng rất đáng tự hào đối với Eurowindow chính là niềm tin,
sự tín nhiệm của khách hàng và sự tin tưởng của đối tác. Thương hiệu Eurowindow luôn
là lựa chọn ưu tiên của các chủ đầu tư đồng thời là đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu
hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
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Lĩnh vực

hoạt động

Hoạt động Bất động sản
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN, QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN:
Thông qua các công ty thành viên hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, EWH
tham gia vào tất cả các giai đoạn đầu tư phát triển - Khai thác kinh doanh và Quản lý
vận hành các dự án.
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN:

Hoạt động đầu tư tài chính
EWH đầu tư dưới dạng cổ đông lớn vào một định chế tài chính
hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam.

Cổ đông lớn

Hiện tại EWH thông qua các Công ty thành viên đang thực hiện đầu tư vào nhiều dự án
tại các vị trí đắc địa ở trong và ngoài nước với một số phân khúc trọng tâm, bao gồm:
Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp, khu du lịch nghỉ dưỡng.
Một số dự án BĐS tiêu biểu phải kể đến: Eurowindow Multi Complex (Cầu Giấy - Hà Nội),
Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva (Liên Bang Nga), Khu đô thị mới Nghĩa Đô (Từ
Liêm - Hà Nội), Tòa nhà văn phòng Eurowindow số 2 Tôn Thất Tùng (Đống Đa - Hà Nội),
Melinh PLAZA Thanh Hóa (thành phố Thanh Hóa), Khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngang
- Bãi Cát Thấm (Khánh Hòa), Khu du lịch nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Cam Ranh và
Radission Blu Resort Cam Ranh (Khánh Hòa)…
Tính đến thời điểm hiện tại, EWH đã đưa vào vận hành một số dự án như: Eurowindow
Multi Complex (Cầu Giấy - Hà Nội), Melinh PLAZA (Mê Linh - Hà Nội), Melinh PLAZA Hà
Đông (Hà Đông - Hà Nội), Vicentra (Vinh - Nghệ An), Khu đô thị mới Nghĩa Đô (Từ Liêm
- Hà Nội)...
EWH vừa là nhà đầu tư - phát triển dự án - vận hành - kinh doanh (thông qua sàn giao
dịch BĐS là chi nhánh của EWH), vừa là người quản lý các dự án này. Tại EWH, có Ban
quản lý các dự án có nhiều kinh nghiệm, năng lực trong việc quản lý các dự án từ khi bắt
đầu đến khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Các dự án đã mang lại nguồn doanh
thu và lợi nhuận ổn định, tăng trưởng cho EWH qua các năm.
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Ưu thế

Vượt trội

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MẠNH:
Lợi nhuận ròng của EWH ước tính đạt mức tăng trưởng trung bình
40% mỗi năm.
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LỢI THẾ VƯỢT TRỘI TRONG LĨNH VỰC BẤT
ĐỘNG SẢN:

THƯƠNG HIỆU ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC KHẲNG
ĐỊNH:

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ VÀ CÁN BỘ GIÀU KINH
NGHIỆM:

Hầu hết các dự án của EWH đều nằm tại các vị trí đắc địa tại các
trung tâm kinh tế lớn, cả trong và ngoài nước. Nhờ có được uy tín
về năng lực triển khai dự án và quản lý chất lượng cũng như tiến
độ đầu tư xây dựng nên các dự án trung tâm thương mại của EWH
thường được các Tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới như Metro
Cash & Carry (CHLB Đức) và Big C (CH Pháp trước đây và nay là Thái
Lan) thuê toàn bộ hoặc 1 phần lớn diện tích trong suốt thời gian
dự án theo các điều kiện trả trước tiền thuê mặt bằng. Bên cạnh
đó, sự có mặt của các tập đoàn bán lẻ này giúp mang lại sức hấp
dẫn lớn cho EWH trong việc cho thuê mặt bằng bán lẻ còn lại của
các trung tâm thương mại này cũng như kinh doanh các hạng mục
khác trong dự án dạng tổ hợp.

Trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng, Eurowindow là Nhà cung cấp lớn
nhất và uy tín hàng đầu về cửa tại Việt Nam. Sản phẩm, thương
hiệu Eurowindow đã nhận được Huân chương Lao động Hạng
Nhì của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được
công nhận là Thương hiệu Quốc gia và đạt nhiều giải thưởng uy tín
của các tổ chức trong nước và quốc tế. Lĩnh vực Xây dựng, HICC1
với gần 50 năm kinh nghiệm đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng
bằng các công trình có quy mô lớn. Lĩnh vực Kinh doanh, Quản lý
các dự án bất động sản được biết đến với Melinh PLAZA Hà Nội
- mô hình Tổ hợp thương mại, Vật liệu xây dựng và Trang thiết bị
nội thất đầu tiên ở Việt Nam, Melinh PLAZA Hà Đông là Trung tâm
mua sắm - giải trí lớn và Tổ hợp Đa chức năng Eurowindow Multi
Complex được bình chọn là một trong 10 công trình có kiến trúc
đẹp nhất thủ đô Hà Nội 2013. Khu du lịch nghỉ dưỡng Mövenpick
Resort Cam Ranh và Radission Blu Resort Cam Ranh (Khánh Hoà)
được quản lý bởi các Tập đoàn Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ
dưỡng hàng đầu thế giới.

Trên 90% số cán bộ có trình độ đại học trên đại học đội ngũ lãnh
đạo có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, xây
dựng, vật liệu xây dựng đã đang góp sức mình vào sự phát triển
mạnh mẽ và bền vững của EWH.

MÔ HÌNH KINH DOANH ƯU VIỆT:

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VỮNG MẠNH:

Là sự tích hợp và kết hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực có liên quan
mật thiết đến nhau, có thể bổ sung cho nhau trong chuỗi giá trị
“value chain”, bao gồm vật liệu xây dựng, xây dựng và bất động
sản. EWH có lợi thế lớn trong việc đưa các sản phẩm cửa và vách
kính lớn do một công ty thành viên của mình - Eurowindow - trực
tiếp sản xuất và lắp đặt cho các dự án bất động sản chủ chốt mà
EWH và các công ty thành viên đầu tư xây dựng. Điều này cho
phép EWH tận dụng được lợi thế để giảm thiểu chi phí và nâng
cao tính cạnh tranh cũng như đảm bảo được chất lượng công
trình.

Với quy mô vốn điều lệ hiện tại ở mức 3.000 tỷ đồng, EWH được
xếp vào top những doanh nghiệp tư nhân thuộc hàng lớn nhất tại
Việt Nam. Nhờ uy tín của mình trong lĩnh vực bất động sản, phần
lớn các dự án của EWH đều hoạt động dưới dạng tự tài trợ hoặc
không cần sử dụng nhiều vốn vay từ các ngân hàng thương mại
như đa số các nhà đầu tư khác tại Việt Nam. Chính vì thế, EWH luôn
đứng vững ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất của thị trường.

MỐI QUAN HỆ SÂU RỘNG VỚI CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG VÀ CỘNG ĐỒNG:
Với việc thực hiện đầu tư nhiều dự án trên phạm vi cả nước đúng
tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh cũng như góp
phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của khu vực các nơi dự án toạ lạc,
EWH đã tạo được ấn tượng tốt với chính quyền các địa phương về
một chủ đầu tư chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả.
Không chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân doanh nghiệp, EWH
còn thường xuyên tổ chức và tham gia tích cực các hoạt động từ
thiện, xã hội nhằm chia sẻ khó khăn và mang lại lợi ích chung cho
cộng đồng.
13

Am hiểu sâu sắc

Vững chắc tầm nhìn
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Eurowindow là nhà cung cấp độc quyền sản phẩm profile uPVC Koemmerling thuộc
tập đoàn HT Group (CHLB Đức), là đối tác chiến lược của hãng profile nhôm Technal
(CH Pháp), là nhà gia công kính, hộp kính của Tập đoàn Saint - Gobain Glass (CH Pháp),
là đối lớn của Hãng sản xuất kính Guardian (Mỹ) và là đối tác duy nhất của Starwood
(Italy) tại Việt Nam.

Cửa uPVC

Cửa nhôm và Hệ vách
nhôm kính lớn

Cửa gỗ và Sàn gỗ

Cửa gỗ chống cháy

Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất
lượng châu Âu, sản phẩm cửa uPVC
mang thương hiệu Eurowindow là tập
hợp đồng bộ của các linh kiện gồm:
thanh profile uPVC có cấu trúc dạng
hộp, được chia thành nhiều khoang rỗng
có lắp lõi thép gia cường để tăng khả
năng chịu lực cho bộ cửa, kết hợp với hệ
gioăng kép và hộp kính được bơm khí
trơ đảm bảo độ kín khít cao, có tính cách
âm, cách nhiệt tốt. Sản phẩm cửa uPVC
phù hợp với các công trình như khách
sạn, biệt thự, chung cư.

Sản phẩm cửa nhôm và hệ vách nhôm
kính lớn của Eurowindow được sản xuất
từ vật liệu nhôm cao cấp, Eurowindow
cung cấp ra thị trường với độ kín khít
cao, hệ phụ kiện kim khí đồng bộ có đủ
chức năng mở quay, mở quay lật, có thể
đáp ứng những yêu cầu khắt khe về thiết
kế, phù hợp với nhiều phong cách kiến
trúc, đa dạng về chủng loại từ cửa sổ,
cửa đi, hệ vách nhôm kính lớn đến các
loại mái che kính. Sản phẩm này được sử
dụng thích hợp với những công trình có
kiến trúc dạng Hi-tech như: Trung tâm
thương mại, cao ốc, tòa nhà văn phòng.

Sản phẩm cửa gỗ Eurowindow có mẫu
mã đa dạng và được thiết kế theo nhiều
phong cách khác nhau từ cổ điển, bán cổ
điển, hiện đại đến hi-tech. Với công nghệ
của các nhà sản xuất cửa gỗ lâu đời, nổi
tiếng có nhiều năm kinh nghiệm từ Ý,
Tây Ban Nha, Nga cho phép sản phẩm
cửa gỗ Eurowindow vừa giữ được những
tính năng của cửa làm từ các vật liệu gỗ
tự nhiên, vừa có nhiều tính năng ưu việt
như: tính ổn định, kín khít, đóng mở êm,
thẩm mỹ cao, thời gian thi công nhanh.

Cửa gỗ chống cháy Eurowindow có cấu
tạo đặc biệt với tấm khoáng chống cháy
Calcium silicat; Bông thuỷ tinh hoặc Rock
wool giúp cách âm, cách nhiệt, chống
ồn; gioăng chống cháy khi gặp nhiệt độ
lên đến 90 độ C gioăng sẽ tự biến thành
dạng keo bít toàn bộ cánh cửa với khuôn
làm ngăn chặn sự lan tỏa của khói và kéo
dài thời gian thoát hiểm tới 60 phút, 90
phút, 120 phút hoặc lâu hơn.
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Sàn gỗ Eurowindow có 2 loại: sàn gỗ tự
nhiên nguyên tấm và sàn gỗ tự nhiên 2
lớp được làm từ các loại gỗ Giáng Hương,
Căm Xe, Gõ Đỏ.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng giám đốc Eurowindow cùng Ban lãnh đạo đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì.
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Tổ hợp thương mại
Melinh PLAZA - tổ hợp bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ cao
cấp, nhà hàng và tổng kho. Trung tâm Thương mại Melinh PLAZA - nơi chuyên
trưng bày, giới thiệu và kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng hoàn thiện,
trang thiết bị nội thất cao cấp của các nhà sản xuất uy tín trong - ngoài nước
và đồ dùng dụng cụ gia đình. Không chỉ là địa chỉ mua sắm tin cậy mà Melinh
PLAZA còn là nơi lý tưởng để tổ chức các hội thảo, sự kiện, tiệc tùng và thoả
mãn nhu cầu nghỉ ngơi của khách hàng.
Vị trí: Km 8 đường Thăng Long - Nội Bài, Mê Linh, Hà Nội.
Diện tích đất: 67.000 m2 (chưa bao gồm 60.000 m2 đất tổng kho).
Quy hoạch:
• 71.500 m2 sàn trung tâm thương mại.
• 85 phòng khách sạn tiêu chuẩn và căn hộ dịch vụ.
• 1.500 m2 nhà hàng với sức chứa 1.000 khách.
• 20.000 m2 kho chứa hàng.
Một số khách hàng lớn: BigC, Đại siêu thị Mê Linh, Hoàn Mỹ,...
Tiến độ:
• Trung tâm thương mại được đưa vào hoạt động từ tháng 9/2006.
• Nhà hàng và tòa tháp 11 tầng được đưa vào hoạt động từ 2009.

Chủ đầu tư:

Công ty CP Đầu tư T&M Việt Nam.
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Hà Đông
Nằm tại trung tâm hành chính quận Hà Đông, một khu vực đang phát triển
mạnh của thủ đô Hà Nội, Melinh PLAZA Hà Đông là trung tâm thương mại
lớn và hiện đại với đa dạng các dịch vụ: mua sắm, giải trí, ẩm thực, rạp chiếu
phim..
Vị trí: Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
Diện tích đất: 17.846 m2
Quy hoạch:
• 44.467 m2 sàn trung tâm thương mại.
• 9.674 m2 phục vụ đỗ xe.
Một số khách hàng lớn: Metro Cash & Carry, World Game, Lotte cinema,…
Tiến độ: Đã đi vào hoạt động từ 17/10/2012

Chủ đầu tư:

Công ty CP Đầu tư T&M Việt Nam.
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Eurowindow Garden City - một tổ hợp bao gồm nhà ở và trung tâm thương
mại, sau khi hoàn thành sẽ góp phần sớm đưa Thanh Hóa trở thành một trong
những trung tâm kinh tế, tài chính của vùng Nam Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ..
Vị trí: thuộc khu đô thị mới Đông Hưng, xã Đông Hải, tp Thanh Hóa.
Diện tích đất: 67.235 m2.
Quy hoạch:
• 216 căn nhà phố thương mại 2 mặt tiền được thiết kế theo phong cách
Châu Âu.
• Tòa tháp 20 tầng, trong đó từ tầng 1 đến tầng 5 là nhà phố thương mại, từ
tầng 6 đến tầng 20 là căn hộ Chung cư Cao cấp
Tiến độ: Dự kiến hoàn thành 2019.

Chủ đầu tư

Công ty CP Đầu tư Melinh PLAZA Thanh Hóa
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Với kiến trúc độc đáo và hiện đại, tận dụng tối đa những đặc tính vượt trội
của sản phẩm nhôm, kính Eurowindow, tổ hợp đa chức năng Eurowindow
Multi Complex sẽ mang đến cho bạn một không gian sống thân thiện,
sang trọng và tiện lợi. Bởi vậy, Eurowindow Multi-complex được ví như là
“Bản tình ca độc đáo của những sắc màu” và được bình chọn là một trong
10 công trình có kiến trúc đẹp nhất của Thủ đô Hà Nội năm 2013.
Vị trí: 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Diện tích đất: 3.962 m2
Quy hoạch: gồm 3 tầng hầm, 27 tầng nổi
• 10.674 m2 tầng hầm làm chợ và đỗ xe.
• 7.315 m2 trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, tài chính Ngân
hàng nằm ở khối đế (tầng 1-5) của tòa nhà.
• 290 căn hộ với tổng diện tích sử dụng 32.480,4 m2.
• 975 m2 khu thể thao và chăm sóc sức khoẻ.
Tiến độ: Đi vào hoạt động cuối năm 2013
Chủ đầu tư:

Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển Công nghệ cao.
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Tổ hợp Đa chức năng
Hà Nội - Mátxcơva
Được xây dựng tại Thành phố Mátxcơva, trên cơ sở hiệp định về mối quan hệ hữu nghị
- hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Mátxcơva. Tổ hợp là biểu tượng của thủ đô Hà
Nội tại Mátxcơva.
Vị trí: Km 94, đường MKAD, điểm giao nhau với đại lộ Yaroslavkoe, dọc phố Roterta, quận
Đông Bắc, thành phố Mátxcơva, Liên bang Nga
Diện tích đất: 49.000 m2
Quy hoạch thành hai khu: trung tâm thương mại - triển lãm 3 tầng và căn hộ-khách
sạn 22 tầng
• 32.768 m2 trung tâm thương mại với hơn 700 gian hàng có diện tích từ 20-50 m2
• 82.583 m2 sàn căn hộ - khách sạn với hơn 1.000 phòng tiêu chuẩn chia thành 750
căn hộ loại 1,2,3,4 phòng.
• 1.000 chỗ đỗ xe trong nhà và ngoài trời
• Các khu vực dịch vụ trong nhà và ngoài trời: trung tâm tổ chức hội nghị, nhà hàng,
trung tâm châm cứu và xoa bóp bấm huyệt, thể thao, fitness, khu vui chơi cho trẻ
em ngoài trời...
• Tổng vốn đầu tư: gần 240 triệu USD.
Tiến độ: Căn hộ Khánh sạn đã khai trương vào tháng 11/2013 và Trung tâm Thương mại
khai trương vào tháng 11/2015.

Chủ đầu tư:

Công ty CP Đầu tư Trung tâm Thương mại Hà Nội - Mátxcơva
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Trung tâm Thương mại,
Căn hộ Cao cấp và Nhà phố
Long lanh như một viên ngọc giữa bầu trời thành Vinh, Vicentra là một tổ
hợp trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và nhà phố.
Vị trí: số 2 Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An
Diện tích đất: 11.352,6 m2
Quy hoạch thành hai khối: trung tâm thương mại - căn hộ cao cấp 20 tầng
và nhà phố 4 tầng:
• 20 căn nhà phố được xây dựng theo phong cách Châu Âu
• 17.600 m2 sàn trung tâm thương mại (BigC thuê lâu dài)
• 122 căn hộ cao cấp với diện tích từ 63,9 m2 đến 129,1 m2
Tiến độ:
• 5 tầng trung tâm thương mại (khối đế của tháp 20 tầng) được BigC đưa vào
khai trương từ tháng 11/2010.
• Toàn bộ tổ hợp Vicentra được đưa vào hoạt động từ tháng 12/2011.
Chủ đầu tư:

Công ty CP Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh
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Được xây dựng bên cạnh Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Căn hộ Cao cấp và
Nhà phố Vicentra, Eurowindow Tower Vinh góp phần tạo nên một quần thể
kiến trúc thống nhất, sang trọng ngay tại Trung tâm thành Vinh.
Vị trí: đường Trần Phú, TP. Vinh, Nghệ An, nằm đối diện với Vicentra
Diện tích đất: 2.874 m2
Quy hoạch: chiều cao 20 tầng nổi và 1 tầng hầm
• 19 căn nhà phố với tổng diện tích 6.596 m2 (tầng 1-4)
• 186 căn hộ cao cấp với tổng diện tích 16.124 m2 (tầng 5-20)
Tiến độ: Đã bàn giao nhà cho khách hàng vào quý II/2018

Chủ đầu tư:

Công ty CP Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh
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New urban
Nghia Do
Nằm ở phía Tây Nam Hà Nội, giáp ranh với khu Tây Hồ Tây - được quy
hoạch trở thành trung tâm hành chính, thương mại, giao dịch quốc tế
mới của Thủ đô, Khu đô thị mới Nghĩa Đô không chỉ đẹp và hiện đại
bằng chính kiến trúc mang đậm nét châu Âu sẵn có mà còn được cộng
hưởng những tiện ích do khu đô thị mới Tây Hồ Tây mang lại.
Vị trí: Xã Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, Từ Liêm - Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích đất: 8,2 ha
Quy hoạch thành:
• Nhà ở chung cư cao tầng
• Nhà ở Biệt thự
• Khu Nhà vườn
• Trường học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
Tiến độ:
• Khu nhà vườn và khu biệt thự hiện đã bàn giao cho khách hàng
vào sử dụng từ 2010.
• Khu chung cư cao tầng đã hoàn thiện một tòa từ 2010 và bốn tòa
từ 06/2016 trong tổng số 6 tòa. Toàn còn lại sẽ tiếp tục được thực
hiện trong các năm tới.
Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1)
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Eurowindow Holding đang đầu tư xây dựng hai Dự án khu du lịch
sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Mövenpick Resort Cam Ranh và
Radisson Blu Resort Cam Ranh.
Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 33.74ha với vốn đầu tư hơn
2.000 tỷ đồng tại Bãi Dài, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Mövenpick Resort Cam Ranh có diện tích 22,34 ha được quản lý bởi
Tập đoàn Movenpick Hotels & Resorts. Khu nghỉ dưỡng Movenpick
Cam Ranh Resort với 118 biệt thự cao cấp, 250 phòng khách sạn
tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, 132 Condotel cùng khu vui chơi giải trí, hệ
thống nhà hàng cao cấp.
Tập đoàn Mövenpick Hotels & Resorts danh tiếng đang quản lý gần
100 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại 24 quốc gia trên thế giới, có bề
dày kinh nghiệm trong việc tổ chức mạng lưới khách hàng toàn cầu
và thu hút du khách đến nghỉ dưỡng.
Tiến độ dự kiến đưa vào hoạt động đầu năm 2019

Chủ đầu tư:

Công ty CP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang
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Radisson Blu Cam Ranh Resort có diện tích 11,4 ha, được quản lý bởi Tập đoàn
Carlson Rezidor Hotel Group. Khu nghỉ dưỡng Radisson Blue Cam Ranh Resort
gồm 256 phòng khách sạn và 36 biệt thự cao cấp cùng nhiều tiện ích phụ trợ tiêu
chuẩn 5 sao quốc tế như Trung tâm hội nghị, khu spa và dịch vụ giải trí.
Carlson Rezidor Hotel Group là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn
hàng đầu thế giới có trụ sở tại Mỹ và hiện là chủ sở hữu của nhiều thương hiệu
nổi tiếng toàn cầu. Radisson Blu® là một trong những thương hiệu khách sạn
hàng đầu thế giới, với hơn 280 khách sạn đang hoạt động tại 62 quốc gia. Tại
khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Carlson Rezidor Hotel Group có 101 khách sạn,
trong đó có 44 khách sạn mang thương hiệu Radisson Blu® đã đi vào hoạt động.
Hai khu nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Cam Ranh và Radisson Blu Resort
Cam Ranh được quản lý bởi hai thương hiệu uy tín, danh tiếng của Tập đoàn
Mövenpick Hotels & Resorts và Tập đoàn Carlson Rezidor Hotel Group mang đến
cho du khách cơ hội trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao quốc tế.
Tiến độ dự kiến đưa vào hoạt động đầu năm 2019

Owner:

Công ty CP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang
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Khu du lịch
sinh thái biển
Hòn Ngang - Bãi Cát Thấm
Là một trong những dự án của Khu kinh tế mở Vân Phong, Khu du lịch
sinh thái biển Hòn Ngang – Bãi Cát thấm được xây dựng nhằm khai thác
hiệu quả bãi biển tự nhiên tuyệt đẹp và phục vụ tốt nhất nhu cầu du lịch,
nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước.
Vị trí: bán đảo Hòn Gốm, thôn Đầm Môn, xã Vạn Thanh, huyện Vạn Ninh,
tỉnh Khánh Hòa.
Diện tích: 295 ha đất bán đảo và 160 ha mặt nước biển.
Quy hoạch thành 3 khu:
• Khu A: được xây dựng thành Trung tâm Dịch vụ Du lịch và Giải trí Hòn
Ngang trên diện tích 132,24 ha bao gồm khu A1, A2, A3.
Trong đó, khu A3 có diện tích 16,8 ha được quy hoạch với 97 biệt thự
nghỉ dưỡng, 200 phòng khách sạn 5 sao cùng nhiều tiện ích như: Hội
trường lớn, nhà hàng, khu vui chơi trẻ em, bể bơi vô cực, câu lạc bộ
bãi biển, trung tâm tiệc cưới…
• Khu B: là Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Cát
thấm với diện tích 102,7 ha.
• Khu C: là Khu du lịch dã ngoại núi đá Cá ông với diện tích 60,27 ha.
Tổng tiến độ: 2010 - 2020
Chủ đầu tư:

Công ty CP Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong
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Được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, thân thiện với môi trường và
sử dụng tối đa các sản phẩm tiết kiệm điện năng, Eurowindow Office
Building là nơi lý tưởng để làm việc và là điểm nhấn trong quần thể
kiến trúc khu vực phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.
Vị trí dự án: Số 2 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội, nằm ngay tại
ngã tư Tôn Thất Tùng - Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Đông Tác - một
vị trí rất đắc địa của quận Đống Đa cũng như Thủ đô Hà Nội
Diện tích đất: 2.040 m2
Quy hoạch gồm 18 tầng nổi và 3 tầng hầm
• 5.215 m2 hầm đỗ xe
• 15.678 m2 sàn văn phòng
Tiến độ đã đưa vào hoạt động tháng 11/2017

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1)
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Khu chung cư cao cấp
Biệt thự và chung cư cao cấp Eurowindow River Park có thiết kế kiến trúc hiện đại
và hệ thống dịch vụ tiện ích đồng bộ.
Diện tích: hơn 35.000m2
Vị trí: Eurowindow River Park nằm ngay tại chân cầu Đông Trù, vị trí ngã ba sông
Hồng và sông Đuống.
Quy hoạch:
Eurowindow River Park gồm 5 tòa nhà cao tầng và 2 khu biệt thự song lập, tứ lập
được thiết kế:
• 137 căn shophouse (vừa là nhà ở vừa có thể kinh doanh).
• 65 căn biệt thự liền kề (song lập và tứ lập).
• 2.058 căn hộ chung cư cao cấp.
Hệ thống dịch vụ tiện ích của Eurowindow River Park gồm có: bể bơi, trung tâm
thể thao và chăm sóc sức khỏe, trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống nhà
hàng... đảm bảo mang lại cuộc sống chất lượng cao, tiện nghi cho các cư dân của
Eurowindow River Park.

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Thăng Long
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Trung tâm Thương mại, Thể
thao - Văn hóa

Yên Hòa

Vị trí dự án: Khu đô thị mới Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Diện tích đất: 8.608 m2
Quy hoạch gồm 6 tầng nổi, 1 tầng hầm
• Tòa nhà trung tâm có chiều cao 6 tầng gồm khu chợ (tầng
1,2), dịch vụ chăm sóc sức khỏe (tầng 3,4,5) và thư viện
(tầng 6).
• Xung quanh tòa nhà trung tâm có 5 tòa nhà cao 6 tầng.
Trong đó từ tầng 1 đến tầng 5 là hệ thống các cửa hàng và
siêu thị mini, tầng 6 là khu vực kỹ thuật.
• Tầng hầm liên thông các tòa nhà có diện tích 6.864m2.
Đây sẽ là mặt bằng dành cho siêu thị và khu vực để xe.

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Eurowindow Holding
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Một số dự án bất động sản khác
Mátxcơva:
xx Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội Mátxcơva (Incentra ).

Khu đô thị sinh thái và
Trung tâm Thương mại Quốc Oai - Hà Nội

Khu nhà vườn sinh thái
Đồng Quang

Được phát triển tại khu đô thị Nam Quốc Oai, Hà Nội trên diện tích đất 32,24
ha với 187 căn biệt thự nhà vườn cao cấp và 3 tòa tháp gồm trung tâm thương
mại, văn phòng và căn hộ cao cấp.

Được phát triển tại xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội trên diện tích đất 26,5 ha
gồm 38 khu trang trại nhà vườn.
Thanh Hóa:
xx Eurowindow Garden City

Hà Nội:
xx Tổ hợp thương mại Melinh PLAZA
xx Melinh PLAZA Hà Đông
xx Eurowindow Multi Complex
xx Khu đô thị mới Nghĩa Đô
xx Eurowindow Office Building
xx Khu Chung cư cao cấp Eurowindow River Park
xx Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm thể
thao, văn hoá Yên Hoà
xx Khu đô thị sinh thái và Trung tâm thương mại Quốc Oai
xx Khu nhà vườn sinh thái Đồng Quang

Nghệ An:
xx Vicentra
xx Eurowindow Tower Nghệ An
Khánh Hòa:
xx Mövenpick Resort Cam Ranh
xx Radisson Blu Resort Cam Ranh
xx Khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngang - Bãi Cát Thấm
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TRỤ SỞ CHÍNH:
Tòa nhà Văn phòng Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: (84-24) 3747 4700 | Email: info@eurowindow-holding.com
www.eurowindow-holding.com
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