
TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VÀ THƯƠNG MẠI HALLA
HALLA COMMERCIAL & OFFICE BUILDING

https://halla.com.vn





Nằm ở vị trí cổng vào trung tâm của Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc ninh (Khu công nghiệp thu hút vốn đầu tư lớn nhất Khu 
vực Đông Nam Á), đối diện nhà máy Điện tử Samsung Việt nam (một trong những nhà máy lớn nhất Khu công nghiệp),  dễ nhận 
biết ngay từ cổng chính Khu công nghiệp, gần các đơn vị cung cấp dịch vụ cho khu công nghiệp như ngân hàng, viễn thông, 
phòng cháy chữa cháy,… Tòa nhà văn phòng thương mại Halla (Halla Building) là địa điểm lý tưởng để đặt văn phòng hoạt động 
cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhà máy trong Khu công nghiệp, các đơn vị phụ trợ, cung cấp dịch vụ 
cho các doanh nghiệp này hoặc văn phòng tạm thời cho các doanh nghiệp thuê tiềm năng tại Khu Công nghiệp Yên phong khi 
chờ hoàn tất đầu tư nhà máy.

Toà nhà Halla là toà văn phòng 5 tầng với 5.000 m2 diện tích cho thuê, được thiết kế hiện đại, trang bị hệ thống kỹ thuật tiên 
tiến, dịch vụ an ninh 24/7, quản lý vận hành chuyên nghiệp hướng tới khách hàng, với hệ thống các tiện ích như quán cà phê, 
siêu thị, nhà hàng, phòng họp,... cùng không gian xanh bao phủ, chúng tôi tin rằng khách hàng thuê sẽ hoàn toàn hài lòng về 
văn phòng thuê cũng như chất lượng dịch vụ tại Halla Building.

GIỚI THIỆU CHUNG
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INTRODUCTION

Tài liệu này cung cấp một số thông tin cơ bản về tòa nhà 
Halla. Nếu cần thêm thông tin hoặc hẹn lịch đến thăm 
quan trực tiếp tòa nhà, Quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALLA

This document provides some general information of 
Halla Building. For further information or to schedule 
an appointment to view available spaces of the 
Building, please feel free to contact us at: 

HALLA INVESTMENT COMPANY, LTD.

https://halla.com.vn

Located in main road of the mature and famous Yenphong Industrial Park, Bac Ninh (The biggest fund-invested 
Industrial Park in South East Asia), opposite Samsung Electronics Vietnam (one of the biggest factories in the 
Park), instantly recognizable from the main entrance, with close proximity to service entities in the Park like bank, 
communication, fire and rescue service,…, Halla Commercial Office Building (Halla Building) provides perfect offices 
for corporates, especially those  with factories inside the Park, auxiliary companies and service providers for such 
corporates, or start-up temporary office for potential tenants of Yen Phong Industrial Park before their development 
are completed and occupied. 

HALLA Building is 5-storey block with 5,000 sqm for lease, modernly designed, advanced-technology 
equipped, 24/7 security service, with professional tenant-oriented management, large outdoor landscape 
garden, facilitated by coffee shops, restaurants, convenient stores, meeting rooms, flexible leased spaces. 
We believe Halla Building will satisfy wide range of tenants with offices and service quality.

0945 489 998 / 0241 368 4684 (Vietnamese)

0935 368 886 (Foreign Language)

Lô CC2, Đường Yên phong 1, KCN Yên Phong, Bắc Ninh

CC2, Yen Phong 1, Yen Phong Industrial Park, 
Bac Ninh Province



NẰM TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LỚN:

Tòa nhà Halla nằm tại ví trí Trung tâm Khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc 
ninh, đối diện cổng chính nhà máy điện tử Samsung Việt nam.

Khu Công nghiệp Yên Phong có mức thu hút đầu tư lớn nhất Khu vực 
Đông Nam Á với hơn 70 doanh nghiệp đang hoạt động trong đó có 
20 doanh nghiệp Hàn Quốc và nhiều thương hiệu lớn Samsung, Orion, 
KCC, Mobase, Tamayoshi…, khoảng 8 tỷ USD vốn đầu tư, kim ngạch xuất 
khẩu hàng năm khoảng 28 tỷ USD và thu hút hơn 60 ngàn lao động.

GIAO THÔNG THUẬN TIỆN:

Nằm ngay trên đường quốc lộ 18 nối Nội Bài - Bắc Ninh, tiếp cận nhanh 
chóng tới Thủ đô Hà nội và các trung tâm giao thông chính: 

Cách Thủ đô Hà Nội: 35km (45’)

Cách sân bay Quốc tế Nội Bài: 22km (30’)

Cách Cảng Hải Phòng: 110km (2h)

Cách cảng biển nước sâu Cái Lân (Quảng Ninh): 120km (2h30’)

Cách cửa khẩu Quốc tế Lạng Sơn: 120km (2h50’)

cho mọi loại hình dịch vụ
hội tụ đủ điều kiện
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SAMSUNG ELECTRONICS

ORION

VIETINBANK

SAMSUNG DISPLAY

SITUATED IN HUGE INDUSTRIAL PARK:

Located in the main access of Yenphong Industrial Park, Bac Ninh Province 
(opposite main gate of Samsung Electronics Vietnam).

Yenphong Industrial Park, with 8 billon USD investment fund, has been 
attracted the biggest investment fund in South East Asia with more than 70 
corporates (over 20 Koreans) from many big brands: Samsung, Orion, KCC, 
Mobase, Tamayoshi…, with over 60 thousands employees, and annual import-
export turnover reaches 28 billion USD.

Near other big Industrial Parks in Bacninh Province such as VSIP, Tienson,…

in the area favorable
located

for development of all services and manufactures

CONVENIENT ACCESS TO MAIN TRANSPORTATION HUBS:

Adjacent from Noibai - Bacninh linked highway 18, just a quick 
drive to Hanoi Capital and main transportation hubs: 

Hanoi Capital: 35km (45’)

Noibai Airport: 22km (30’)

Haiphong Seaport: 110km (2h)

Cailan Seaport (Quang Ninh): 120km (2h30’)

Lang Son International border checkpoint: 120km (2h50’)

04QUỐC LỘ 18
HIGHWAY NO.18

HALLA 
BUILDING
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ĐI SÂN BAY NỘI BÀI
TO NOI BAI AIRPORT

ĐI CẢNG CÁI LÂN
TO CAI LAN SEAPORT

LỐI VÀO CHÍNH
MAIN ENTRANCE

KHU ĐÔ THỊ
URBAN AREA



TRANG BỊ HỆ THỐNG KỸ THUẬT TIÊN TIẾN: 
 3 thang máy bao gồm 2 thang khách (Mitsubishi) và 

 1 thang hàng (Fuji) có đường cho ô tô tải tiếp cận; 

 2 cầu thang bộ thoát hiểm; 

 Hệ điều hoà trung tâm VRV4 của Samsung cấp gió tươi 
 cho toàn bộ toàn nhà, công suất 800-1000BTU/m2

 Hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại

 Đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc: đường điện thoại, 
 đường mạng tốc độ cao,…

 Camera an ninh, bốt gác và hệ thống hàng rào an ninh 24/7

 Hệ thống cấp điện ổn định của Khu Công nghiệp Công nghệ cao, 
 cùng máy phát điện dự phòng 100%.

 Đáp ứng đủ chỗ để xe theo yêu cầu

thiết kế, xây dựng và quản lý 
theo tiêu chuẩn cao về chất lượng, 
thân thiện và tiện ích, hướng tới 
mục đích đáp ứng tốt nhất 
yêu cầu của khách hàng thuê
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THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI
 Thiết kế: AG INGO DESIGN STUDIO

 Kết cấu: Công ty Tư vấn Trường đại học Xây dựng

 Quản lý vận hành: Công ty CP Quản lý và Khai thác tòa nhà (PMC)
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in pursuance of high satisfaction 
of tenants, Halla Building is designed, built 
and managed friendlily to high standards 
of quality and full of facilities
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ADVANCED-TECHNOLOGY EQUIPPED: 
 3 high speed lifts including 2 passenger lifts (Mitsubishi) 

 and 1 commodity lift (Fuji) accessible for trucks; 

 2 exit stairs; 

 Central A/C air-conditioning system VRV4 Samsung for 
 whole building, with capacity of 800-1000BTU/m2

 Fire protection and rescue system

 Communication system: available port of high speed network, 
 internet, and telephone.

 24/7 security system: Camera, fence and safeguards. 

 Stable power system of High technology Industrial Park, 100% backup. 

 Large outdoor landscape garden.

 Available parking. 

MODERNLY DESIGNED:
 Designed by: AG INGO DESIGN STUDIO

 Structure: National University of Civil Engineering

 Management: Property & Management Company (PMC)



Tổng diện tích 9000 m2

Diện tích cho thuê 5.000 m2

diện tích mặt bằng mỗi tầng 1800 m2

5 tầng

Khách hàng thuê được lựa chọn linh hoạt diện tích và mục đích thuê 
(văn phòng, kho, văn phòng kết hợp với kho,…)
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 trưng bày sản phẩm...

 Tầng 2 - 4: Văn phòng cho thuê, phòng họp, hội trường. 

 Tầng 2: Một phần được thiết kế và chia sẵn thành các văn phòng 
 linh hoạt với diện tích 50 -100 m2 thuận lợi cho các doanh nghiệp 
 vừa và nhỏ có nhu cầu sử dụng ngay.

 Tầng 3 - 4: thiết kế phù hợp cho các doanh nghiệp có nhu cầu 
 thuê từ 200 m2 trở lên.

Total built area 9000 m2

Rentable area 5.000 m2

one floor area 1800 m2

5 storeys

Tenants have a wide range of choice of area and purpose 
(offices, storehouse, combination of offices and storehouse,…)
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 The first floor: bank, restaurant, coffee shop, 
 convenient store, showroom… 

 The 2nd to 4th floors: offices, meeting rooms, stores. 

 2nd floor: partly ready divided into separate 50 or 100sqm-
 compartments, easily occupied for small and medium companies. 

 3rd - 4th floors: designed suitably for bigger companies with 
 demand of more than 200sqm leased space. 



QUÁN CÀ PHÊ
Nằm tại tầng 1 toàn nhà, với thiết kế mang phong cách hiện 
đại, tinh tế, có hướng nhìn ra vườn cây xanh, Halla coffee 
thực sự là địa điểm lý tưởng để gặp gỡ đối tác, bạn bè hay 
thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. 

Khách hàng có thể tận hưởng hương vị đậm đà, tinh tế đặc 
trưng của một tách cà phê Cappuccino hay Latte, tận hưởng 
vị thơm tuyệt vời của các loại trà và trái cây tươi mát, hay 
suy tư bên tách cà phê phin đậm chất Việt nam, và còn 
nhiều nhiều lựa chọn khác nữa cho khách hàng.

NHÀ HÀNG
Một phần diện tích tầng 1 được thiết kế dành cho nhà hàng 
Hàn Quốc, Việt Nam,… nhằm cung cấp giá trị gia tăng cho 
khách thuê văn phòng. Nhà hàng sẵn sàng phục vụ cả khách 
hàng thuê văn phòng tại tòa nhà hay khách vãng lai.

PHÒNG HỌP, HỘI NGHỊ 
Toà nhà Halla bố trí  1 phòng họp khoảng 30 m2 tại mỗi 
tầng (từ tầng 2 đến tầng 4) cho khách hàng thuê được sử 
dụng theo nguyên tắc có đăng ký với toà nhà. Với dịch vụ 
này, khách hàng sẽ tiết kiệm được chi phí và sử dụng tối ưu 
diện tích thuê văn phòng.

cho các doanh nghiệp thuê
Đem đến sự tiện lợi tối đa
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COFFEE SHOP
Located in the first floor, stylishly designed, garden view, Halla 
coffee is really perfect place for partner meeting, friend gathering, or 
relaxing after stressful working time. 

Clients can enjoy espresso-based drinks such as cappuccino and latte, 
or glass of premium teas, fresh juices with fresh and pure flavor, or be 
engulfed in pure and authentic taste of Vietnamese coffee…. 

RESTAURANTS
First floor is partly spent for Korean, Vietnamese restaurants to 
provide added value for tenants. The restaurants will service in-house 
clients and walk-in-guests. 

MEETING ROOM 
There is a meeting room of around 30m2 in each floor (2nd to 4th 
floor) for tenants with principle of first come first serve and pre-
registration. The tenants will save and mostly utilize leased area, 
therefore enjoy cost saving.

Provides facilties
for high convenience of tenants

10



11

ht
tp

s:
//

ha
lla

.c
om

.v
n

HALLA 
BUILDING

SAMSUNG
FACTORIES



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALLA
Commercial Office Building

Tài liệu này cung cấp một số thông tin cơ bản về tòa nhà 
Halla. Nếu cần thêm thông tin hoặc hẹn lịch đến thăm 
quan trực tiếp tòa nhà, Quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALLA

This document provides some general information of 
Halla Building. For further information or to schedule 
an appointment to view available spaces of the 
Building, please feel free to contact us at: 

HALLA INVESTMENT COMPANY, LTD.

https://halla.com.vn

0945 489 998 / 0241 368 4684 (Vietnamese)

0935 368 886 (Foreign Language)

Lô CC2, Đường Yên phong 1, KCN Yên Phong, Bắc Ninh

CC2, Yen Phong 1, Yen Phong Industrial Park, 
Bac Ninh Province


