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với môi trường và thảm thực vật đa dạng.
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Welcome
Mr. Vo Sy Nhan

Dear Readers,

CEO of Empire City

Welcome to the second issue
of our Empire City Newsletter.
The highlight of this issue is
the latest design of our Public
Realm Landscape. Landscape
architectural design is an
important element to a
residential development. This
will determine the level of
comfort and sustainability for
an urban living environment.
That’s how we always keep in
mind to find a concept which
promotes these factors.
Public art is also an interesting
topic that you will figure out in

“Reputable sculpture artists”.
Public art is a reflection of
how we see the world and
the greatest artists have the
power to change the way you
perceive the public space.
Finding out an appropriate
interior design style is not a
simple question. If you are
not sure where to start, “2018
Interior Design Trend” can
reveal updated trends which
are expected to soar within
this year.
We do hope that you will enjoy
this edition.
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Project Update
What’s new in Empire City?

Artist’s Impression

Empire City
Public
Realm
Landscape
Design

T

he main theme in Public Realm
Landscape Design derives from
Vietnam’s rice terraces and the story
of the water movement from the
highland down towards the river.
Located in the heart of the Empire City
project, the Public Realm Landscape
plays a dominant role to be the backbone
connecting all single towers of the whole
project and a green environment for its
residents. The Public Realm Landscape
includes the pedestrian walkway along
with well – arranged smart green spaces
which start from the Empire Tower 88
Tower and lead to the riverfront park.

To create an iconic and timeless
design yet must have its simplicity and
memorable landscape design. The
main theme in Public Realm Landscape
Design derives from Vietnam’s rice
terraces and the story of the water
movement from the highland down
towards the river. The landscape at the
Empire 88 Tower and its surrounded
mixed use towers will give the leading
role to its urban architectures to shine
out more with an airy feel of urban
landscape trees as long as minimalism
feel. At residential zones, the landscape
trees and canopy will play more major
role. While moving closer towards the
river, the higher and thicker canopy trees
and more natural landscape will be the
key factor.

The whole journey from one end to the
other will be led by the flow of usable
spaces with different characters from
urban feel at one end towards the more
natural feel. Retail mixed use zones and
residential zones will be connected in both
physical and visual ways by green streets
pedestrians system and connecting
nature. There will have big reflecting water
feature, amphitheater for special events
through the pocket space of outdoor
café and gathering spaces. The main
pedestrian bridge which leads across to
the residential zone will joint with a main
big gathering lawn space to build up a
livable outdoor space for residents to
enjoy routine activities, outdoor fitness,
enjoy coffee at nice café terrace through
crossing to the riverfront park.

The other main approach in the Public
Realm Landscape Design is to promote
a non-singular linear tree design that
shall plant a single type of tree per street.
Streetscape design approach is to plant
mixed type of trees and more ecological
diversity starting from the residential
zones which are closer to the river and
shall be less types of trees mix. While
move closer toward the commercial
zones there shall be less trees and more
open up to the sky to give the full view of
the landmark height.

The breathtaking experiences will be
created by the amenity green spaces along
the pedestrian-a street with an amazed
amphitheater for special events. The first
reveal of Public Realm Landscape design
is a guarantee of developer’s ambition
& commitment to create a city – within –
city development, an upgrade version of
District 1 – District 1.2.

Artist’s Impression
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Artist’s Impression

Empire City Public Realm
Landscape Design

K

hông tìm kiếm những chất liệu
xa xôi, cảm hứng thiết kế đến từ tạo tác
của thiên nhiên và bản sắc văn hóa Việt
Nam.
Tọa lạc ngay trung tâm của dự án Empire City,
Khu Cảnh Quan Công Cộng đóng vai trò như
trục xương sống kết nối các khối tháp toàn khu
và kiến tạo nên khu lõi xanh cho cư dân dự án.

Artist’s Impression

Vẻ đẹp biểu tượng và trường tồn thường khởi
nguồn từ sự đơn giản. Không tìm kiếm những
chất liệu xa xôi, cảm hứng thiết kế đến từ

tạo tác của thiên nhiên và bản sắc văn hóa
Việt Nam. Cấu trúc đặc biệt của đồng ruộng bậc
thang và câu chuyện về hành trình của nước
được biểu đạt tinh tế qua sự chọn lọc và sắp đặt
từng thành tố để tạo nên một tổng thể hài hòa.
Kiến trúc cảnh quan và hệ cây được bố trí để
phục vụ nhu cầu nội tại mỗi phân khu; trong
đó hiệu ứng làm mát, khả năng lọc không khí,
giảm tiếng ồn, hình thành cột mốc định hướng
cùng cơ chế thoát nước sinh học là những yếu tố
được chú trọng trong định hướng thiết kế.
Cảnh quan tại Khu vực tháp Empire 88 Tower
được sắp đặt và chọn lọc mang hơi hướng
kiến trúc đô thị với cảm giác chủ đạo tạo ra sự
thông thoáng và tối giản. Khu vực dân cư và
càng gần về hướng bờ sông, những loại cây
tán rộng dày sẽ được ưu tiên sử dụng.

Sự liên kết được tạo ra bởi khu cảnh quan
chính là tuyến phố đi bộ và những mảng xanh
bố trí hài hòa và khéo léo bắt đầu từ tòa tháp
biểu tượng Empire 88 Tower nối dài đến công
viên bờ sông. Một hành trình trải nghiệm đầy
choáng ngợp sẽ được tạo ra bởi các không gian
tiện ích dọc theo tuyến phố với điểm nhấn là
nhà hát công cộng ngoài trời phục vụ cho các
sự kiện và hoạt động của cư dân.
Những hình ảnh đầu tiên của không gian
kiến trúc Khu Cảnh Quan Công Cộng một lần
nữa khẳng định tầm nhìn và sự nghiêm túc của
chủ đầu tư trong việc tạo nên một thành phố
thu nhỏ mang tầm vóc một phiên bản nâng
cấp của Quận 1 – Quận 1.2.

Source: Empire City
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Architecture

environmental analysis to solve design
and planning problems as well as to create
innovative and workable environment.

Landscape Architects 49 • Reputable Sculpture Artists • Roppongi Hills

Landscape
Architects 49

T

he design concept of
Landscape Architects 49 is
buildings along clean simple
elegant lines that is both
functional and practical.
Founded in 1989, Landscape
architects 49 was a firm of professional
consultants in the field of landscape
architectural, urban design and land
planning in The 49 Group of companies.

Simple but elegant is Landscape
Architects 49’s design philosophy.
While the overall appearance should be
aesthetic, welcoming and inviting, the
design must be functional and practical,
allowing for smooth circulation and
maximizing useable space.
All projects from large landscape
design, urban design, master plan
to private residences reflect careful
attention to single detail in all aspects
of design. Thoughtful consideration
is given to short-term and long-term
effects on the residents, community
and environment. The structures should
assimilate gracefully, becoming an
integral part of their surroundings, yet
maintaining their distinct artistic appeal.

The firm has been engaged in a wide
range of urban and suburban scale
projects. The company applied its
knowledge of urban design, landscape
architecture, site planning and

The Bangkok Sathorn - Residential Condominium - Bangkok, Thailand

“We encompass our design
direction towards site to
create uniqueness.”

Landscape Architects 49
Được thành lập vào năm 1989, Landscape
Architects 49 được biết đến là một đơn vị
tư vấn chuyên nghiệp về lĩnh vực kiến trúc
cảnh quan, thiết kế cảnh quan và quy
hoạch đô thị trực thuộc Tập đoàn The 49.

Residential Resort Condominium - Prachuab Khiri Khan, Thailand

Với bề dày kinh nghiệm trong quy hoạch
đô thị, đội ngũ công ty đã ứng dụng kiến thức
về thiết kế đô thị, kiến trúc cảnh quan,
quy hoạch cùng với những phân tích về
môi trường để mang đến giải pháp thiết kế
bền vững và tối ưu nhất.
Định hướng thiết kế theo phong cách
tối giản nhưng tinh tế, với Landscape
Architects 49, kiến trúc cần đảm bảo tính
thẩm mỹ nhưng phải thực tiễn và mang
tính ứng dụng cao, đảm bảo tối ưu hóa
không gian sử dụng.

Renaissance Phuket Resort And Spa - Hotel & Resort - Phuket, Thailand

Luôn c ân nhắc nhữ ng ảnh hưở ng
ngắ n hạn v à dài hạ n đến c ư dân ,
cộng đồng và môi trường, vậy nên từng
chi tiết trong mọi khía cạnh thiết kế đều
được chú trọng và chọn lọc bất kể quy mô
dự án là thiết kế cảnh quan hay quy hoạch
đô thị.

Ming Mongkol Green Park - Public Park - Saraburi, Thailand

Source: Landscape Architects 49
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Reputable
Sculpture
Artists

P

ublic arts promote cultural
awareness and add more value to the
landscape as an eye catching element.

In the world renowned big cities such
as London, New York City, Chicago,
Paris, Tokyo, Public Art plays quite a
significant role to enlighten the city
image in public spaces. These public
arts promote cultural awareness and
add more value to the landscape as
an eye catching element, landmark for
meeting places and some art pieces
has interacted with people to form a
highly interesting experience.
These are some of the world famous
artists who can elevate the status of the
city to be among the world class city.

Sculpture by Anish Kapoor - Chicago, USA

Alexander Calder

the curved highly polished stainless steel
sculpture in Kensington Park in London
that reflect the view of the park’s trees and
its surrounding into the sculpture together
with our own reflection in there, at one of
the concave side of the sculpture, the view
seems to be upside down as well.

One of the most prominent artists in
the 20th century that has his sculptures
placed in many of the big city like
Manhattan, Chicago, Paris. His colorful
steel sculptures capture the eyes of
people in those big cities with joy
especial for his famous mobile-kinetic
Sculptures that give the movement
through wind or some powered by motor.

One of his famous permanent sculpture
is Cloud Gate in Chicago. It is made
from over 100 tons of polished stainless
steel standing over the AT&T Plaza and
appears to be float above the plaza. The
surface of this structure reflects the sky
in the city of Chicago and interplay with
the distorted form of the passerby into its
curvy shining surface. That give out very
interesting display of people’ movement on
the sculpture.

Anish Kapoor
His famous pieces employ the
reflectiveness of his sculptures to give
out the reflective illusion that interact
with the viewer and its environment.
One of the first sculpture that captured
numerous attention is when he placed

Richard Serra
Being well-known for his minimalist
sculptures since the late 1960’s, he
perceives art as a subject of phenomenon
and his works shall have effect on mental
states of viewers. Many of his public art
sculptures employ minimum huge long
thin sheets of metal unconventionally
placed in space that not only eye-catching
from far but shall interact with the viewer
perspective when move through between
the pieces.

Jaume Plensa
Flamingo by Alexander Calder - Chicago Federal Plaza

Maman Spider Sculpture by Louise Bourgeois — Roppongi Hills, Tokyo

Sculpture by Jaume Plensa - Venice Biennale

Many of his big figurine head in various
ethnic group that the figure are warp in

My Curves Are Not Mad by Richard Serra - Dallas, Texas

a 3 dimensional space and a gigantic
head or human shape formed by thin
layers of metal frame. They are highly
eye-catching and massive in scale
yet elegant, and especially impressive
when illuminated with light at night
that enhance audiences’ imagination
beyond the sculpture itself.

Louise Bourgeois
She was French-American artist that is
best known for her large-scale sculptures
and installation arts. Most of her works
were exhibited with Abstract Expressionist
yet they also present the quality of
Surrealism and Feminist art. One of
her renowned works is Maman Spider
Sculpture in Roppongi Hills, Tokyo.
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Sculpture by Jaume Plensa - Alberta, Canada

Reputable Sculpture Artists

N

ghệ thuật công cộng đóng vai trò
rất quan trọng trong việc tạo dựng và
quảng bá hình ảnh của thành phố.

Richard Serra

Tại các thành phố lớn như London, New York,
Chicago, Paris, Tokyo…nghệ thuật công cộng
đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo dựng
và quảng bá hình ảnh của thành phố thông qua
các không gian công cộng. Những tác phẩm này
đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng các
giá trị văn hoá, tạo dựng điểm đến lôi cuốn cũng
như mang lại trải nghiệm tương tác thú vị cho
người xem.

Alexander Calder

Flamingo by Alexander Calder - Chicago Federal Plaza

Sculpture by Anish Kapoor

Serra’s Intersection II by Richard Serra

Jaume Plensa

Là một trong những nghệ sỹ tiêu biểu của
thế kỷ 20 với nhiều tác phẩm điêu khắc tại
các thành phố lớn như Manhattan, Chicago,
Paris. Các tác phẩm điêu khắc bằng thép với
nhiều màu sắc thu hút sự chú ý và yêu thích
của người xem đặc biệt là với những tác phẩm
điêu khắc động cơ tạo ra những chuyển động
thú vị từ gió hoặc động cơ.

Horizontal by Alexander Calder - Pompadour,Paris

Giant curved mirror by Anish Kapoor - Kensington Gardens

Anish Kapoor
Những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông đều
sử dụng sự phản chiếu trên bức điêu khắc để
tạo ra sự tương tác giữa người xem và cảnh
quan xung quanh. Một trong những tác phẩm
điêu khắc đầu tiên thu hút sự chú ý của công
chúng là tác phẩm bằng thép không gỉ với
những đường uốn sáng bóng đặt ở công viên
Kensington London. Tác phẩm phản chiếu hình
ảnh cây cối trong công viên cùng không gian
xung quanh nhờ mặt thép sáng bóng. Hình ảnh
của chính người xem được phản chiếu ở mặt
lõm của công trình và trong đó, khung cảnh
xung quanh hoàn toàn bị đảo ngược.

Nổi tiếng bởi những tác phẩm điêu khắc tối
giản từ cuối những năm 1960, ông nhận thức
rằng nghệ thuật là một hiện tượng và các
tác phẩm của ông sẽ tác động tới tâm hồn của
người xem. Phần lớn các tác phẩm điêu khắc
của ông sử dụng những miếng kim loại mỏng,
lớn và dài sắp xếp một cách ngẫu nhiên
trong không gian và tạo ra được các phối
cảnh khác nhau khi chúng chuyển động.

Các bức điêu khắc hình đầu người của ông
được hình thành bằng khung kim loại gồm
nhiều dây thép mảnh đan vào nhau trong
không gian ba chiều tạo sức cuốn hút cho
người xem. Đặc biệt vào buổi tối, khi ánh
đèn bên ngoài phản chiếu vào các tấm kim
loại càng mang đến những hình ảnh lôi cuốn
người xem.
Wonderland by Jaume Plensa - Montréal , Canada

Louise Bourgeois
Một nghệ sỹ Mỹ gốc Pháp nổi tiếng bởi các tác
phẩm điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt trên
quy mô lớn. Hầu hết các tác phẩm được trưng
bày của bà đều theo trường phái Biểu hiện
Trừu tượng, đồng thời phản ánh tính Siêu
thực và Nghệ thuật nữ quyền. Các tác phẩm
nổi tiếng của bà phải kể đến tượng Nhện
Maman khổng lồ ở Roppongi Hills, Tokyo.

Maman Spider Sculpture by Louise Bourgeois — Roppongi Hills, Tokyo
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Source: Shutterstock

Roppongi
Hills

P

eople could live, work and play
within the Roppongi Hills without time
to commute.

One of the largest integrated property
development project in the heart of
Tokyo is located in the Roppongi
district of Minato, Tokyo. It is one of
major urbanized cities within a big city
in the late 20th.
The project’s main concept is that
people could live, work and play within
the Roppongi Hills without time to
commute. Therefore, the residence can
have more time to persuade a better
quality of life. Within the Roppongi Hills
compound offers complex of offices
space, apartments, retails shops,
restaurant, café, movie theatre, museum,
hotel and a major TV studio, school,
outdoor amphitheater and a park.
The highest tower in the compound is Mori
Tower, that the lower floor are comprised
of retail stores and restaurant while the top
6 floors is designated to be the Mori Art
Museum and observation area for enjoying
panoramic view of the City.

The planning and design strategy
offer an urban living ambience that
the main component of office towers
and the main plaza wrap around city
center and there is a big retail and
restaurant space on the lower with the
main pedestrian cut through diagonally.
Therefore, it could lead people to
the other corner of the development
without going round to the residential
zone of the project. The linkage from
the main compound to the residential
can just walk across on the ground
level to the residential side that all the
ground floor are high brand retails such
as Louis Vuitton, Issey Miyaki... On the
top of these retails are roof gardens on
top of podiums that all are connected
and across the roads with skywalk.

outdoor amphitheater. From there you
will have choices of either walking
down to the street level to other places
or walking across the elevated bridge
to the roof garden platform.

The planning of visiting Roppongi
Hills is very pedestrian-oriented city.
Minimum of driveway is dominant
scene as dictated in some other
development. Most of people enjoy
walking up the plaza from the main
escalator and being greeted by The
gargantuan Spider Sculpture. The main
indoor retails are created outdoor feel
like of a waling street with shops that
slice through diagonally as mentioned
earlier to the main space of the semi

Though it may appear not as green
as the higher area, perspective on the
street level blends seamlessly to the
adjacent neighboring area. Therefore,
it shall be up to what type of living style
one prefers - if you want for an urbanlife ambience then Roppongi Hills must
be a perfect choice.

Source: Shutterstock

Let’s compare this with the Mid town
which is another famous mixed use
development in Tokyo. The Mid town
seems much greener as the big park
is located behind the main compound
and a Museum designed by the
famous Tadao Ando connected to
the adjacent residential across the
park. The park is separated by a main
driveway giving a feeling of a suburbia;
it is like living in Manhattan and looking
towards Central park on the other side
of the road.

Source: http://www.mori-hills-reit.co.jp/
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Source: Shutterstock

Issey Miyaki…đều tập trung ở tầng trệt. Một
khu vườn trên cao ngoạn mục tọa lạc tại tầng
trên cùng của khu mua sắm.

Roppongi Hills

Roppongi Hills được định hình là một thành phố
đi bộ và hạn chế phương tiện giao thông.
Hầu hết cư dân đều yêu thích trải nghiệm đi
bộ lên trung tâm mua sắm bằng thang cuốn
và chiêm ngưỡng tượng Nhện khổng lồ. Khu
mua sắm vẫn mang lại được cảm giác về
không gian ngoài trời bởi các cửa hiệu san sát
dẫn tới khu vực bán vòm. Từ đây họ có thể đi
bộ xuống đường để tản bộ tới các khu vực khác
như tháp truyền hình hoặc đi xuyên qua cầu
trên cao để tới khu vườn bên trên.

C

ư dân có thể sống, làm việc và
giải trí ngay bên trong Roppongi Hills mà
không cần phải tốn thời gian di chuyển.
Roppongi Hills là một trong dự án phức hợp
quy mô lớn tọa lạc tại quận Roppongi thuộc
Minato, Tokyo. Đây là một trong những khu
vực đô thị hoá mạnh mẽ nhất của thành phố
vào cuối thế kỷ 20.
Ý tưởng chủ đạo của dự án là hình thành một
môi trường nơi người dân có thể sống,
làm việc và vui chơi mà không cần di chuyển
xa và thật sự tận hưởng cuộc sống. Khu vực
này là tổ hợp của các văn phòng, căn hộ,
cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, tiệm cà phê, rạp
phim, bảo tàng, khách sạn, phòng thu truyền
hình, trường học, rạp hát ngoài trời và cả khu
công viên.
Mori Tower là toà tháp cao nhất trong tổ hợp
này. Các tầng dưới bao gồm các cửa hàng bán
lẻ, nhà hàng trong khi 6 tầng trên cùng được
thiết kế dành cho khu bảo tàng nghệ thuật
Mori và khu vực đài quan sát nơi mà cư dân có
iStock
thể© thoả
thích ngắm toàn bộ khung cảnh của
thành phố.

Chiến lược quy hoạch và thiết kế của dự án
này nhằm mục đích kiến tạo môi trường
sống của một đô thị hiện đại. Khu phức hợp
chính gồm các toà nhà văn phòng và các khu
mua sắm lớn nằm ở vị trí trung tâm, các cửa
hàng bán lẻ và nhà hàng được thiết kế ở các
lầu dưới và kết nối nhau bởi lối đi xuyên qua
cho người đi bộ. Chính vì vậy, người dân có
thể dễ dàng di chuyển tới các khu vực khác
của khu phức hợp mà không phải đi vòng
qua khu dân cư. Sự kết nối giữa khu phức hợp
chính và khu dân cư bằng lối đi bộ dưới mặt đất là
lý do mà các thương hiệu lớn như Louis Vuitton,

Hãy thử làm một phép so sánh với Mid Town –
một khu vực phức hợp khác tại Tokyo. Mid Town
mang phong cách kiến trúc xanh với thiết kế
con đường dẫn tới công viên nằm ngay sau
khu phức hợp chính. Bảo tàng được thiết
kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Tadao kết nối
với khu dân cư lân cận thông qua công viên.
Công viên được ngăn cách bên ngoài bởi một
tuyến đường tạo cảm giác đang ở một khu ngoại ô
hay cảm giác như đang sống giữa Manhattan nhìn
về phía công viên Central Park. Khi đưa ra phép
so sánh này, người ta mới thấy rõ kiến trúc của
Roppongi Hills mang lại không gian sống của một
đô thị một cách sống động hơn. Mặc dù có thể
thấy sự hiện diện của yếu tố xanh không nhiều
trên đường phố nhưng nhịp sống của phố phường
lại hoà quyện hoàn toàn với các khu vực lân cận.
© iStock

Source: Shutterstock

20

21

Interior / Furniture / Living
Global Trends in Interior Design

Ceilings
Let’s see a renewed emphasis on
ceilings in 2018. This could subtly
manifest in clean slices of architectural
lighting, playfully in accent pendants
and chandeliers or theatrically in
contrast colored ceilings or even
patterned wall covering.

Colours
In 2018, confidence and imagination
in color use are key. The recent trend
towards “grey on grey” in interiors
is slowing fading out, and striding in
we see more drama and liveliness.
Warm earth tones and nature-inspired
cools will take center stage – ochers,
terracotta’s, sage greens, dusky pinks,
and inky blues. These are used in
combination with neutrals to create
color pops that animate schemes.

Materiality

2018 Interior Desing Trends
for Apartments

Layering of materials will be taken to
a new level in 2018. We will see the
contrasting being combined – slick
metal with rough stone, warm timber
with cold concrete, strongly veined
marble with simple glass. There will be
a playfulness with textural and color
combinations that will add interest to
spaces dominated by hard finishes as
well as in furniture pieces.

Prints
Source: Studio DEnew

2018 Interior B
Design
Trends
Planting
for
Apartments

ringing the beauty of nature into
apartments will be the most significant trend
in interior design and there are still many
other interesting things about 2018 Interior
Design Trends which will surprise you.

Bringing nature into apartments is a
refreshing, invigorating trope that is never
out of style. In 2018, living greenery in
interior spaces is a rising trend – smaller
house plants shall be applied to freshen
up counters, and large leafy greens are to
add clean accents to corners. Interesting
planting is the key, as well as the play on leaf
shapes and textures.

Source: Aubrie Pick

In 2017 we saw a rise in botanical
prints on fabrics and wall covering.
Fresh foliage fabric accents will be
a nod towards the animal kingdom.
The focus will be on the exotic, and
prints could take the form of literal
representations – leopards and
parakeets will be high on the list.
Nebulous interpretations will be a more
user and friendly approach.

M

ang hơi thở của thiên nhiên vào
không gian sống sẽ là một trong những
xu hướng nội thất tiêu biểu nhất năm
2018. Đi cùng với đó là nhiều điều thú vị
khác về xu hướng thiết kế nội thất năm
nay, chắc chắn sẽ khiến bạn phải bất ngờ.

Mảng Xanh
Đem thiên nhiên tươi mát vào không gian
sống là xu hướng thiết kế chưa bao giờ lỗi thời.
Không gian xanh sẽ tiếp tục trở nên quen thuộc
hơn trong thiết kế nội thất năm 2018, ví dụ như
sử dụng cây cảnh nhỏ để trang trí quầy và cây
lá to như một điểm nhấn cho góc nhà. Việc sắp
xếp mảng xanh sao cho thật ấn tượng và cách
kết hợp dáng lá, cấu trúc cây hợp lý sẽ được chú
trọng trong xu hướng thiết kế năm nay.

Trần
Xu hướng trần năm 2018 thể hiện rõ nét ở các
mảng thiết kế đèn, cách điểm xuyết móc trang
trí, đèn treo hoặc sự tương phản màu sắc giữa
các mảng trần và tường sơn họa tiết.

Màu Sắc
Source: Martin Von Bromssen

Xu hướng màu sắc năm 2018 đề cao sự
phá cách và sáng tạo với màu sắc. Xu hướng

Source: Dulux

“Grey on Grey” gần đây trong nội thất dần mờ
nhạt, nhường chỗ cho phong cách mạnh mẽ và
sống động lên ngôi. Các tông đất và màu lạnh
lấy cảm hứng từ thiên nhiên đang được đặc biệt
ưa chuộng như màu vàng đất, cam đất nung,
xanh nhạt, hồng phấn và xanh sứ. Các màu sắc
này được kết hợp với gam màu trung tính, tạo
ra tổng thể màu sắc nổi bật cho ngôi nhà.

Chất Liệu
Các lớp chất liệu cùng kết hợp với nhau sẽ có
tầm quan trọng hơn trong năm 2018. Ta dễ dàng
thấy sự kết hợp các chất liệu tương phản, giữa
kim loại bóng với đá thô, gỗ và xi măng, đá có
vân và kính. Sự kết hợp phá cách các chất liệu và
màu sắc không chỉ đem lại nét thú vị cho không
gian mà còn làm nổi bật các chi tiết nội thất.

Họa Tiết
Các họa tiết lạ, lấy cảm hứng từ động vật,
như họa tiết báo đốm, vẹt đuôi dài sẽ lên
ngôi. Cùng với đó, các họa tiết vân mây có
thể được sử dụng rộng rãi hơn.
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Loose Furniture Tips
for Premium Residences

Tổng Quan
Trước khi trang bị nội thất rời cho căn hộ, hãy
xem xét cẩn thận đối tượng và mục đích sử dụng
cho từng không gian. Nếu xem căn nhà là một
khối tổng thể, hãy bóc tách thành từng phần
nhỏ và gắn cho chúng mục đích sử dụng để có
phương án bố trí hài hòa.

Bố Cục Bài Trí
Phân tích căn hộ theo từng khu vực, phân loại
các vật dụng và đưa chúng vào các nhóm lớn
(ví dụ như nhóm Ăn uống – Sinh hoạt – Ngủ).
Mỗi nhóm nên có chi tiết kết nối. Có thể cân nhắc
sử dụng thảm lớn để phân chia các khu vực.
Để tạo cảm giác không gian rộng hơn, mẹo
nhỏ là không để đồ nội thất dựa tường, và
quan trọng là tổng thể nội thất không cần
đối xứng hoàn hảo.

Loose Furniture Tips
for Premium Residences

Source: https://www.rhmodern.com/

Nội thất thường được trang bị dần theo thời gian,
trong đó các loại nội thất khác nhau vẫn có
thể kết hợp hài hòa nếu giữa chúng có những
điểm chung. Đặc biệt, trước khi chọn mua cần
xem xét kích thước đồ nội thất. Có thể chọn
một chi tiết nội thất nổi bật để tạo điểm nhấn
cho không gian.

Creating a cozy space isn’t as simple as it sounds. With the right tools and tips, you can
make your apartment look perfectly elegant, like it came right out of a design magazine.

The Overview
Before filling your apartment with
furniture, you should take a step back
and analyse. One question should be on
your mind: “What is the function of each
area of the space?”. You need to know
who will be using it and what they will
be using it for. Consider your space as
a whole, then start breaking it down into
a series of smaller spaces that each has
a purpose. Your furniture layout should
suit your living requirements – it is the
only way to ensure that you are fully
comfortable in the space.

The Layout
Take your apartment area by area, assign
groups of furniture that work together to
create a functional whole, such as “The
Dining group”, “The Lounging group”
and “The Sleeping group”. Each group
of furniture should have an element
that ties them together – area rugs are
a great way to classify spaces and pull

furniture away from the walls – it may
seem counterintuitive, but eventually it
will make your space feel bigger. Don’t
be afraid of mismatches, furniture layouts
don’t need to be perfectly symmetrical to
feel perfectly balanced. Ensure that there
is enough space to circulate between
pieces and keep coming back to the same
question of comfort within your space.

Mix and Match,
but Consider
Common Thread
Furniture comes into our lives over time
and we are rarely in a situation where we
furnish an entire house in one shot. A mix
of pieces can work well as long as there
is a common thread that ties everything
together. It is important to consider the
scale of your pieces when combining them
– a tiny sofa with a huge coffee table may
leave your room feeling out of step. Don’t
shy away from accent pieces. If there is
a piece of furniture that is more dramatic,

Phối Hợp

play to its strength. Place it somewhere it
can be seen, make sure it is outstanding
and allow it to sing.

Accessories and
Personalize

Trang Trí và
Cá Nhân Hóa
Không Gian
Cân nhắc sử dụng tranh nghệ thuật, vật dụng
trang trí và đồ dùng cá nhân. Kết hợp vật dụng

Source: DwellStudi

tại bàn cà phê cũng có góp phần làm không
gian sống động hơn. Những quyển sách bìa
cứng, nến hoặc các vật trang trí đều có thể kết hợp
để đem lại điểm nhấn cho căn phòng. Các bức ảnh
khiến không gian riêng tư hơn, tuy nhiên chúng
cần được đóng khung và sắp đặt phù hợp để
mang lại hiệu ứng tốt nhất.

Tạo ra một không gian ấm cúng là
một việc không đơn giản. Tuy nhiên,
với các công cụ và hướng dẫn phù hợp,
bạn hoàn toàn có thể biến căn hộ của
bạn trở nên hoàn hảo.

Source: http://dna-concept-design.com/

Consider artworks, accessories and
personal touches. A curated combination
of objects on a coffee table can really
help to liven a room. Hard back books,
candles and interesting accessories can
all combine to create focus and interest.
Photographs create personality. Consider
having them properly printed and framed
and group them together in a cohesive
way so that they feel like an accent rather
than an afterthought. Try mix and match
a curated combination of several different
types of objects on a single shelf or table
top for a more casual feel. Display should
look balanced and considered, never stiff
and formal.
Source: Jean-Marie Massaud
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Project Update
Linden Residences & Tilia Residences

Construction License

Construction License No. 411
/ GPXD – BQL – XD for Linden
Residences has been issued
by The Construction Investment
Management Board of Thu Thiem
New Urban Area.
Accordingly, the developer was
allowed to build pile foundation
and basement of this project.

Giấy phép Xây dự ng số 411/
GPXD – BQL – XD cho công trình
Linden Residences đã được cấp bởi
Ban Quản Lý Đầu Tư – Xây Dựng
Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm.
Theo đó, chủ đầu tư đã được phép
xây dựng móng cọc và tầng hầm của
công trình.

Mas Piles for Linden
Residences &
Tilia Residences
Thi công cọc đại trà cho
Linden Residences & Tilia Residences

Source: Linden Residences

Capping Beam
Dầm mũ

D-Wall woks
Tường hầm

Concreting Works for capping beam at Linden Residences

Diaphragm Wall
Works and
Capping beams for
Linden Residences
Thi công tường hầm và dầm mũ cho
Linden Residences
Capping Beam at Linden Residences

Mass Piles for Linden Residences & Tilia Residences
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Market Update

Highlight of 2018

City Momentum Index 2018
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City Momentum
Index 2018
Empire City
Mobile App

Empire City mobile App is under
development and will be ready to launch
in the upcoming time. Striving to optimize
user’s interface and interaction, Empire
City App is all about to satisfy user’s
needs and deliver great user’s experience.

Empire City Mobile App
Empire City App – một ứng dụng di động của
dự án Empire City đang được phát triển và
trong quá trình hoàn thiện những khâu cuối
cùng để có thể ra mắt trong thời gian sắp
tới. Chú trọng vào việc tối ưu hóa giao diện
và tương tác người dùng, Empire City App
hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm
tuyệt vời cho người dùng.

C

ity Momentum Index (CMI) of
JLL tracks a broad range of factors to
identify those cities which possess the
attributes for success over the short
and long term.
The pace and scale of change in today’s
globalized, digitized economy is leading to
an unprecedented transformation of our
cities. As technology-enabled platforms
lower barriers to entry and ensure that
demand for talent and innovation becomes
global, cities need to adapt and build
environments that foster innovation
ecosystems, talent and connectivity in order
to maintain their competitiveness and gain
the benefits of this rapid shift.
Vietnamese cities of Ho Chi Minh City (3rd)
and Hanoi (6th) are attracting sizeable
volumes of foreign direct investment (FDI) as
they integrate into regional and global supply
chains for high-technology manufacturing.
This helps spur rapid economic and income

growth, leading to among the world’s
highest rates of increase in retail sales
and air passenger numbers.
The 131 cities covered by the City
Momentum Index have been shortlisted
on the basis of a combination of a
weighted index of population, GDP,
corporate presence, air connectivity,
real estate investment activity and
commercial real estate stock. Each city
is defined as its metropolitan region and
delineated by national statistical offices
or by international organizations.

City Momentum Index 2018

C

hỉ số tăng trưởng thành phố
(CMI) của JLL theo dõi và đánh giá
các thành phố dựa trên các yếu tố
cấu thành sự thành công trong
thời gian ngắn cũng như dài hạn.

Highlights of the CMI Short-Term Momentum Top 30 include

Tốc độ và quy mô của nền kinh tế
toàn cầu hóa và số hóa hiện nay đã dẫn
đến sự biến đổi chưa từng thấy của các
thành phố. Khi công nghệ được tiếp cận
dễ dàng hơn; nhu cầu đổi mới và tuyển
dụng nhân tài ngày càng tăng, các thành
phố cần phải thích ứng và xây dựng một
môi trường có khả năng nuôi dưỡng nhân
tài, sáng tạo và kết nối nhằm duy trì năng lực
cạnh tranh và bắt kịp tốc độ tăng trưởng.
Chỉ số CMI đã tiến hành nghiên cứu trên
131 thành phố và được đánh giá dựa trên
rất nhiều tiêu chí, bao gồm cả những
thay đổi gần đây và dự kiến trong GDP của
thành phố, dân số, sự hiện diện của các
trụ sở chính các doanh nghiệp, tình hình
xây dựng bất động sản thương mại và giá
thuê. Các yếu tố khác bao gồm giáo dục,
sự cải tiến và môi trường. Mỗi thành phố
được định nghĩa là vùng đô thị được mô tả
bởi các cơ quan thống kê quốc gia hoặc
của các tổ chức quốc tế (ví dụ như Liên
Hiệp Quốc).

Source: JLL

Get in Touch
Contact Details

Hotline

+ 84 902 833 388

Website

www.empirecity.vn

Email

info@empirecity.vn

Disclamer
This publication is solely for general informative purposes. It may not be copied or quoted in part or in whole or may be used as a basis for any other document without prior consent. Whilst
reasonable care is taken to ensure that the information contained in this publication is accurate, Empire City LLC shall not be responsible for any loss or damage whether direct or indirect or
consequential, arising from or in connection with the contents of this publication and shall not accept any liability in relation thereto. The content is strictly copyright and reproduction of the
whole or part of it in any form is prohibited without written permission from Empire City LLC.
Ấn phẩm này được thực hiện chỉ để cung cấp thông tin. Chúng tôi đã rất cẩn thận và cân nhắc để đảm bảo tính chính xác của nội dung trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, Empire City LLC
sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp hay hậu quả phát sinh liên quan đến việc sử dụng nội dung của ấn phẩm, và không chịu trách nhiệm pháp lý có liên quan. Nội dung ấn
phẩm không được quyền sao chép lại toàn bộ hoặc một phần dưới mọi hình thức, cũng không thể đươc sử dụng làm cơ sở cho bất kỳ tài liệu nào khác nếu không được sự đồng ý bằng văn
bản của Empire City LLC.

