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Foreword

Dear Readers,

Welcome to the first issue of 
our Empire City newsletter. 
Here you will find the latest 
news and project updates on 
Empire City as well as lifestyle 
information on architecture, 
interior and design trends.

This issue contains a special 
feature “Running for your 
life” on the Techcombank 
HCMC International Marathon. 
Keeping in good shape is 
a subject close to my own 
heart and healthy lifestyles are 
very much part of our vision 
for Empire City. We also take 
a look at some of the latest 
design trends that are finding 
their way to Vietnam and that 
you might expect to find at 
Empire City.

Kính gửi Quý độc giả,

Xin hân hạnh chào đón Quý độc giả đến với số đầu 
tiên của Bản tin Empire City. Với ấn phẩm này, Quý 
độc giả sẽ được cập nhật những thông tin mới nhất 
về tiến độ dự án Empire City, các thông tin về kiến 
trúc, nội thất và các xu hướng thiết kế.

Số đầu tiên bắt đầu bằng bản tin đặc biệt về sự 
kiện “Running for your life” của Techcombank 
HCMC International Marathon. Bản thân tôi luôn 
đặc biệt quan tâm đến các chủ đề về vận động 
thể thao, giữ gìn và phát triển lối sống khoẻ, lành 
mạnh, đó cũng là một phần của tầm nhìn phát 
triển cộng đồng tương lai của Empire City. Chúng 
tôi còn cung cấp cho Quý độc giả các xu hướng 
thiết kế mới nhất sẽ xuất hiện tại Việt Nam, mà 
Quý độc giả có thể chiêm ngưỡng ngay tại Empire 
City.

Ole Scheeren là kiến trúc sư tài năng người Đức 
với nhiều công trình điểm nhấn trong đó định hình 
cách tương tác giữa con người và các thành phố. 
Dự án đầu tiên của  ông tại Việt Nam  đánh dấu 
sự hợp tác giữa Büro Ole Scheeren và Empire City, 
khắc họa tầm nhìn về khả năng cộng hưởng giữa 
thiên nhiên và không gian sống ngay trong lòng 
thành phố. 

Tôi tin rằng tầm nhìn đầy cảm hứng của Empire 
City sẽ góp phần tái định nghĩa về phong cách sống 
đô thị tại Việt Nam.

Tết Nguyên Đán và kỳ nghỉ Tết đang đến rất gần, 
chúng tôi kính chúc Quý độc giả một năm mới gặt 
hái được nhiều cơ hội tuyệt vời, niềm vui trọn vẹn 
và thành công to lớn. 

Chào mừng đến với tương lai.

Message from CEO

Welcome
Helping bring our vision for 
the future of Ho Chi Minh 
City closer to reality is the 
arrival of Büro Ole Scheeren 
into Vietnam. Ole Scheeren 
is a German-born architect 
and his landmark projects 
shape the way people 
interact with cities. 

Scheeren’s first project in 
Vietnam will create a new 
focal point for Ho Chi Minh 
City, and improve the lives 
of our people.

As Lunar New Year & Tet 
holiday are closing in, we 
wish you a new year with 
great opportunities, heartfelt 
joys and massive success.

Welcome to the future.

Mr. Vo Sy Nhan
CEO of Empire City
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Source: Büro Ole Scheeren

Architecture
Büro Ole Scheeren & Empire City

Büro Ole 
Scheeren’s 
Spectacular
Arrival in 
Vietnam

Ole Scheeren is a 
German-born architect and 
the principal of Büro Ole 
Scheeren. His landmark 
projects shape the way 
we interact with our cities 
and generate new social 
narratives in highly integrative 
environments.

Scheeren is Büro-OS’s chief 
designer and responsible 
for steetring the company’s 
creative vision and strategic 
development. His projects 
have won numerous awards, 
including World Building of 
the Year 2015 and the CTBUH 
Urban Habitat Award 2014 for 
The Interlace in Singapore, as 
well as the global CTBUH Best 
Tall Building Award 2013 for the 
CCTV Headquarters in Beijing. 

His latest project and also his 
first in Vietnam is Empire 88 
Tower which resides in Empire 

City, located in the Thu Thiem 
New Urban Area (District 2- 
HCMC). 

Highlighting the need for 
visionary, transformative 
solutions to the challenges 
facing contemporary society, 
Scheeren’s architecture is 
characterized by a 20 year 
commitment to grounding this 
idealism within pragmatic, 
highly successful, real world 
projects, including the 
completion of three major 
developments in 2017; the 
MahaNakhon s kyscraper in 
Bangkok, the DUO mixed-use 
towers in Singapore, and the 
Guardian Art Center in Beijing.

MahaNakhon
MahaNakhon is a new 
77-storey high-rise complex 
located in Bangkok’s Central 
Business District, with a 
direct link to the Chongnonsi 
BTS Skytrain station. The 
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DUO. Source: M+S PteMahaNakhon. Source: Altexander Roan

Ole Scheeren 
Source: Andreas Muelle

The Interlace. Source: Iwan Baan

Ole Scheeren - Kiến trúc 
sư người Đức,  là nhà sáng lập 
của công ty kiến trúc nổi tiếng 
toàn cầu Büro Ole Scheeren 
(Büro-OS). Các công trình của 
ông lấy cảm hứng từ cuộc 
sống đô thị thực tế, liên kết 
yếu tố ý tưởng, con người, và 
đô thị lại với nhau thành các 
câu chuyện hấp dẫn.

Scheeren cũng nhà thiết kế chính 
của Büro-OS và chịu trách nhiệm 
định hướng tầm nhìn sáng tạo và 
các chiến lược phát triển công ty. 
Các dự án của ông được nhiều 
giải thưởng, bao gồm giải World 
Building of the Year 2015 và 
CTBUH Urban Habitat 2014 dành 
cho The Interlace của Singapore, 
cũng như giải CTBUH Best Tall 
Building 2013 dành cho trụ sở 
CCTV của Bắc Kinh, Trung Quốc.

Dự án mới nhất của ông và cũng 
là dự án đầu tiên tại Việt Nam 
là Empire 88 Tower nằm trong 
Empire City, ở Khu đô thị mới Thủ 
Thiêm (Quận 2 - TP.HCM).

Scheeren đã thông qua thực tiễn 
và các trải nghiệm, áp dụng tư 
duy độc đáo để tạo nên các thiết 
kế vượt ra khỏi ranh giới của kiến 
trúc truyền thống với các sáng kiến 
hoàn toàn khác biệt. Ông cũng là 
một trong những kiến trúc sư dám 
dấn thân vào những lĩnh vực hoàn 
toàn mới, sáng tạo để tạo ra các 

công trình vừa đáp ứng được về 
chức năng vận hành, có tính kinh 
tế nhưng cũng vẫn phản ánh được 
giá trị văn hóa tinh thần của đời 
sống cộng đồng tại chính khu vực 
của dự án. Các công trình nổi bật 
của ông có thể kể đến: Tòa nhà 
chọc trời MahaNakhon ở Bangkok, 
tháp đa chức năng DUO và tổ hợp 
The Interlace ở Singapore.

MahaNakhon
MahaNakhon là tòa nhà phức 
hợp cao 77 tầng, tọa lạc tại Trung 
Tâm hành chính của Bangkok, với 
đường nối trực tiếp tới trạm tàu 
BTS Skytrain Chongnonsi. Đây là 
khu phức hợp mang hơi thở của 
kiến   trúc đương đại và chủ nghĩa 
đô thị ở Thái Lan, đồng thời là tòa 
nhà cao nhất ở Bangkok.

The Interlace
Tổ hợp The Interlace bao gồm 
31 khối nhà xếp chồng lên nhau 
và đan xen nhau một cách ngẫu 
hứng, tạo thành khối mang hình 
dáng tổ ong với tám khoảng sân 
rộng hình lục giác. Thiết kế tạo ra 
cảm giác về cuộc sống chất lượng 
cao với nhiều sự lựa chọn cho cư 
dân bởi sự đa dạng, tự do của 
kiến trúc nhiều lớp mang lại.

DUO
DUO là biểu tượng cho sự hợp 
tác của hai quốc gia láng giềng 
Singapore và Malaysia. Thiết kế 
của tòa tháp đôi Duo được tối ưu 
hóa theo góc độ của mặt trời và 
hướng gió với cấu trúc các ô lõm 
như tổ ong có thể điều hòa các 
luồng gió tự nhiên đi qua tòa nhà.

development of more than 
150,000 square meters will be 
comprised of a landscaped 
public plaza; a multi-level 
retail centre with restaurants, 
cafes, and 24-hour 
marketplace; 200 serviced 
apartments operated by the 
Ritz-Carlton; the Bangkok 
Edition, a 150 room boutique 
hotel in collaboration with 
Marriot International and 
Ian Schrager; and a rooftop 
Sky Bar and restaurant. 
MahaNakhon will be the 
most ambitious complex of 
contemporary architecture 
and urbanism in Thailand 
and the tallest building 
in Bangkok.

The Interlace
The Interlace in Singapore 
comprises 31 apartment 
blocks, each six stories tall, 
all stacked in a hexagonal 
arrangement around eight 
generous courtyards. The 
interlocking blocks create a 
multitude of shared outdoor 
spaces, forming a dramatic 
topography of inhabitable 
terraced gardens across 
the stepped volumes. Partly 
resting, partly floating, the 
blocks hover on top of each 
other to form an expressive 
“interlaced” space that 
connects the individual 
apartments with an accessible 
and inclusive community 
life. The design generates a 
multiplicity of qualities and 
choices for its inhabitants and 
gives a sense of multi-layered 
richness and freedom of 
possibilities for living.

DUO
The design for DUO, 
a Malaysian-Singaporean joint 
venture, actively engages the 
space of the surrounding city 
to form a new civic nucleus 
in Singapore’s modern 
metropolis. The two towers are 
not conceived as autonomous 
objects, but defined by the 
spaces they create around 
them. The design for DUO 
subtracts circular carvings 
from the allowable building 
volumes in a series of concave 
movements that generate 
urban spaces – a kind of 
“urban poché” that co-opts 
adjacent buildings and 
symbiotically inscribes the 
two towers into their context. 
Vertical facades rise skywards 
along the adjoining roads, 

Dấu ấn đầu tiên của Büro Ole 
Scheeren tại Việt Nam

Scheeren’s 
latest project 
and also his first 
in Vietnam is 
Empire 88 Tower 
which resides 
in Empire City, 
located in the 
Thu Thiem New 
Urban Area.
Dự án mới nhất của Scheeren 
và cũng là dự án đầu tiên tại 
Việt Nam là Empire 88 Tower 
nằm trong Empire City, ở Khu 
đô thị mới Thủ Thiêm.
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while a net-like hexagonal 
pattern of sunshades 
reinforces the dynamic 
concave shapes. 



Project Update
What’s new in Empire City

Following fast on the announcement 
of the architecture for Empire 88 Tower in 
November 2017, some of the world’s leading 
media were quick to pick up and run 
the story.

Empire 88 
Tower
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“Ole Scheeren references 
mountain landscapes in design 

for Vietnam skyscraper.” 

Nature bursts into spiraling heights with 
Büro Ole Scheeren’s landscaped high-rise 
ensemble for Vietnam’s next generation 
Empire 88 Tower resides in Empire City, a 
spectacular ensemble of high-rise towers 
and public spaces, and marks Büro Ole 
Scheeren’s arrival into Vietnam. It is set to 
become a new focal point of Ho Chi Minh 
City, sculpting a symbiotic vision of nature 
and living within the space of the city.

Situated on the central peninsula of the 
Saigon River, the project fuses natural 
landscape with the rapidly growing 
metropolis. New qualities of urban living 
will emerge in this mixed-use environment 
of work, life, culture, entertainment and public 
enjoyment.

Three skyscrapers will soar above a mountain-
shaped, garden-like podium, with the central 
tower reaching a height of 333 meters. 
Its 88 floors will encompass residences, 
apartments, a hotel and a public observation 
deck. Projecting vertical gardens at towering 
heights, the expressively undulating platforms 
of the “Sky Forest” will elevate the podium’s 
urban landscape into the sky. 

The Sky Forest, with its alluring interplay of 
interior and exterior, will create a magical 
journey through Vietnam’s tropical landscape. 
Densely populated with a variety of local 
plant species and water features, the multi-
level experience will give breathtaking views 
across Ho Chi Minh City and the Saigon River, 
accessible to the tower’s residents and the 
public alike.

“The building joins a growing list 
of high-profile “green” projects 

being announced in Asia.”

Deezen

CNN



Khi thiết kế kiến trúc của Empire 88 
Tower được chính thức công bố vào 
tháng 11 năm 2017, truyền thông thế giới 
đã nhanh chóng đưa tin.

Empire 88 Tower
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At the very top of the highest tower, 
the “Cloud Space” will complete the 
vertical journey and stage a public arena 
with flexible possibilities for events and 
recreational activities, celebrating the 
glistening views of the bustling metropolis.

The podium will echo Vietnam’s 
mesmerizing landscape, with its poetic 
soft hills and cultivated terraced rice 
fields, and will anchor the tower ensemble 
to the ground. A variety of layered, open 
spaces engage the public in a multitude of 
experiences throughout this grand urban 
garden. An extensive network of public 
activities will be threaded throughout 
the modulated structure, connecting 
commercial areas with recreational 
environments. Custom-designed 
co-working spaces will be integrated into 
multiple floors of this terraced foundation 
and engage the collaborative spirit of 
Ho Chi Minh City’s vibrant startup culture.

“Empire City is an astute 
response to Vietnam’s 

next generation, reflecting 
current and future living 

habits through its design.”
Wallpaper

“Cảnh quan thiên nhiên 
Việt Nam được Ole 

Scheeren khắc họa rõ nét 
trong tác phẩm kiến trúc 

mới nhất cho toà nhà chọc 
trời tại Việt Nam.”

Tạp chí Thiết kế & Kiến trúc Dezeen

Empire 88 Tower – thuộc Empire City, một dự 
án phức hợp cao tầng ngoạn mục với nhiều 
không gian công cộng, là dấu ấn đầu tiên của 
Buro Ole Scheeren tại thị trường Việt Nam. 
Nó được thiết lập để trở thành một tiêu điểm 
mới của Thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa tầm 
nhìn về khả năng cộng hưởng giữa thiên nhiên 

“Tòa nhà được xếp vào danh 
sách những dự án kiến trúc 

“xanh” đình đám được công bố 
tại châu Á.”

Theo hãng tin truyền hình CNN

và không gian sống ngay trong lòng thành phố.

Tọa lạc ngay tại lõi của bán đảo Thủ Thiêm bên 
sông Sài Gòn, dự án sẽ tạo ra một môi trường 
dung hòa giữa cảnh quan tự nhiên với các đô 
thị đang phát triển nhanh chóng. Như một hệ 
quả tất yếu, những đặc tính mới của lối sống đô 
thị sẽ xuất hiện trong môi trường phức hợp đáp 
ứng nhu cầu sống, làm việc, giải trí, lưu trú.

Ba tòa nhà chọc trời như những ngọn núi cao 
vút giữa không trung, với tòa tháp trung tâm 
đạt tới độ cao 333 mét, có kết cấu khối đế 
được xây dựng như một khu vườn thu nhỏ. 88 
tầng của tòa tháp sẽ bao gồm khu nhà ở, căn 
hộ, khách sạn và đài quan sát công cộng.

Một “Khu rừng trên cao” với kết cấu uốn lượn 
sẽ cắt ngang tòa tháp theo phương thẳng 
đứng giữa lưng chừng trời, mang cả khu cảnh 
quang xanh mát lên giữa không trung. Hình 
ảnh các bậc thang lơ lửng tỏa ra nhiều hướng 
xoay quanh trục trung tâm của tháp biểu 
trưng cho sự hòa hợp giữa bối cảnh đô thị và 
môi trường tự nhiên của bán đảo, giữa thành 
thị và nông thôn.

Khu rừng trên cao, với sự tương tác đầy quyến 
rũ giữa ngoại thất và nội thất, sẽ sáng tạo một 
hành trình trải nghiệm đầy kỳ diệu bởi cảnh 
quan nhiệt đới của Việt Nam. Bố trí nhiều loài 
thực vật bản địa kết hợp với các loài thủy sinh, 
khung cảnh độc đáo này hứa hẹn mang lại 
trải nghiệm và góc nhìn choáng ngợp về phía 

Theo tạp chí thiết kế Wallpaper.

“Chính thiết kế của Empire 88 
Tower đã phản ánh phong cách 
sống tương lai của thế hệ tiếp 

theo tại Việt nam”

trung tâm thành phố và sông Sài Gòn, vốn là 
đặc quyền không chỉ dành riêng cho cư dân 
tòa tháp mà cả công chúng tham quan.

Ở trên đỉnh của tòa tháp cao nhất, “Không 
gian giữa những đám mây” sẽ kết thúc hành 
trình theo chiều dọc tòa tháp và trình diễn 
một sân khấu cộng đồng có thể tùy biến linh 
hoạt được dùng cho sự kiện và các hoạt động 
giải trí, tôn vinh góc nhìn tuyệt mỹ về quang 
cảnh đô thị nhộn nhịp.

Khu vực khối đế - điểm kết nối tòa tháp với 
mặt đất, được thiết kế như những thửa ruộng 
bậc thang hay những ngọn đồi thi vị, phản 
ánh vẻ đẹp thiên nhiên đầy mê hoặc của Việt 
Nam. Các không gian mở phân tầng từ khu 
vườn tuyệt đẹp ở khối đế sẽ mang đến cho 
công chúng vô số trải nghiệm mới lạ.
 
Khu sinh hoạt cộng đồng được xây dựng bởi 
cấu trúc điều biến, kết nối khu thương mại 
với khu giải trí. Không gian làm việc chung 
thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, được 
tích hợp vào các tầng của khu bậc thang này 
sẽ góp phần gia tăng tính kết nối và hợp tác 
trong bối cảnh khởi nghiệp đầy sôi động của 
thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh tòa tháp 
cao nhất, hai tòa tháp còn lại với phần khối 
đế được thiết kế đồng nhất sẽ bao gồm văn 
phòng và khu dân cư.

Source: Empire City



Lifestyle
Running for Your Life . Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon 

The first edition of the 
Techcombank Ho Chi Minh 
City International Marathon 
attracted thousands 
of participants from 44 
countries as they embraced 
this year’s race theme of 
One Run, One City.

The race began at the historic 
Saigon Zoo and passed several 
historic landmarks on the way 
to the finish line at Empire City 
Sales Gallery located in the 
Thu Thiem New Urban Area 
where finishers were treated to 
stunning views of the 
Ho Chi Minh skyline.

Giải Marathon 
quốc tế TP. Hồ Chí Minh  
Techcombank lần thứ nhất 
thu hút hàng nghìn thí sinh 
từ 44 quốc gia hưởng ứng 
tinh thần năm nay “One Run, 
One City”.

Các vận động viên xuất phát từ 
Thảo Cầm Viên, chạy qua các địa 
danh lịch sử nổi tiếng tại TP. Hồ 
Chí Minh và kết thúc tại khu nhà 
mẫu Empire City tọa lạc tại Khu 
đô thị mới Thủ Thiêm.

Running 
for Your Life
As the home of healthy 
living, Empire City 
is the proud sponsor  
and participate in 
the international 
marathon competition.

One Run, One City
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10km

The Techcombank Ho Chi Minh City 
International Marathon celebrates the 
spirit of sport and physical wellness. 
Local and overseas athletes participate 
over three distances: the traditional full 
marathon at 42.2km, a half-marathon at 
21.1km and a 10km race. The Kids’ Run 
is a fun event for youngsters aimed at 
getting children involved in running and 
in leading a healthy lifestyle. Empire City 
shares this spirit of celebrating health 
through sports and the importance of 

living well for every generation. With many 
of our team participating, we don’t just walk 
the talk, we run it too. Empire City’s exercise 
facilities, running tracks and swimming pools 
within landscaped residential environments 
encourage a life of activity and sports. 
Located next to the Saigon river, Empire City 
plays a part in improving health and living 
standards for people and showcases the 
modern, clean and orderly side of Ho Chi 
Minh City. 

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí 
Minh Techcombank 2017 nhằm cổ vũ tinh 
thần tập luyện thể dục thể thao, nâng cao 
sức khỏe và chất lượng cuộc sống cộng 
đồng. Ba đường chạy dành cho các vận 
động viên gồm: Chặng Marathon 42,2km, 
chặng Bán Marathon 21.1 km và chặng 10 
km. Giải dành cho thiếu nhi là một sự kiện 
vui nhộn đặc biệt dành riêng cho các vận 
động viên nhí, nhằm khuyến khích các em 
tham gia hoạt động thể thao và sớm rèn 
luyện một phong cách sống lành mạnh.

Đến với giải Marathon lần này, Empire City 
không chỉ đơn thuần đóng vai trò đơn vị tài 
trợ điểm đến mà còn ghi dấu bởi sự tham gia 
từ tập thể nhân viên công ty. Tọa lạc tại vị trí 
đắc địa ven sông Sài Gòn, Empire City hướng 
đến xây dựng một cộng đồng hiện đại, năng 
động, một điểm đến đáng mơ ước tại Việt 
Nam.

Techcombank Ho Chi Minh 
City International Marathon
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21.1km

42.2km
Full Marathon

Half Marathon

Race
Cự ly tiêu chuẩn

Cự ly bán chuyên

Cự ly chuyên nghiệp

Source: Sunrise Event Vietnam Source: Empire City



Interior/ Furniture/ Living
Global Trends in Interior Design

Lighting
in Modern 
Apartment
Lighting trends that luxurious apartment 
owners should know in 2018. 

Lighting seems like an easy job, yet 
sparkling schemes for luxurious 
residences are considered the toughest 
tasks in designing a home. 

Bad lighting can change an exquisite room into 
a cheap and uncomfortable place; whereas 
right lighting, while often being considered a 
design cliché, is truly everything.
Spare your time to try out some of architects’ 
advises to lure your guests with a wonderful 
atmosphere just by playing with light fixtures.

1. Warm up your kitchen & dining table.

Using warm color 3500 - 4100K creates a 
welcoming and comfortable look for your 
fine dining space. Additionally, setting up the 
chandelier, pendant, candle or hanging wires 
right above the dining table will bring special 
ambience to your environment.  

2. Create a layered lighting design to have a 
mixture of lighting heights and locations to 
emphasize different aspects of the house.

Key principles point towards the start with 
chandelier at ceiling for Ambient light – basic 
general lighting purpose. Then, going down for 
Accent light – aesthetics with light on top of a 
shelf or spotlight for a piece of artwork. Finally, we 
move lower with table lamp on desk for Task light 
– practical lights to perform specifically tasks.

3. Lamp shades are storyteller

You can transform the whole atmosphere with 
lamp shades that have a story-telling prints, 
gorgeous oriental colors, or vintage-themed and 
your guests will be dazzled.
Experts secretly share that lamps are key in inte-
rior design as it can provide ambient, accent and 
task light while its movability provides greater 
design effects.
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4. Don’t forget natural light source if you 
have large bay window. 

Sunrise and sunset scenes are luxurious gift 
that no designer can re-create. Moreover, street 
lamps at night will bring significant effect to your 
views.

Source: shutterstock



1. Làm ấm áp gian bếp và phòng ăn:

Sử dụng màu ấm từ 3500 - 4100K để tạo nên cảm giác 
thân thiện và thoải mái cho không gian ẩm thực của 
gia đình bạn. Ngoài ra, treo đèn chùm, đèn dây thả, 
nến hoặc dây đèn trang trí ngay trên không gian bàn 
ăn sẽ tiếp thêm sự thi vị cho bầu không gian ấy.

2. Tạo ra các nguồn ánh sáng khác nhau để 
tạo điểm nhấn và mang lại chiều sâu không 
gian.

Nguyên tắc cơ bản bắt đầu bằng đèn chùm treo trần 
để tạo ánh sáng lót nền cho môi trường – đây là 
nguồn ánh sáng tổng hợp. Tiếp đến là ánh sáng nhấn 
– sẽ lung linh hơn với đèn để trên kệ hoặc đèn rọi, 
rọi vào các tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh hoặc vật 
phẩm trưng bày. Cuối cùng là đèn bàn hay còn gọi là 
ánh sáng tác vụ - loại ánh sáng để phục vụ cho những 
mục đích cụ thể.

3. Chụp đèn có thể ví như người kể 
chuyện:

Khách viếng thăm sẽ đắm chìm vào câu chuyện của 
bạn bởi chụp đèn bằng vật liệu in, có các nhóm màu 
Đông phương tuyệt đẹp, hoặc có kiểu dáng cổ điển.
Các chuyên gia bật mí rằng đèn cây là một trong 
những nhân tố quan trọng của nội thất. Chúng có 
thể trang trí không gian, tạo ánh sáng nhấn hoặc ánh 
sáng tác vụ.

Ánh sáng 
cho các 
Căn hộ 
hiện đại
Xu hướng ánh sáng vào năm 2018 dành 
cho các căn hộ sang trọng

Sắp đặt ánh sáng dường như là một 
công việc đơn giản, nhưng thiết kế hệ 
thống chiếu sáng sao cho căn hộ được 
sang trọng, đẳng cấp, là một nhiệm vụ 
không dễ dàng trong việc thiết kế không 
gian nội thất. Ánh sáng không đạt chuẩn 
có thể biến một căn phòng tinh tế thành 
một nơi thấp cấp và khó chịu; trong khi 
ánh sáng hài hòa, dù hơi công thức, 
nhưng lại là nhân tố quyết định.

Hãy để các kiến trúc sư đưa ra lời khuyên cho bạn 
tạo nên một không gian đẳng cấp, làm say lòng các 
vị khách ghé thăm nhà, chỉ bằng việc sắp đặt hệ 
thống chiếu sáng của gia đình.
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4. Đừng quên nguồn sáng tự nhiên nếu nhà 
bạn có cửa sổ lớn.

Ánh sáng của bình minh và hoàng hôn là món quà vô 
cùng quý giá mà không nhà thiết kế đại tài nào có thể 
tạo nên. Ngoài ra, ánh sáng lấp lánh từ đèn đường 
buổi tối muộn cũng đem lại hiệu ứng lộng lẫy cho tầm 
nhìn của bạn.

Source: shutterstock



Project Update
Linden Residences & Tilia Residences

Infrastructure & Piling Work for 
Linden Residences & Tilia Residences
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Tiến độ xây dựng 3 tuyến đường chính của KĐT mới Thủ 
Thiêm đã hoàn thiện, bao gồm Đại Lộ Vòng Cung, đường 
Ven hồ Trung Tâm, đường Ven Sông.

Tổng quan cơ sở hạ tầng của Khu đô thị mới Thủ 
Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh

145.617,8 sm
 Completed for whole project 
Đã hoàn thành 145.6178,8 m2 cho toàn 
bộ dự án

Source: Empire City

General context of 
Infrastructure of Thu Thiem 
New Urban Areas of Ho Chi 
Minh  City
 
The construction progress of 
the 3 main roads in Thu Thiem 
New Urban Area have been 
completed, including Cresent 
Boulevard, Lakefront Road, 
Riverfront Road.
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Fecon
Contractor
Nhà thầu

6 nos 
of  D1200mm
Bored Piles
Cọc khoan nhồi

7 nos 
of  D600mm
Spun Piles
Cọc ép ly tâm

Test Piling for 
Linden Residences 
& Tilia Residences
Test cọc cho Linden Residences & Tilia 
Residences

Source: Empire City



Empire City #Throwback
Highlights of 2017

An Overwhelming 
Response

With an overwhelming 
response from buyers for 
Linden Residences, Empire 
City has successfully 
launched Tilia Residences 
on July 7th and July 8th , 
2017 at Empire City Sales 
Gallery.

Situated within one of 
Vietnam’s most coveted 
addresses, homeowners 
of Tilia Residences will be 
able to enjoy close proximity 
to the waterfront and the 
vibrant District One.

A Spectacular 
Sales Gallery
The sales gallery built at site of 
Empire City in Thu Thiem new 
urban township was officially 
launched on 20/5/2017. Poised 
to become an iconic building 
resembling the future zone 
of the observatory tower, the 
Empire City’s sales gallery 
features unique architecture 
and facade treatment by 
renowned design firm Kohn 
Pedersen Fox while the interior 
design is simply another 
masterpiece of Callison RTKL. 

The complex comprises 
office area, sales lounge, 
show units, an auditorium, 
landscaped garden and a 30m 
high observatory deck, which 
will offer visitors spectacular 
panoramic views of the Saigon 
River, Nha Rong Harbour and 
District 1’s vibrant skyline. The 
Empire City’s sales gallery 
evolves beyond a landmark 
and has its best to offer our 
residents of a luxury urban 
riverfront lifestyle in the 
making.

Nhận được sự đón nhận tích cực 
của Quý khách hàng từ dự án căn 
hộ cao cấp Linden Residences, 
Empire City đã tiếp tục ra mắt giới 
thiệu dự án Tilia Residences vào 
hai ngày 7/7/2017 và 8/7/2017 tại 
khu nhà mẫu Empire City. 

Tọa lạc tại một trong những địa 
điểm đáng khát khao nhất của 
Việt Nam, những chủ nhân tương 
lai của Tilia Residences hoàn toàn 
có thể tự hào về một phong cách 
sống ven sông sang trọng và đẳng 
cấp, liền kề khu trung tâm hiện 
hữu của thành phố.

Empire City đã chính thức khai 
trương Khu Văn phòng kinh doanh 
và Căn hộ mẫu vào ngày 20/5/2017 
tại vị trí của dự án, thuộc khu 
Đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, 
Tp.HCM. Với thiết kế mặt ngoài 
được thực hiện bởi đơn vị tư vấn 
kiến trúc hàng đầu thế giới Kohn 
Pedersen Fox, và phần thiết kế nội 
thất do công ty Callison RTKL thực 
hiện, công trình điểm nhấn mang 
nét độc đáo này được lấy cảm 
hứng từ Khu vực Tháp Quan sát 
của Empire City trong tương lai. 

Tòa nhà phức hợp cao 5 tầng này 
bao gồm khu văn phòng làm việc, 
khu vực kinh doanh và các căn hộ 
mẫu, rạp chiếu phim mini, khu sân 
vườn và sự kiện ngoài trời, cùng 
tòa tháp quan sát có độ cao hơn 
30m dành cho khách hàng chiêm 
ngưỡng góc nhìn toàn cảnh tuyệt 
đẹp của sông Sài Gòn, khu trung 
tâm Quận 1 và khu Bến cảng Nhà 
Rồng. Nhà Mẫu Empire City sẽ 
mang đến cho các khách hàng cơ 
hội trải nghiệm chân thật nhất về 
phong cách sống thành thị ven 
sông đặc trưng mang thương hiệu 
Empire City.

 

Chính thức khai trương khu 
nhà mẫu Empire City
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Team
Building

Championing Healthy Living

What’s Next 
in 2018?

Empire City 
Wins Gold

Location: Phan Thiet
Địa điểm: Phan Thiết

Theme: Escape the Ordinary
Chủ đề: Escape the Ordinary

It is our belief and culture, as 
people make things happen 
and achieve the impossible with 
forward thinking that comes 
with great challenges, as well 
as aspirations nurtured with the 
passion for a better society.

We make an impact not 
only on every work, but also 
support the communities and 
societies to brand ourselves 
as the life enhancer. Empire 
City really look forward an 
exciting & colourful 2018.

Empire City picked up three 
Gold awards, which are 
the highest accolade, at 
the prestigious Transform 
Awards Asia Pacific in 
Hong Kong on the 8th 
December 2017. 

According to the judging 
panel of international 
experts, Empire City is 
seen as fresh, exciting and 
sophisticated with strong 

Chúng tôi nỗ lực không chỉ trong 
công việc, mà còn quan tâm đến 
xã hội, cộng đồng để hiện thực 
hóa tầm nhìn về việc kiến tạo 
nên một phiên bản tốt hơn của 
Quận 1, Quận 1 của tương lai - 
Quận 1.2

Niềm tin và văn hóa của chúng tôi 
là không ngừng nỗ lực và sáng tạo 
để định hình phong cách sống, làm 
việc, ăn uống, vui chơi, mua sắm, 
lưu trú cho thế hệ đô thị tiếp theo 
ở Việt Nam.

creative direction and clever 
execution. 

The work was celebrated 
as the best visual identity in 
the property sector, the best 
creative strategy and the best 
place brand.

Gold – Best Place Brand 
Gold – Best Creative   
            Strategy
Gold – Best Visual 
            Identity (Property)

Empire City đã giành được ba giải 
Vàng, là giải thưởng cao nhất tại Giải 
thưởng Transform Awards Châu Á Thái 
Bình Dương có uy tín tại Hồng Kông 
vào ngày 8 tháng 12 năm 2017.

Giải vàng - Thương hiệu điểm đến

Giải vàng - Chiến lược sáng tạo

Giải vàng - Nhận diện thương 
hiệu (Bất động sản)
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Source: Empire City Source: shutterstock



Get in Touch
Contact Details

Hotline
+ 84 902 833 388

Disclamer
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