NO VAG R O U P TO W ER

NOVAGROUP TOWER

THƯ MỜI HỢP TÁC
Kính gửi Quý đối tác,
Lời đầu tiên, NOVAGROUP xin kính chúc quý Khách hàng sức khỏe và lời chào trân trọng.
Tiếp đến, chúng tôi xin giới thiệu và ngỏ lời mời hợp tác tới Quý đối tác.
NOVAGROUP là tập đoàn hàng đầu về lĩnh vực giáo dục kỹ năng mềm. Năm 2019 tới,
chúng tôi sẽ phát triển thêm hệ sinh thái cộng đồng khởi nghiệp - NOVAUP dành cho các
doanh nghiệp trẻ. Số lượng thành viên cố định dự kiến của NOVAUP năm 2019 sẽ là 2000
người.
Với mong muốn xây dựng hệ sinh thái khép kín bao gồm Làm việc - Học tập - Giải trí - Rèn
luyện sức khỏe - Dịch vụ tiện ích, NOVAUP rất mong muốn mời những đối tác kinh doanh
các lĩnh vực liên quan để cùng phát triển và hỗ trợ lẫn nhau. Vị trí của chúng tôi tại khu vực
Kim Mã giao với Giang Văn Minh.
Vậy nên, NOVAUP viết thư này để chia sẻ hình thức hợp tác với Quý đối tác, thuê mặt
bằng tại NOVAUP với diện tích phù hợp.
Khi trở thành thành viên trong hệ sinh thái NOVAUP, Quý đối tác sẽ nhận được những
dịch vụ tiện ích đi kèm sau:
- Hỗ trợ truyền thông cho Quý đối tác tại tất cả các kênh quảng cáo của chúng tôi tới
thành viên của NOVAUP.
- Hỗ trợ không gian, tổ chức sự kiện phù hợp với mong muốn của đối tác với mức giá ưu
đãi nhất.
- Ưu tiên giá thuê mặt bằng đối với đối tác nằm trong tiêu chí của hệ sinh thái.
Trong trường hợp không thuê mặt bằng, NOVAUP rất mong Quý đối tác có thể trở thành
đối tác truyền thông và có những ưu đãi nhất định dành cho thành viên của NOVAUP theo
từng thời kỳ khác nhau.
Trân trọng
Tổng Giám Đốc NOVAGROUP
Đỗ Mạnh Hùng

1

NOVAGROUP TOWER
“Nơi làm việc lý tưởng của các doanh nghiệp
và cá nhân khởi nghiệp.”
Tọa lạc tại tuyến đường giao giữa Kim Mã và Giang Văn Minh,
Novagroup Tower là địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp muốn
phát triển và mở rộng dịch vụ tiện ích của mình. Đây cũng là nơi
thích hợp để bạn đặt trụ sở văn phòng, nhà hàng, quán cà phê,
dịch vụ spa, gym,... Với diện tích mặt bằng rộng 700m2 mỗi tầng,
Novagroup Tower là nơi lý tưởng để đưa doanh nghiệp của bạn
tiến bước lên một tầm cao mới.
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Mục lục:
Thư mời hợp tác
Tổng quan Novagroup Tower
Vị trí tòa nhà
Đặc điểm tòa nhà
Phối cảnh văn phòng

Thông tin nhanh:

Chủ quản lý: Công ty cổ phần công nghệ giáo dục NOVA
Tòa nhà bao gồm: 2 tầng hầm - 11 tầng nổi
Website: www.novaedu.vn
Hotline: 0976 388 386
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VỊ TRÍ TÒA NHÀ
Tọa lạc trên trục đường chính tuyến đường Liễu Giai - Núi Trúc - Giang Văn Minh
- Sơn Tây. Novagroup Tower hiện tại là đầu não trung tâm quận Ba Đình với 11
tầng nổi và 2 tầng hầm. Novagroup Tower được cấp phép xây dựng là 1 trong
những tòa cao nhất trung tâm quận Ba Đình.
Với tổng số vốn đầu tư lên đến 600 tỷ đồng, dự án được bàn giao vào tháng
12/2018. Đây là dự án lý tưởng dành cho doanh nghiệp có nhu cầu văn phòng
đẳng cấp tại trung tâm quận Ba Đình hiện nay.
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ĐẶC ĐIỂM TÒA NHÀ
• Quản lý: NOVAGROUP
• Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2018
• Thông tin chi tiết:
· 11 tầng cho thuê
· 2 thang máy
· Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh
· Chiều cao trần: 2,8m
• Tổng diện tích cho thuê thương mại: 2.100 m2
• Tổng diện tích cho thuê văn phòng: 4.400 m2
• Diện tích khuôn viên: 1.250 m2
• Hệ thống an ninh & PCCC: Theo tiêu chuẩn quốc tế
• Khu vực đỗ xe: 2 tầng hầm ( B1 , B2)
• Đặc điểm nổi bật:
· Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn hạng A.
· Diện tích mặt sàn không cột lớn
· Tầm nhìn thoáng, bao quát toàn bộ khu vực Ba Đình
· Các tiện ích cao cấp: siêu thị, khu dịch vụ ăn uống
tiêu chuẩn quốc tế và các dịch vụ thương mại khác
· Cộng đồng khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam
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PHỐI CẢNH
VĂN PHÒNG
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Hot l in e :
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h oan k . n ov ae d u @gmai l. c o m
We bs ite :

w w w. n ov a up. v n

