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*Ảnh 3D phối cảnh biệt thự (đảo Jade) Ecopark Grand - �e Island

Xuất hiện như hòn ngọc quý giữa không gian xanh êm dịu của khu đô thị Ecopark, quần thể biệt thự đảo Ecopark Grand – �e Island là mảnh ghép 
không thể thiếu trong bộ sưu tập thượng hạng của những chủ nhân tôn quý. Được thiết kế dựa trên sự am hiểu sâu sắc về cộng đồng châu Á, tuyệt 
tác biệt thự đảo Ecopark Grand – �e Island xứng tầm một di sản cá nhân bền vững, mang đến những trải nghiệm phong cách nghỉ dưỡng đẳng 
cấp dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.

C H Í N H  T H Ứ C  M Ở  B Á N  P H Â N  K H U  Đ Ẹ P  N H Ấ T  T O P A Z  I S L A N D

K I Ệ T  TÁC  Đ Ộ C  B Ả N
G I ỮA  T H I Ê N  N H I Ê N



Quý độc giả thân mến!
Ngọn gió cuối xuân nhẹ nhàng và dịu dàng luôn 
mang đến những xúc cảm tươi mới. Cuốn tạp 
chí Ecolife số đặc biệt 2019 như một món quà ý 
nghĩa đầu năm mà chủ đầu tư Khu đô thị Ecopark 
muốn dành tặng riêng cho quý cư dân, quý khách 
hàng và những đối tác thân thiết.
 Cuộc sống – xã hội luôn có những thay đổi 
liên tục để phát triển. Ai cũng biết vậy nhưng 
không phải ai cũng trả lời được câu hỏi: Khi 
nào cần thay đổi? Chúng ta chịu đựng sự thay 
đổi, hay chúng ta chủ động tạo ra và sẵn sàng 
đón nhận nó. Rõ ràng khi chúng ta nhận ra sự 
thay đổi đã có mặt hôm nay nghĩa là quá khứ 
đã khép lại ít nhiều hôm qua. Và tương lai chính 
là sự kế thừa, phát huy những mặt tốt đẹp đã 
tích lũy nhiều năm và đổi mới không ngừng để 
nắm bắt cơ hội thời cuộc.
 Thị trường không bao giờ ở mãi trong một 
trạng thái cố định với sự xuất hiện liên tục của 
những công nghệ mới, đối thủ mới và khách hàng 
mới… Và “Thay đổi” là điều duy nhất không bao 
giờ thay đổi. Đây chính là thời điểm quan trọng 
để Ecopark từ công ty gia đình trở thành tập đoàn 
phát triển chuyên nghiệp, đột phá, minh bạch và 

bền vững. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng 
Ban lãnh đạo đã quyết tâm lựa chọn con đường 
đưa công ty hướng đến mô hình hiện đại, thích 
ứng với thị trường thay đổi nhanh chóng hiện nay. 
 Đồng thời vạch ra những hướng đi mới, 
chiến lược mới, trong đó đặt việc nâng cao năng 
lực tổ chức của công ty, tính chuyên nghiệp của 
đội ngũ cán bộ nhân viên là nền tảng trung tâm, 
động lực cho sự phát triển của công ty. Hơn hết, 
cốt lõi của sự đổi mới từ tư duy cho đến cách 
vận hành, chính là để phục vụ khách hàng tốt 
hơn, là mang đến những sản phẩm và dịch vụ 
thực sự khác biệt.
 Bên cạnh những nội dung xuyên suốt về sự 
đổi mới trên khắp các hoạt động của Khu đô thị 
và sự đổi mới trong chiến lược phát triển của Tập 
đoàn Ecopark, quý bạn đọc còn có cơ hội thưởng 
thức các bài viết phong phú, hấp dẫn về những 
tiện ích mới tại Ecopark, về con người Eco, về 
những sản phẩm, sự kiện độc đáo sắp diễn ra 
trên miền xanh rực rỡ này.  
 Ban biên tập Tạp chí Ecolife kính chúc quý 
độc giả một năm 2019 nhiều sức khỏe – thành 
công – và nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống. 

THƯ BAN BIÊN TẬP
Ecolife tháng 4/2019
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TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP ĐOÀN THỊ ĐIỂM GREENFIELD

Doan Thi Diem Greenfield School 
(*111)

Giáo dục không phải là 
chuẩn bị cho cuộc sống,
giáo dục chính là cuộc sống

(John Dewey)

“ “



Dấu ấn của tinh hoa, thẩm mỹ và cá tính riêng biệt sẽ được chủ nhân căn hộ The Collection thể hiện trọn vẹn trong mỗi “biệt thự độc 
bản giữa mây trời”. Vượt xa mọi chuẩn mực truyền thống của một căn hộ hạng sang, The Collection gồm các siêu phẩm Aqua150, 
Golf150, Golf200, Penthouse... với tầm nhìn kép, ôm trọn vịnh Aqua Bay rộng 17ha cùng dải xanh miên man của sân golf đẳng cấp, 
đồng thời sở hữu thang máy riêng và ban công Skydeck rộng lớn. Không chỉ đơn thuần là bộ sưu tập kỳ quan căn hộ, The Collection 
còn là biểu tượng cuộc sống của những chủ nhân xứng tầm.

BỘ SƯU TẬP KỲ QUAN CĂN HỘ

T H E  C O L L E C T I O N

01233 555 569TheCollectionEcopark.com TheCollectionEcoparkMỘT SẢN PHẨM MỚI TẠI PHÂN KHU AQUA BAY, ECOPARK
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Nhà mẫu biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island



Tập đoàn Ecopark đã phối hợp cùng Công ty CP Xây dựng Hạ tầng 
Econs Việt Nam chính thức khởi công dự án biệt thự đảo Ecopark 
Grand – The Island, dự kiến sẽ hoàn thành 3 nhánh đảo đầu tiên 
trong quý 4/2019.
 Ecopark Grand – The Island là dòng sản phẩm bất động sản 
khác biệt của thương hiệu Ecopark, nơi 100% các căn biệt thự được 
xây dựng trên những nhánh đảo vươn ra giữa mặt nước lấy cảm hứng 
từ Đảo Cọ kỳ vỹ tại Dubai. Chủ đầu tư Ecopark đã lựa chọn đối tác 

tin tưởng là Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Econs Việt Nam - đơn vị 
uy tín trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
với nhiều kinh nghiệm thực hiện công trình đa dạng như trung tâm 
thương mại, khu căn hộ cao cấp, cao ốc văn phòng… Tại lễ khởi công, 
Phó Giám đốc Công ty Econs, ông Phạm Hoàng Tuấn đã cam kết với 
Chủ đầu tư Ecopark về thời gian, tiến độ thi công cũng như đảm bảo 
chất lượng công trình. 

Ecopark Grand - The Island chính thức được khởi công

Nhà mẫu biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island
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Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà 
Lan, lễ hội hoa 'Sắc màu Hà Lan' với 180,000 cây hoa tulip đã diễn 
ra tại Khu đô thị Ecopark.
 Lễ hội hoa “Sắc màu Hà Lan” kéo dài 5 ngày (từ 28/12/2018-
1/1/2019) tái hiện một phần khu công viên nổi tiếng Keukenhof (Hà 
Lan) – nơi được mệnh danh là thiên đường hoa đẹp nhất thế giới, 
cùng nhiều hoạt động văn hóa, giải trí sôi động đậm tinh thần lễ hội 
Hà Lan tại Việt Nam.
 Hơn 1500m2 tại Công viên mùa Xuân Khu đô thị Ecopark được 
trang trí bằng những thảm hoa tulip rực rỡ sắc màu từ vàng tươi, 

trắng tinh khôi, hồng dịu dàng, đỏ rực rỡ, tím e ấp... từ các giống tulip 
nổi tiếng trên thế giới như Christmas Dream, Strong Gold, Verandi, 
White Prince, Negrita Zeeland, Tom Pouce…
 Theo Ban tổ chức, tất cả hoa đều được Ban tổ chức lễ hội nhập khẩu 
trực tiếp từ Hà Lan và ươm trồng rất kỳ công tại Sapa, nơi có khí hậu 
và môi trường gần giống với Châu Âu để cây sinh trưởng tốt nhất.
Lễ hội hoa tulip “Sắc màu Hà Lan” không đơn thuần là một điểm 
thưởng lãm sắc hoa mà còn là một nơi hẹn hò lý tưởng của những 
tâm hồn yêu hoa, yêu thiên nhiên và là cơ hội hiếm có cho những 
ai muốn tìm hiểu thêm về đất nước Hà Lan xinh đẹp.

Cánh đồng hoa tulip Hà Lan lần đầu xuất hiện tại Ecopark

Tuylip tại công viên Mùa Xuân, Ecopark
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Tuylip tại công viên Mùa Xuân, Ecopark
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Hòa chung không khí cổ vũ đội tuyển Việt Nam, đông đảo cư dân 
Ecopark đã cùng theo dõi trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 dưới 
màn hình 32m2 tại công viên mùa Hạ. 
 Trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia diễn ra vào 19h30 
ngày 15/12/2018 nhưng rất nhiều cư dân đã ra công viên mùa Hạ sớm 
để hòa mình vào không khí bóng đá. Việc tổ chức xem bóng đá chung 
không chỉ tăng thêm sự đoàn kết giữa cư dân mà cũng là cách tiếp 
thêm lửa cho đội nhà thi đấu thăng hoa. Các cổ động viên đã vô cùng 
“máu lửa” trong suốt 90 phút trận đấu diễn ra. Từ người già đến trẻ 

nhỏ, ai cũng theo dõi sát sao trận đấu, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một 
thời khắc nào.
 Với chiến thắng đêm 15/12, đội tuyển Việt Nam đã giành được 
chức vô địch AFF cup sau 10 năm chờ đợi và khép lại một năm thành 
công trọn vẹn cho bóng đá nước nhà. Xin cảm ơn thầy trò huấn luyện 
viên Park Hang Seo đã mang vinh quang về cho đất nước và làm nức 
lòng người hâm mộ. Chúc cho đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái 
thêm nhiều thành công hơn nữa và vươn tầm châu lục, xứng đáng 
với tình yêu và sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Cuồng nhiệt không khí bóng đá tại Ecopark

Cư dân Eco hào hứng cổ vũ bóng đá 
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Trong thời khắc chuyển giao năm mới 2019, hơn 3000 cư dân Ecopark 
đã được đắm chìm trong đại nhạc tiệc Countdown 2019. Đây là năm 
thứ 2 liên tiếp, cư dân Ecopark được đón chào một lễ hội đếm ngược 
đón giao thừa dương lịch ngay tại nơi mình sống.
 Chủ đề của chương trình năm nay là trở về thập niên 1980 với 
những màn trình diễn âm nhạc sôi động đúng chất retro cùng sân 
khấu sẽ tái hiện quảng trường thời đại huyền thoại rực rỡ âm thanh 
và ánh sáng, mang tới cho cư dân Eco một đêm giao thừa tuyệt vời, 
khởi đầu một năm mới tràn đầy năng lượng.

Đêm giao thừa, dưới ánh sáng rực rỡ của pháo sáng cùng tiếng chuông 
đồng hồ ngân vang, khu đô thị Ecopark từ người già đến trẻ em, người 
Việt và người nước ngoài cùng nhau chào đón 2019, chúc nhau một 
năm mới hạnh phúc, đủ đầy, an yên như cuộc sống thanh bình, văn 
minh và giàu tình cảm nơi này.

Lễ hội Countdown đáng nhớ tại Ecopark

Lễ countdown năm mới 2019 vô cùng hoành tráng tại Ecopark
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SẮC XUÂN
ECOPARK

Một mùa xuân mới lại về trên miền xanh Ecopark. Xuân về là dệt gấm thêu hoa trên màu lá, là lòng 
như quên đi bao bận rộn, vất vả. Mùa xuân Eco dịu nhẹ, thanh bình với cảnh sắc tuyệt đẹp. 
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SẮC XUÂN
ECOPARK

Đường dạo Vườn Tùng, tháng 3/2019
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Dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, Tập 
đoàn Ecopark đã khai trương tổ hợp công 
viên sinh thái ven vịnh thủy đầu tiên tại 
miền Bắc rộng hơn 100ha – địa điểm lý 
tưởng để du xuân thưởng lãm hoa, tổ chức 
cắm trại, vui chơi và trải nghiệm những 
hoạt động gần gũi thiên nhiên hấp dẫn. 
Từ khi khai trương đến nay, công viên 
Hồ Thiên Nga đã đón hàng ngàn lượt du 
khách. Khách tham quan đặc biệt ấn tượng 
với không gian rộng với những cánh cò 
trắng muốt bay trên đầm lầy, tiếng chim 
hót lảnh lót dưới những tán cây và đàn 
thiên nga 20 con tuyệt đẹp thong dong 
bơi giữa vịnh hồ.

Công viên Hồ Thiên Nga, tháng 3/2019

Khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời tại Ecopark với đàn cò trắng nhởn nhơ dạo chơi trên đầm lầy 

tưởng chừng như chỉ có thể tìm thấy ở những khu rừng hoang dã nước ngoài.
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Công viên Hồ Thiên Nga có những điểm dừng chân như bước ra từ truyện cổ tích, nơi con người được thưởng lãm bức tranh tuyệt mỹ xanh 
mát của cỏ cây hoa lá cộng hưởng chút nắng ấm áp của tiết trời mùa Xuân. 

Ảnh chụp thực tế công viên Hồ Thiên Nga, Ecopark

17



Mùa Xuân cũng là mùa đâm chồi nảy lộc, mùa cây thay lá. Sắc xanh Eco nhường chỗ cho sắc đỏ của lộc vừng, 
một khung cảnh nên thơ chỉ xuất hiện trong tiết trời Xuân. Ả
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Hoa vẫn luôn là “đặc sản”của Eco mỗi độ Xuân về. Gió xuân đem đến những thảm hoa đủ sắc màu,
bung nở rực rỡ như thay áo mới cho miền Xanh thêm quyến rũ.

Đường dạo bộ ven biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island, tháng 3/2019
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Xuân này Eco có thêm những hàng Sò đo đỏ rực,
lung linh như đốm lửa ấm, thắp sáng cả một góc trời. H
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Năm nay, với nhiều hoạt động vui chơi thú vị và đường hoa sắc màu độc đáo, Lễ hội hoa Xuân 
Ecopark đã đón lượng du khách tham quan đông kỷ lục, để lại rất nhiều cảm mến, thương yêu.

Eco đã chào đón năm mới bằng một mùa Xuân muôn màu như thế. Những làn hơi ấm nhẹ nhàng, 
những sự chuyển mình của cỏ cây, đất trời đã mang tới mang theo bao nỗi niềm, bao hy vọng 
và những lời cầu chúc an lành cho một năm ngập tràn những điều ý nghĩa.

Đồi hoa khoe sắc tại Lễ hội Sắc màu Mùa Xuân Ecopark 2019
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NĂM MỚI CỦA
WEST BAY

Sống tại Ecopark là lựa chọn một lối sống rất “khác”, nhưng lối sống ấy được đón nhận rất nồng 
nhiệt bằng hiện tượng sốt nóng trên thị trường bất động sản khi chủ đầu tư Ecopark tiến hành mở 
bán khu căn hộ West Bay vào năm 2016. Khách hàng xếp hàng từ trong đêm, cá biệt có người có mặt 
36h đồng hồ trước giờ mở bán. 2018, Phân khu West Bay đã hoàn thành bàn giao toàn bộ căn hộ cho 
cư dân và những khách hàng ngày ấy sẽ tận hưởng trọn vẹn năm đầu tiên tại ngôi nhà mới. Ecolife 
đã gặp gỡ và chia sẻ với cư dân West Bay về một năm 2019 sắp tới của họ giữa miền xanh Ecopark.
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Ảnh chụp tại Đại lộ Ecopark, 2019
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West Bay’s New Year

Living in Ecopark is choosing an alternative lifestyle, one that has become a phenomenon among the 
real estate market since the Ecopark opened the sales of West Bay apartments in 2016. Customers 
queued up through the night, some even a full 36 hours before sales began. 2019, The West Bay parcel 
has been completed, and all apartments have been handed over to residents, who are now looking 

forward to the first full year linving in their homes. Ecolife met with West Bay residents 
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Nghệ sỹ dương cầm / Pianist

ĐoànNhậtAnh

“Mình cảm thấy hạnh phúc khi được 
cống hiến cho cộng đồng.”

"Sau buổi “Hòa nhạc trong rừng” được tổ chức 
tại phân khu biệt thự đảo Ecopark Grand – 
The Island thành công bất ngờ, mình dự định 
sẽ tổ chức thêm các buổi hòa nhạc ngoài trời 
tương tự, thậm chí đã lên kế hoạch mời một 
team Opera về Ecopark biểu diễn cho cư dân 
vào tháng 5 tới. Về Ecopark, điều tuyệt nhất 
với mình là được sống trong một cộng đồng 
cư dân văn minh, tri thức và yêu nghệ thuật. 
Nhạc cổ điển thính phòng vốn rất kén người 

nghe nhưng ở Ecopark mọi người lại đón nhận 
vô cùng nồng nhiệt. Bên cạnh những giờ học 
trên lớp, rất nhiều phụ huynh tại đây sẵn sàng 
cho con đi học đàn, tham dự các buổi biểu diễn 
nghệ thuật cổ điển để bồi đắp văn hóa. Điều này 
không nhiều khu đô thị có được. Sự đón nhận 
của cư dân đối với các chương trình nghệ thuật 
của mình là nguồn cổ vũ rất lớn và mình thật 
sự hạnh phúc khi được cống hiến cho một cộng 
đồng văn minh và nhân văn như cư dân Eco."

“I FEEL HAPPY WHEN I AM DEDICATED TO 
THE COMMUNITY!
After my "Concert in the Forest" held at 
Ecopark Grand - The Island was surprisingly 
successful, I intend to organize more similar 
outdoor concerts, and I even planned to 
invite an Opera team to Ecopark to perform 
for residents in May. About Ecopark, it is 
great to live in a civilized, intellectual and 

art-loving-community. Many parents here 
are ready to send their children to learn 
music or attend classical art performances 
and cultivate culture. This does not happen 
in many other urban areas. The reception of 
residents for my artistic programs is a great 
source of encouragement and I am really happy 
to be dedicated to a civilized and humane 
community like Eco residents."
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Ảnh chụp tại phòng khám Ecoclinic, Ecopark
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Giám đốc phòng khám Ecoclinic / Director of Ecoclinic 

NôngThếHải
“Chuẩn bị tinh thần, sức khoẻ

để tiếp tục phục vụ cư dân Ecopark.”
"Từ khi cùng cả gia đình chuyển về sống tại căn hộ West Bay C tôi đã tham gia một số 
câu lạc bộ cho người cao tuổi. Môi trường sống trong lành cùng với những người bạn 
mới chung sở thích về thể thao, văn nghệ làm tôi rất yêu quý cuộc sống nơi đây. Do 
công việc điều hành phòng khám Ecoclinic rất bận rộn, nên cảm giác thư giãn, thoải 
mái cùng bạn bè và thiên nhiên rất quan trọng đối với tôi, giúp tôi cân bằng lại cuộc 
sống. Đó cũng là liều thuốc tuyệt vời để tinh thần và sức khỏe của tôi luôn ở trạng 
thái tốt nhất, sẵn sàng phục vụ bệnh nhân - những cư dân của khu đô thị Ecopark 
trong năm 2019."

“CONTINUE TO DEVELOP THE SPIRITS AND HEALTH OF THE ECOPARK RESIDENTS.
Since I moved to the West Bay C apartments with my whole family, I have joined a 
number of clubs for the elderly. A healthy living environment along with new friends 
who share the same interests in sports and culture, makes me love the life here. 
Because the operations of Ecoclinic are very busy, the feeling of relaxation, comfort 
with friends and nature is very important, helping me balance my life. It is also a 
great medicine to keep my spirit and health in the best condition, ready to serve my 
patients – the residents of Ecopark in 2019.
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Thày giáo đến từ Melbourne, Úc - Giảng viên tại BUV
Mr. Aiman Abousher, from Melbourne, Australia - Lecturer in BUV

AimanAbousher

“Tôi có những người hàng xóm
Việt Nam vô cùng thân thiện, dễ mến.”

"Tôi đã sống tại Việt Nam hơn 6 năm nhưng 
vừa rồi mới chuyển về West Bay cùng vợ và 3 
con. Tại đây, gia đình tôi đã được đón tiếp rất 
nồng hậu bởi những người hàng xóm vô cùng 
thân thiện, dễ mến. Đặc biệt, dường như tất cả 
mọi người đều yêu quý 3 đứa trẻ của tôi. Lần 
nào gặp bọn trẻ, họ cũng tặng quà, bánh, kẹo. 
Những đứa con của tôi đã được lớn lên và chịu 

ảnh hưởng rất nhiều từ văn hóa “tình làng, 
nghĩa xóm” của người Việt Nam.
 Tết Kỷ Hợi 2019 vừa rồi, gia đình chúng tôi 
đã tận hưởng kỳ nghỉ dài cùng bạn bè. Chúng 
tôi đã mời các bạn bè quốc tế đến West Bay ăn 
uống, ca hát, “nếm” thử không khí và cảnh 
quan tuyệt vời và cùng nhau đón Tết cổ truyền 
Việt Nam ý nghĩa ở nơi này."

“I HAVE FRIENDLY AND LOVELY VIETNAMESE 
NEIGHBORS.
I have lived in Vietnam for more than 6 years 
but just recently moved to West Bay with my 
wife and 3 children. Here, my family was warmly 
welcomed by the friendly and lovely neighbors. In 
particular, everyone seems to love my children. 
Every time they meet the kids, they give gifts, 

cakes and candy. My children have grown up and 
been influenced a lot by the love they recieve here.
 During Tet Holiday 2019, our family 
enjoyed a long vacation with friends. We invited 
international friends to West Bay to eat, sing, 
"taste" the wonderful atmosphere and scenery 
and together welcome a meaningful traditional 
Vietnamese Tet."
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Đường dạo bộ ven vịnh thuỷ Aqua Bay
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Ảnh chụp thực tế khu căn hộ West Bay, Ecopark, 2018
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Chủ tiệm kinh doanh online / Online business owner

NguyễnHảiPhương

“West Bay là nơi tôi chọn làm chốn an cư, lập nghiệp.”

"Tôi hiện đang kinh doanh online các mặt hàng thực phẩm 
thông qua Facebook Nguyễn An Bích Phương. Sản phẩm của 
tôi là các loại đồ ăn đã qua sơ chế hoặc chế biến sẵn như các 
món cuốn, các loại trà, đồ uống dành cho mùa hè hoặc mùa 
đông, và bán các món ăn đã chế biến để phục vụ các cư dân 
quá bận rộn, không có nhiều thời gian chuẩn bị bữa tối. 
 Khác với một số bạn trẻ bán hàng online là nghề tay trái, 
tôi làm công việc này toàn bộ thời gian, kết hợp với việc chăm 

sóc gia đình. Vậy nên có thể nói, căn hộ West Bay đối với tôi 
thực sự là chốn “An cư lạc nghiệp”.
Tôi đã kinh doanh online từ lâu nhưng từ khi chuyển về đây 
sinh sống, tôi thấy việc buôn bán của mình thêm thuận lợi. 
Lượng khách hàng ngày càng tăng lên, không chỉ ở West Bay 
mà còn cả khách hàng từ các phân khu khác và từ trung tâm 
Hà Nội. Sắp tới, khi cư dân nhận bàn giao nhà tại Aqua Bay, 
tôi hy vọng lượng khách hàng của mình sẽ tăng lên đáng kể."

“WEST BAY IS WHERE I CHOOSE TO SETTLE DOWN AND WORK
I currently trade online food items through Facebook. My 
products are pre-processed or pre-prepared foods such as rolls, 
teas, summer or winter drinks. I also sell prepared foods for 
residents who are too busy, or don’t have enough time to cook 
dinner.
 Unlike some young people who consider online business 
as a side job, I do this full time alongside my family life. So, 

it can be said that the West Bay apartment for me is really the 
place to both "settle down and work".
 I have been doing online business for a long time, but 
since I moved here, I find it more convenient. The number of 
customers is increasing, not only in West Bay but also from 
other districts and from the center of Hanoi. In the near future, 
when residents fill all of the houses in Aqua Bay, I hope my 
customers will increase further."
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Biên tập viên truyền hình / Television editor

TrầnThịKhánh

“Đây là năm mới đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được 
niềm hạnh phúc trọn vẹn.”

"2019 có thể nói là một bước ngoặt khá lớn đối với gia đình tôi. 
Thực tế tôi và ông xã đã có thời gian ly thân rất dài – 6 năm. 
Quyết định thay đổi môi trường sống và mua căn hộ West Bay là 
quyết định của một mình tôi, không liên quan đến anh ấy. Có lẽ 
chuyện buồn trước đây của hai vợ chồng cũng là vì chúng tôi bị 
công việc chi phối quá nhiều thời gian. Anh là quân nhân đóng tại 
đơn vị luôn sẵn sàng chiến đấu. Còn tôi là nhà báo cũng thường 
xuyên bận rộn tối ngày.
 Khi tôi cùng con trai nhận căn hộ West Bay tòa D và bắt đầu 
hoàn thiện, lắp đặt nội thất, anh đã cố gắng thu xếp thời gian để 
phụ giúp tôi. Có lẽ chính sự lo toan chung cho gia đình, cho con 

cái đã đưa chúng tôi lại gần nhau. Mặc dù không cùng chung sống 
đã lâu nhưng những gì anh giúp đỡ hai mẹ con đã thật sự làm 
tôi cảm động, và tình cảm dần dần được hâm nóng. Kết quả ngọt 
ngào là tôi đã có bầu em bé thứ hai.
 Đầu năm nay, tôi đã bầu khá lớn - ở vào tháng thứ 8 của 
thai kỳ nên chủ yếu tôi dành thời gian nghỉ dưỡng tại căn hộ của 
mình. Tết vừa rồi chồng tôi vẫn phải trực tại đơn vị theo phân 
công, nhưng đã có 4 ngày được về với gia đình. Cuối cùng, sau 
rất nhiều năm, đây lại là năm đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được 
niềm hạnh phúc trọn vẹn của vợ người lính, trông ngóng và được 
đón anh về, gia đình sum vầy đầy đủ trong dịp lễ của dân tộc."

“THIS IS THE FIRST TET I REALLY FEEL TRULY HAPPY.
2019 is a big turning point for my family. In fact, my husband 
and I had a very long separation time - 6 years. The decision to 
change our living environment and buy a West Bay apartment 
was mine alone. My husband is a soldier, who stays at his unit 
always needing to be ready, and I am a journalist who is also 
busy every night.
 When I and my son moved to our West Bay apartment and 
started to install the interior, my husband arranged time to help 
me. Perhaps the same concerns for the family and children have 

brought us together. Although we didn't live together for a long 
time, how he helped us really touched me, and my feelings gradually 
warmed. Finally, the sweet result was that I became pregnant.
 During 2019 New Year, I was in my 8th month of pregnancy 
and I mainly spent time relaxing in my apartment. My husband was 
at his unit as assigned, but he had 4 days to return to his family. 
Finally, after so many years, this is the first year I really feel the 
true happiness of a soldier's wife, looking forward to and welcoming 
him, and my family being reunited in the traditional holiday."
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Ảnh chụp thực tế khu căn hộ West Bay, Ecopark, 2018
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Ảnh chụp thực tế Aulac homestay, Ecopark
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Chủ homestay Aulac / The owner of Aulac homestay

NguyễnMinhTuấn

“Tôi sẽ là một "Đại sứ du lịch" tại Ecopark.”
"Tôi hiện đang có hai công việc. Một là công tác trong lĩnh vực 
Tài chính ngân hàng – tại Công ty HD Saison, và hai là làm chủ 
homestay Aulac tại West Bay. Ngay từ khi nhận bàn giao căn hộ 
vào tháng 7 năm 2018, tôi đã có ý định sẽ biến căn hộ của mình 
thành nơi ở kết hợp kinh doanh Homestay. Nhà của tôi tại trung 
tâm Hà Nội đã theo phong cách hiện đại rồi nên tôi muốn căn 
hộ West Bay sẽ được thiết kế theo phong cách Việt Nam truyền 
thống, mang chút hoài niệm với những gì xưa cũ. Homestay Aulac 
được thiết kế mang phong vị cổ truyền dân tộc, rất phù hợp với 
nơi đẹp như resort như Ecopark, đồng thời sẽ dễ gây ấn tượng tốt 
đẹp đối với khách thuê nhà người nước ngoài khi đến Việt Nam.
Từ những ngày đầu năm nay, homestay của tôi đã đón nhiều lượt 

khách tới lưu trú. Thường thì người Việt Nam chiếm tới 60% 
lượng khách hàng hiện tại của tôi, nhưng vào dịp lễ Tết, khách 
đặt phòng lại chủ yếu là người nước ngoài. Tôi vẫn luôn quan 
niệm, khi kinh doanh những ngành liên quan đến du lịch, mỗi 
người đều sẽ phải xác định mình là một đại sứ du lịch, có trách 
nhiệm tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời nhất dành cho du 
khách. Vì vậy, trong những ngày này, tôi đã giảm giá 15% cho 
những khách hàng đặt phòng, và mời họ ăn bữa cơm Việt truyền 
thống tại chính ngôi nhà của mình. Tôi mong muốn đem đến 
cho khách hàng sự bất ngờ khó quên khi lựa chọn Việt Nam và 
homestay tại ngôi nhà của tôi."

“I WILL BECOME A TOURISM AMBASSADOR IN ECOPARK.
I currently have two jobs. One is working in the field of Banking 
and Finance - at HD Saison Company, and the other is owning 
Aulac Homestay in West Bay. Right after I recieved the apartment 
in July 2018, I turned it into a homestay business. My house in 
the center of Hanoi is modern-style so I wanted my West Bay 
apartment to be designed in traditional Vietnamese style, bringing 
a little nostalgia to the place. Homestay Aulac is designed in an 
ethnic style, very suitable for beautiful places like Ecopark, and 
will easily make a good impression on foreigners visiting Vietnam.
Since the beginning of 2019, my homestay has welcomed many 

guests. Vietnamese people usually account for 60% of my 
customers, but during the national holidays, my guests are mostly 
foreigners. I think that when doing business in tourism-related 
industries, everyone is responsible for defining themselves as an 
ambassador, and should create the best experience for visitors. So, 
I discounted my homestay 15% for customers who booked over the 
Lunar New Year, and invited them to eat a traditional year-end 
meal too. I look forward to giving customers an unforgettable 
surprise when choosing Vietnam and my house to rest during 
their vacation.
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"Dịp năm mới 2019 mang một niềm vui bất ngờ 
đến với gia đình mình. Bởi cách đây không lâu, 
mình vừa đón nhận tin vui chuẩn bị được làm 
mẹ thêm lần nữa. Đặc biệt, đây là điều gia đình 
mình đã trông ngóng từ rất lâu rồi. Mình đã có 
hai con, nhưng hai vợ chồng cùng với ông bà nội 
ngoại đều thích gia đình đông con. Vì vậy, hai vợ 
chồng đã mong muốn tiếp tục sinh con thứ ba từ 
nhiều năm trước. Nhưng có lẽ do cái duyên chưa 
tới nên sau nhiều chờ đợi, cũng như đã kiểm tra 
sức khỏe nhiều lần, mình vẫn chưa đậu thai. Hai 
vợ chồng đã tưởng như bỏ cuộc, không chờ mong 
gì nữa. Vậy mà từ khi chuyển về West Bay, niềm 
vui có thêm con đã đến với mình.

Có một điều rất thú vị là mình không phải trường 
hợp duy nhất. Khi chia sẻ câu chuyện của mình, 
mình được biết rất nhiều cư dân Ecopark cũng 
bén duyên con cái khi chuyển về nơi đây. Có thể 
vì môi trường sống ở đây quá tuyệt với nhiều 
cây xanh, ít tiếng ồn, không khí lại trong lành 
hơn nhiều lần so với trung tâm Hà Nội. Nhưng 
mình nghĩ quan trọng nhất vẫn là tinh thần 
thoải mái. Thiên nhiên và nhịp sống ở đây làm 
mình cảm thấy rất bình an và thư thái, cộng 
thêm không còn tự tạo áp lực con cái và được 
sống trong một cộng đồng toàn những người 
hàng xóm tốt bụng, đáng yêu, nên cuối cùng bọn 
mình đã may mắn có thêm cháu nữa."

Cư dân West Bay / West Bay resident

BùiThịThanh

“Sau bao chờ đợi, 
mình sẽ được làm mẹ thêm lần nữa.”

“AFTER WAITING FOR A LONG TIME, I’LL 
BECOME MOTHER AGAIN”
2019 will bring joy to our family. Because 
recently, I have just received the good news 
that I am going to be mother again. This is 
something my family has been looking forward 
to for a long time. I have two children, but both 
my husband and my parents like families with 
many children. Therefore, we wished to have 
a third child many years ago, but after a long 
wait, and many health checks, I still couldn’t 
conceive. We gave up, feeling as though we 
were waiting for nothing. Yet, since moving to 

West Bay, the joy of having another child has 
come to me.
 One interesting thing is that I'm not the 
only one. When I shared my story, I learned that 
many Ecopark residents also had a lot of luck 
when they moved here. Maybe because the living 
environment here is great with many trees, little 
noise, and the air is much cleaner than the center 
of Hanoi. But I think the most important thing 
is the spirit of comfort, being around nature and 
the rhythm of life here. Finally then, living in 
this lovely community, I was fortunate enough 
to have another child.

Trò chuyện cùng cư dân West Bay, dường như Ecolife 
cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng tích 
cực đang lan tỏa. Nhịp sống tại West Bay Residences 
an yên nhưng không hề nhàm chán. Đây là mảnh 
đất không chỉ có thiên nhiên đơm hoa kết trái mà 
có cả tình cảm con người cùng các hoạt động nghệ 
thuật, giải trí, kinh doanh nhộn nhịp theo một cách 
rất riêng - một nơi đáng sống. 

Talking to West Bay residents, it seems that 
Ecolife senses an extremely positive energy 
source spreading from them. The life at West Bay 
Residences is peaceful, but not boring. This is a 
land that inspired by nature and positive emotions 
- a worthy living placeplace to call your home.
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MỘT 
MÙA XUÂN MỚI 

CÙNG ECO
Họ là những cư dân chọn Ecopark là nhà. Có người đã ở đây lâu năm, 
nhưng cũng có người là cư dân mới. Năm 2019 này, những cư dân Eco 

sẽ dành dụm điều gì để cho cuộc sống hạnh phúc nơi đây? 
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Nhà văn, Cư dân West Bay 

NguyễnThịThắm
2019 là năm tôi chính thức “an cư” tại West Bay sau 10 năm ở nhà thuê. Tại đây tôi có 
đầy đủ những gì mình cần để có một cuộc sống “khởi sắc” hơn.
 Tôi - như bao nhiêu người trẻ khác - đam mê công việc, đam mê kiếm tiền. Tôi cố 
gắng kiếm được thật nhiều tiền để mua cho mình được những thứ mình thích. Tôi cứ 
miệt mài làm việc và bị cuốn theo nó. Cho đến giữa năm trước, có vài biến cố nhỏ xảy 
ra trong cuộc đời khiến tôi giật mình ngẫm lại, tự hỏi mình sống như thế này đã ổn 
chưa? Và câu trả lời là chưa. Tôi sống theo kiểu chạy theo số lượng chứ không hề hướng 
tới một cuộc sống “chất” từ bên trong.
Tôi quyết định điều chỉnh cách sống. Thay vì trước đây thời gian chủ yếu của tôi là dành 
cho công việc, bây giờ tôi dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn. Tôi tham gia câu 
lạc bộ yoga hàng tuần và chạy bộ mỗi ngày tại Eco. Tôi cũng dành thời gian quan tâm 
gia đình hơn, đưa bố mẹ đi chơi, đi du lịch, thay vì trước đó tôi chỉ thích đi với bạn bè.
 Khi điều chỉnh cách sống như vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, thoải mái hơn. 
Những người xung quanh tôi cũng vui vẻ hơn nhờ sự quan tâm, thăm hỏi lẫn nhau. Ngay 
cả công việc của tôi lại cũng tiến triển tốt hơn…
 Sống tại Eco, tôi thấy mình được bao bọc bởi những nguồn năng lượng tích cực, lúc 
nào cũng cảm thấy thoải mái hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng duy trì và phát huy lối sống như 
vậy - một cuộc sống “chất” từ chính trong tâm hồn của mình.

Tulip bung nở tại Ecopark, 2018
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MC, cư dân West Bay

BùiĐạiDương 
Càng trưởng thành, ta càng cảm nhận thời gian trôi nhanh hơn. Mọi thứ hối hả hơn, và 
chúng ta đang sống với những người xung quanh cũng theo cách “nhanh” và “gấp” như vậy.
 Nếu một lúc nào đó lắng đọng lại, có thể ngẫm thấy mình giàu có đủ đầy về vật chất, 
nhưng lại mang nợ nhiều người về tình cảm, về sự chân thành. Vì thế, tôi đặt mục tiêu 
cân bằng lại cuộc sống cá nhân, sống chậm lại một chút để hiểu và sẻ chia với những 
người xung quanh nhiều hơn. Từ đó, thấy cuộc sống của mình thực sự có ý nghĩa hơn. 
 Thực tế, việc an cư tại Ecopark đã giúp tôi rất nhiều trong ý định sống chậm này. 
Bản thân tôi là người thích sự yên tĩnh, thoáng đãng, yêu thiên nhiên. Sau những bận 
rộn, ồn ào xô bồ nơi phố thị, khi quay về nhà nghỉ ngơi trong không gian Ecopark, hưởng 
thụ thiên nhiên một cách đúng nghĩa, tôi như được tiếp thêm năng lượng, tinh thần sảng 
khoái hơn rất nhiều để làm việc và để sẻ chia với người khác.

Phóng viên, nhà văn, cư dân Rừng Cọ

PhạmThịHoàiAnh 
Năm 2019 sẽ là cột mốc đáng nhớ khi vợ chồng tôi kỉ niệm 10 năm ngày cưới và cũng đã 2  
năm chúng tôi xây dựng tổ ấm tại Ecopark. Đó là một chặng đường chưa quá dài, nhưng 
đủ để chúng tôi "thấm thía" mọi cung bậc và thăng trầm của hôn nhân, đủ để chúng 
tôi tin rằng, hai đứa sẽ tiếp tục nắm chặt tay nhau trên những chặng đường phía trước. 
 Để kỉ niệm cột mốc này, chúng tôi sẽ viết một cuốn sách về những ngày tháng đã 
qua, về những điều kì diệu lấp lánh đã đến khi chúng tôi trở thành một gia đình nhỏ, về 
những niềm vui bé bỏng chúng tôi chia sẻ cùng nhau mỗi ngày, về những em bé ngoan 
mà chúng tôi đã và đang cùng nhau nuôi dạy - một cuốn sách được đặt tên giản dị là 
"Nhà mình thích ở bên nhau".
 Tự hào khi nghĩ về quá khứ - Biết ơn những món quà của hiện tại - Tin tưởng vào 
ánh nắng của tương lai là những điều chúng tôi chọn để chào đón năm 2019 và tận hưởng 
từng khoảnh khắc bên nhau giữa màu xanh của Ecopark. 
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Công viên Hồ Thiên Nga, tháng 2. 2019
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Đường chạy bộ phủ đầy hoa tại Ecopark, tháng 3,2019
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Cư dân Nhật Bản tại Rừng Cọ

MikikoOkizaki  
Trải nghiệm có ý nghĩa nhất của gia đình chúng tôi thời gian qua là khi cô con gái lớn 
nhập học tại trường PT liên cấp Edison. Thực sự, vợ chồng tôi đã suy nghĩ rất nhiều 
trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là chọn một trường Việt Nam chứ không phải một 
trường Nhật Bản để gửi gắm con gái. Chọn trường cho con thực sự là một thử thách rất 
lớn đối với chúng tôi. Nhưng tôi hi vọng rằng, quyết định đó là đúng đắn cho tương lai 
cô bé. Những giáo viên và bạn bè tại Ecopark rất thân thiện, luôn giúp đỡ gia đình tôi 
và đặc biệt là giúp con gái tôi cải thiện vốn Tiếng Việt. 
 Trong thời gian tới, cá nhân tôi dự định thi chứng chỉ Kế toán để hỗ trợ cho công 
việc kinh doanh của chồng. Cũng khá khó khăn khi vừa phải làm các công việc nội trợ, 
chăm sóc con cái và vừa học tập. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ cố gắng được và đang tận hưởng 
những thử thách đó. 

Cư dân Ecopark

Nguyễn
MinhThoan

Hiện tại, gia đình tôi đang sống ở 2 nơi – cả trong trung tâm thành phố và cả tại biệt 
thự Mimosa, Ecopark. Tuy nhiên, tôi đã quyết định sẽ chuyển trường cho con về học tại 
Ecopark để cả gia đình có thể về sống tại đây toàn thời gian. Vì chỉ có nơi này mới có thể 
nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, bước chân ra cửa là chạm ngay vào thiên nhiên, cảm nhận 
được không khí trong lành trong từng nhành cây, kẽ lá, từng làn gió, từng ánh nắng mai…
 Ở đây trẻ con sẽ có một môi trường phát triển lành mạnh, thân thiện hơn, mọi thứ 
dường như rất hài hoà nên tính cách cũng luôn bao dung hơn, mọi năng lượng thừa trong 
cơ thể sẽ được cân bằng lại. Vì vậy quyết định thay đổi môi trường sống, môi trường học 
tập sẽ là một thay đổi lớn cho gia đình. Tuy nhiên quyết định đó sẽ thật thú vị và cả gia 
đình đang rất háo hức với cuộc sống mới tại Ecopark.
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ECOPARK 
THAY ĐỔI

TÊN CÔNG TY, 
BỔ NHIỆM TÂN 

TỔNG GIÁM ĐỐC

The developer of Ecopark Township
officially changed the company’s name

and appointed a new CEO
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Ông Trần Quốc Việt, tân Tổng Giám đốc của Tập đoàn Ecopark
Mr. Tran Quoc Viet, new CEO of The Ecopark Corporation
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Chủ đầu tư Ecopark - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (VIHAJICO) 
vừa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, đổi tên công ty thành Công ty CP Tập đoàn Ecopark, 
hướng tới mở rộng ngành nghề kinh doanh.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt 
Hưng (VIHAJICO) được thành lập năm 2003, ghi dấu 
ấn với dự án Khu đô thị Ecopark. Sau hơn 15 năm 
phát triển, Ecopark đã trở thành một thành phố 
chức năng kiểu mẫu, là tổ ấm của rất nhiều gia 
đình yêu môi trường, sinh thái và cuộc sống khỏe, 
an yên. Ecopark đã tiên phong xác lập xu hướng Bất 
động sản Xanh với giá cả hợp lý, được quốc tế tôn 
vinh với nhiều giải thưởng danh giá; đồng thời đã 
đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội 
của tỉnh Hưng Yên nói chung và người dân khu vực 
lân cận nói riêng. Ban lãnh đạo công ty mới đây đã 
quyết định thay đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn 
Ecopark đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng 
nâng tiềm lực và quy mô của công ty lên một tầm 
cao mới, để nhằm mục đích đóng góp nhiều hơn 
nữa cho sự phát triển chung của đất nước. 
 Cùng với việc đổi tên, Tập đoàn Ecopark đồng 
thời thay đổi chiến lược tập đoàn hướng tới mục 
tiêu phát triển bền vững, đầu tư đa ngành vào các 
lĩnh vực như giáo dục, y tế, nông nghiệp sạch, công 
nghệ cao, du lịch, vui chơi giải trí…; đồng thời vẫn 
giữ vững vị thế chủ chốt là Tập đoàn đầu tư và 
phát triển đô thị chuyên nghiệp theo xu hướng Bất 
động sản Xanh, mở rộng phát triển mô hình đô thị 
Ecopark trên địa bàn cả nước.
 Để phù hợp với chiến lược mới, Tập đoàn Ecopark 
cũng vừa ra quyết định chính thức bổ nhiệm tân Tổng 

Giám đốc. Theo đó, từ ngày 30/1/2019, Tổng Giám đốc 
mới của Ecopark là ông Trần Quốc Việt thay cho ông 
Đào Ngọc Thanh, người đã chính thức rút khỏi Hội 
đồng Quản trị (HĐQT) từ sáu tháng trước. Trên thực 
tế, ông Việt đã là thành viên HĐQT đồng thời giữ vai 
trò điều hành Ecopark trong nửa năm qua.  
 Ông Trần Quốc Việt với học vị Tiến sĩ chuyên 
ngành kinh doanh và quản lý, có hơn 22 năm kinh 
nghiệm lãnh đạo, điều hành công ty trong nước 
và nước ngoài ở những vị trí then chốt. Là người 
có phong cách lãnh đạo truyền cảm hứng, phương 
pháp quản trị chuyên nghiệp và hiệu quả, đặc biệt 
sở hữu nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn 
trong việc chuyên nghiệp hóa các doanh nghiệp 
để thích ứng với môi trường kinh doanh mới. Ông 
Trần Quốc Việt được mong đợi sẽ đề ra những hoạch 
định và quản trị chiến lược, tái cấu trúc cải tổ toàn 
diện hoạt động Tập đoàn, đưa Ecopark phát triển 
lên tầm cao mới; đồng thời vẫn kế thừa những giá 
trị to lớn, thành quả tinh hoa mà người tiền nhiệm 
là ông Đào Ngọc Thanh đã gây dựng cho Ecopark 
suốt hơn một thập kỷ qua.
 Việc thay đổi tên thương hiệu và bổ nhiệm Tổng 
Giám đốc mới là một bước chuyển mình quan trọng, 
đánh dấu một trang mới trong lịch sử phát triển 
Ecopark. Đó cũng là sự thay đổi cần thiết để thúc 
đẩy Ecopark ngày càng phát triển mạnh mẽ và đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Ảnh chụp thực tế tại Ecopark, tháng 2/2019
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The developer of Ecopark Township – Viet Hung Urban Investment and Development 
JSC. (VIHAJICO) has appointed a new CEO and changed the company’s name to The 
Ecopark Corporation to expand its business activities.
Viet Hung Urban Investment and Development JSC. 
(VIHAJICO) was established in 2003 and has built 
their reputation through the success of Ecopark 
Township. After 15 years of development, Ecopark 
has become the leading functioning urban area, 
and the home of families who love the green 
environment as well as healthy and peaceful 
lifestyle. Ecopark is well-known for pioneering 
the trend of sustainable green architecture with 
an affordable price point. The township was 
internationally honored with many prestigious 
awards. At the same time, Ecopark has made 
important contributions to the socio-economic 
development for Hung Yen province in general and 
for the people in the neighborhood in particular. 
The company has officially changed its name to 
The Ecopark Corporation. This move marked an 
important turning point in bringing the company's 
potential and scale to a new level, in order to 
contribute much more to the general development 
of Vietnam.
 Along with changing the name, The Ecopark 
Corporation also changed its strategy toward 
sustainable development and multi-disciplinary 
investment in sectors such as education, healthcare, 
clean and sustainable agriculture, hi-tech, travel, 
and entertainment, as well as expanding the 
Ecopark urban model across the country.

In order to promote the new strategy, The Ecopark 
Corporation has also appointed a new CEO. From 
January 30, 2019, Mr. Tran Quoc Viet will replace 
Mr. Dao Ngoc Thanh who officially withdrew from 
the Board of Directors (BOD) six months ago. In 
fact, Mr. Viet has been a member of the BOD and 
took over day to day management operations at 
Ecopark for the past 12 months.
 With a doctorate in business and management, 
Mr. Tran Quoc Viet has over 22 years of leadership 
experience, managing domestic and foreign 
companies in key positions. He is known as 
an inspirational leader with a professional and 
effective management style. Along with his practical 
knowledge and experiences in professionalizing 
enterprises to adapt to the new business 
environment, Mr. Tran Quoc Viet is expected to set 
up new strategic management plan, and restructure 
the company, bringing Ecopark to a new level; while 
still inheriting great values and achievement that 
the predecessor Mr. Dao Ngoc Thanh has built for 
Ecopark over the last decade.

Ảnh chụp thực tế tại Ecopark, tháng 2/2019
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Năm 2019, với hàng loạt tiện ích đi vào hoạt động cùng cộng đồng đông đảo cư dân trẻ chuyển về 
an cư tại Aqua Bay, Ecopark dần hoàn thiện, trở thành đại đô thị sinh thái đẳng cấp nhất miền Bắc. 
Sau 16 năm phát triển, Ecopark giờ đây được biết đến với tên gọi “Thành phố Xanh”, nơi hội tụ đầy 
đủ các loại hình bất động sản và dịch vụ tiện ích vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu, điều kiện và sở 
thích của khách hàng.
 Trải rộng trên diện tích gần 500 ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho hơn 150.000 cư dân, 
Ecopark tổng hòa mọi điều kiện cần và đủ của một khu đô thị xanh kiểu mẫu với không gian cảnh 
quan, cây xanh, mặt nước khoáng đạt, yếu tố phong thuỷ “nhân vượng, gia an”, hạ tầng giao thông 
hoàn chỉnh, hiện đại cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp quốc tế. Tất cả tạo nên một tuyệt tác xanh, nơi 
con người và thiên nhiên giao hòa, năng lượng sống không ngừng sinh sôi, mang lại một trải nghiệm 
sống đầy tươi mới trong một môi trường sống lý tưởng và bền vững.

In 2019, with a series of new amenities coming into operation and a large community of young people 
moving to settle in Aqua Bay, Ecopark has become the most advanced ecological urban area in the 
North of Vietnam. After 16 years of development, Ecopark is now known as the “Green City”. Spread 
over an area of nearly 500 hectares, Ecopark is expected to meet the housing needs of more than 
150,000 residents. Ecopark embodies the concept of a green urban area with gardens, rivers and lakes, 
as well as the Feng Shui elements of “prosperity and happiness”. Futhermore, there is a complete and 
modern transport infrastructure and world-class amenities.

ECOPARK 2019
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RỪNG CỌ

CÔNG VIÊN HỒ THIÊN NGA

ECOPARK GRAND - THE ISLAND

TRƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM GREENFIELD

PHỐ TRÚC
VƯỜN TÙNG

VƯỜN MAI

SPRING VALLEY

PARK RIVER

BỆNH VIỆN Y KHOA TOKYO

AQUA BAY

HỌC VIỆN GOLF EPGA

GRAND MARINA

MARINA ARC

WEST BAY

MARINA

THUỶ NGUYÊN

TRƯỜNG PTLC EDISON

THẢO NGUYÊN

MIMOSA VALLEY
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RỪNG CỌ

CÔNG VIÊN HỒ THIÊN NGA

ECOPARK GRAND - THE ISLAND

TRƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM GREENFIELD

PHỐ TRÚC
VƯỜN TÙNG

VƯỜN MAI

SPRING VALLEY

PARK RIVER

BỆNH VIỆN Y KHOA TOKYO

AQUA BAY

HỌC VIỆN GOLF EPGA

GRAND MARINA

MARINA ARC

WEST BAY

MARINA

THUỶ NGUYÊN

TRƯỜNG PTLC EDISON

THẢO NGUYÊN

MIMOSA VALLEY

TỔNG DIỆN TÍCH: 500 HA

> 1 TRIỆU CÂY XANH ĐƯỢC TRỒNG

TỶ LỆ >120 CÂY XANH/NGƯỜI

NHIỆT ĐỘ: <2 ĐỘ SO VỚI TRUNG TÂM HÀ NỘI

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH GẤP 3-4 
LẦN SO VỚI TRUNG TÂM HÀ NỘI

>330 CHUYẾN XE BUS DÀNH RIÊNG CHO CƯ DÂN

LƯỢNG KHÁCH GHÉ THĂM HÀNG NĂM: 2 TRIỆU 
NGƯỜI

TOTAL AREA: 500 HA

> 1 MILLION PLANTED TREES 

RATE >120 TREES/PERSON

TEMPERATURE: <2 DEGREES COMPARED TO THE 
CENTER OF HANOI

THE QUALITY OF FRESH AIR IS 3-4 TIMES HIGHER 
THAN THE CENTER OF HANOI

>330 BUS TRIPS EXCLUSIVELY FOR RESIDENTS

ANNUAL VISITORS: 2 MILLION PEOPLE
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 ĐẲNG CẤP MẶT NƯỚC TẠI VỊNH 
THỦY AQUA BAY 
Áp dụng quy tắc phong thuỷ “nơi 
nào có mặt nước, nơi đó tràn trề sự 
sống”, giai đoạn hai của Ecopark 
được quy hoạch như một bức tranh 
tuyệt đẹp với đại ngàn cây xanh 
và vịnh thủy Aqua Bay lung linh 
tràn ngập hơi thở thiên nhiên – 
thiết lập một tiêu chuẩn mới cho 
cuộc sống đô thị hiện đại ở Việt 
Nam. Không chỉ là không gian mặt 
nước khoáng đạt bao phủ toàn 
bộ biệt thự đảo và vịnh hồ trung 
tâm Aqua Bay, vịnh thủy còn là 
hệ thống mặt nước nhân tạo lưu 
thông, tuần hoàn khổng lồ duy 
nhất tại miền Bắc, được thiết kế 
bởi ba công ty nổi tiếng quốc tế 
là CPG (Singapore), Cardno (Úc) và 
SCI (Mỹ). Để tạo dòng chảy cho hệ 
thống, mặt nước tại từng khu vực 
được thiết kế giật cấp với nhiều 
độ cao khác nhau, chảy từ vùng 
Wetland cao nhất tới vùng thấp 
nhất là khu vực vịnh hồ liền kề sân 
golf 18 hố. Tại đây, hệ thống bơm 
hiện đại sẽ đẩy dòng nước theo ống 
ngầm ngược trở lại Wetland, hoàn 
thành một vòng tuần hoàn. Việc 
tạo dòng chảy cho nước là vô cùng 
quan trọng bởi nhờ sự luân chuyển 
liên tục, nước có khả năng tự làm 
sạch, tránh được sự bùng phát của 
tảo. Ngoài ra, nước tại vịnh thủy 
cũng được xử lý bằng công nghệ 
thủy sinh hoàn toàn tự nhiên tại 
wetland, mực nước được điều phối 
bằng hệ thống tự động để không 
bị khô cạn vào mùa khô cũng như 
gây lụt trong mùa mưa bão.

HOÀN THIỆN 5 CÂY CẦU VÀ HẠ 
TẦNG GIAO THÔNG NỘI KHU 
Trong năm 2019, Ecopark hoàn 
thành 5 cây cầu nội khu gồm cầu 
Thủy Tiên và Thủy Trúc, cầu Chử 
Đồng Tử tại phân khu Aqua Bay, 
cầu dây văng Bông Lau (chỉ dành 
cho người đi bộ, xe đạp, xe máy 
và xe điện) bắc qua sông Bắc Hưng 
Hải nối từ Phố Trúc sang phân 
khu Park River và một cây cầu đi 
bộ kết nối hai bờ vịnh thủy Aqua 
Bay thuộc quần thể công viên Hồ 
Thiên Nga.
 Toàn bộ các cây cầu và hạ 
tầng giao thông Ecopark được quy 
hoạch đẳng cấp và bài bản bởi tập 
đoàn CPG, Singapore. Không chỉ 
giúp kết nối giao thông thuận 
tiện, các cây cầu tại Ecopark còn 
sở hữu thiết kế hiện đại, đẹp mắt, 
góp phần kiến tạo nên một thành 
phố Xanh đẳng cấp được quốc tế 
công nhận là “Khu đô thị có thiết 
kế cảnh quan đẹp nhất thế giới”. 

ĐƯỜNG DẠO DÀNH RIÊNG CHO 
NGƯỜI CHẠY BỘ 
Là khu đô thị có phong trào 
thể thao rèn luyện sức khỏe rất 
mạnh và là nơi tổ chức một trong 
những giải chạy lớn của miền Bắc 
- Ecopark Marathon, Tập đoàn 
Ecopark đã cho xây dựng một hệ 
thống các tuyến đường dạo dành 
riêng cho người chạy bộ và đạp 
xe xuyên suốt khu đô thị. Tuyến 
đường đặc biệt này rất an toàn vì 
được xây dựng tách biệt với đường 
giao thông, đồng thời đây cũng là 
cung đường truyền cảm hứng khi 

được quy hoạch đi qua những vùng 
cảnh quan đẹp nhất tại Ecopark 
như các công viên rộng lớn hay 
dọc vịnh thủy xanh mát. 

TỔ HỢP CÔNG VIÊN SINH THÁI 
HỒ THIÊN NGA 
Trong năm 2019, Ecopark sẽ hoàn 
thiện tổ hợp công viên cây xanh – 
công viên sinh thái khổng lồ ven 
vịnh thủy Aqua Bay. Nơi đây chắc 
chắn sẽ trở thành điểm đến thú 
vị và quen thuộc của các gia đình 
vào các dịp cuối tuần hay nghỉ lễ. 
Trên những thảm cỏ xanh mướt 
rợp bóng cây và được tô điểm bởi 
muôn vàn loài hoa ngay sát mặt 
hồ lộng gió, các gia đình có thể tổ 
chức picnic, tiệc nướng BBQ hay 
đốt lửa trại tại khu cắm trại ven 
hồ; tham gia các trò chơi mạo hiểm 
trong khu công viên giải trí; tản 
bộ trên đường dạo trên cao, đứng 
giữa những tầng cây xanh ngắm 
toàn cảnh vịnh thủy lấp lánh; hòa 
mình cùng tiếng hót trong veo của 
các loài chim trong công viên cây 
xanh hay tham gia những môn thể 
thao giải trí hấp dẫn như chạy bộ, 
đạp xe, chèo thuyền kayak... 
 Đặc biệt, với thảm thực vật 
phong phú, cảnh sắc tươi đẹp, 
thanh bình, mỗi góc nhỏ trong 
công viên, đường dạo tại Ecopark 
đều trở thành nguồn cảm hứng 
sáng tạo nghệ thuật tuyệt vời với 
cư dân và du khách.

Không chỉ là không gian mặt nước khoáng 
đạt, vịnh thủy Aqua Bay còn là hệ thống mặt 
nước nhân tạo lưu thông, tuần hoàn khổng 
lồ duy nhất tại miền Bắc.
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GIANT SELF - CIRCULATING 
WATER SYSTEM IN AQUA BAY
Applying the principle of Feng 
Shui that states "water brings 
prosperity", the second phase 
of Ecopark is planned with 
thousands of green trees and 
a sparkling bay, that together 
provide clean and natural air, 
setting a new standard for modern 
urban living in Vietnam. The 
waters that surround Ecopark 
Grand - The Island and Aqua Bay 
is the only giant self-circulating 
water system in North Vietnam. 
Designed by three internationally 
renowned companies: CPG 
(Singapore), Cardno (Australia) 
and SCI (USA), in order to create 
flow for the system, the water 
surface in each area is designed 
to sit at different heights, flowing 
from the highest wetland area 
to the lowest area, which is 
adjacent to the 18-hole golf 
course. Here, the modern pump 
system will push the water into 
an underground tube and back 
towards the wetland, completing 
a cycle. The water has the ability to 
clean itself, avoiding the outbreak 
of algae. In addition, water in the 
bay is also treated with completely 
natural aquatic technology in the 
wetland area and the water level is 
controlled by an automatic system 
so that it will not dry out in the 
dry season or cause flooding in 
the rainy season.

COMPLETING FIVE BRIDGES 
AND INTERNAL TRAFFIC 
INFRASTRUCTURE
In 2019, Ecopark completed four 
internal bridges including Thuy 
Tien and Thuy Truc and Chu 
Dong Tu bridges in Aqua Bay. 
Bong Lau cable-stayed bridge (for 
pedestrians, bicycles, motorbikes 
and trams only) crosses Bac Hung 
Hai river connecting Pho Truc to 
the Park River, and a pedestrian 
bridge in Swan Lake Park.
 Ecopark’s entire bridge and 
transport infrastructure has been 
planned and developed by CPG 
Group, Singapore. The bridges in 
Ecopark also possess a beautiful, 
modern design, contributing to 
creating a world-class green city 
that has been internationally 
recognized as “Best International 
residental landscape architeture.” 

RUNNING ROUTE EXCLUSIVELY 
FOR JOGGERS
Being an urban area with 
community full of sport lovers, 
and also the place that one of the 
biggest running tournaments of 
the North of Vietnam - Ecopark 
Marathon - take place, Ecopark 
Corporation has built a system 
of walking streets dedicated to 
joggers and cyclists throughout 
the urban area. These special 
routes are built away from 
roads and have been planned 
specifically to go through the 
most beautiful landscapes in 
Ecopark like the large parks and 

alongside the cool bay.

SWAN LAKE PARK COMPLEX IN 
AQUA BAY
In 2019, Ecopark will complete the 
Swan Lake Park complex - a giant 
ecology park in Aqua Bay. It will 
surely become an interesting and 
familiar destination for families 
during weekends or holidays. 
On the lush green grass, under 
the trees, families can have fun 
with picnics, barbecues or camp 
fires at the dedicated lakeside 
campsite. They can also walk 
beside the sparkling bay, mingle 
with the clear song of birds in 
the green park or join fascinating 
recreational sports such as 
jogging, cycling and kayaking.
 In particular, the rich 
vegetation and beautiful, peaceful 
scenery in every corner of the park 
and along the paths at Ecopark has 
become a source of great artistic 
creativity with residents and 
visitors.

The waters that surround Ecopark Grand 
- The Island and Aqua Bay is the only 
giant self-circulating water system in 
North Vietnam.
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Khuôn viên đại học Anh Quốc Việt Nam tại Ecopark (BUV)
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Hệ thống giáo dục Quốc Tế

ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM (BUV)
Cơ sở BUV tại Ecopark đã chính thức hoạt động vào tháng 7/2018 với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD. Khuôn 
viên trường được đánh giá là môi trường đại học đạt tiêu chuẩn Anh Quốc đầu tiên tại Việt Nam với sức chứa 
7,000 sinh viên Việt Nam và quốc tế. BUV sở hữu thiết kế kiến trúc vô cùng độc đáo, kết hợp với những công 
nghệ hiện đại phục vụ cho việc học tập và giảng dạy chất lượng cao cùng văn bằng được cấp bởi trường đại 
học London danh tiếng.

Ecopark sở hữu hệ thống tiện ích giáo dục chất lượng cao, có nhiều lựa chọn từ bậc mầm non tới đại học với đội ngũ 
giảng viên nước ngoài giàu kinh nghiệm, mô hình giảng dạy khác biệt cùng văn bằng quốc tế uy tín. 
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International standard education system

BRITISH UNIVERSITY VIETNAM (BUV)
The BUV facility in Ecopark officially opened in July 2018 with a total investment of US $70 million. The 
campus is considered to be the first UK standard university in Vietnam with a capacity of 7,000 Vietnamese and 
international students. BUV possesses a unique architectural design, and combined with modern technologies 
for high quality teaching and learning, offers diplomas awarded by the prestigious University of London.

Ecopark possesses a high-quality educational utility system, it has many options ranging from pre-school to university, 
with a team of experienced foreign lecturers, different teaching models and offering prestigious international qualifications.
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ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM
Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thành lập năm 
2016 tại Ecopark, là trường đại học tư thục 
100% vốn Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam do 
Học viện Y khoa Waseda và một số tổ chức, 
cá nhân Nhật Bản đầu tư xây dựng. Các sinh 
viên của đại học Y khoa Tokyo Việt Nam có cơ 
hội được học tập tại môi trường đại học theo 
tiêu chuẩn khắt khe của Nhật, thành thạo hai 
ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật, đồng thời 
sở hữu cơ hội làm việc tại các bệnh viện cao 
cấp tại Nhật Bản.

TRƯỜNG PTLC EDISON
Tọa lạc tại phân khu sôi động nhất Ecopark, 
Trường phổ thông liên cấp Edison có khuôn 
viên rộng 21.500m2, gồm 5 khối nhà bao gồm 
120 phòng học chính cùng hệ thống phòng 
chức năng, thí nghiệm hiện đại... Bên cạnh 
Khung chương trình giáo dục chuẩn từ lớp 1 
đến lớp 12 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng 
của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam, Trường 
PTLC Edison đặc biệt chú trọng phát triển năng 
lực hội nhập toàn cầu và sự sáng tạo, năng lực 
ứng dụng công nghệ thông qua việc tích hợp 
Chương trình Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế 
và Chương trình ứng dụng Toán – Khoa học - 
Công nghệ (STEM, IT & Robotics) theo chuẩn 
Mỹ vào Chương trình giảng dạy.

TRƯỜNG PTLC ĐOÀN THỊ ĐIỂM GREENFIELD
Đoàn Thị Điểm Greenfield là trường phổ thông 
liên cấp từ bậc tiểu học đến trung học, được 
xây dựng trong khuôn viên rộng lớn 30.000m2 
tại phân khu Palm Springs. Trường PTLC Đoàn 
Thị Điểm Greenfield hướng tới một môi trường 
giáo dục thực chất, toàn diện, hiện đại, phát 

triển hài hòa giữa trí tuệ, thể chất, tâm hồn; 
nhằm trang bị, hỗ trợ cho học sinh làm chủ 
được kiến thức, kỹ năng tư duy, tự tin hòa nhập 
với cuộc sống.

TRƯỜNG MẦM NON CREATIVE KINDERCARE
Được ví như “lâu đài giữa rừng”, trường mầm 
non Creative Kinder Care là nơi con trẻ được 
yêu thương, nuôi dưỡng, vui chơi, tự do khám 
phá, trải nghiệm, sáng tạo giữa không gian 
thiên nhiên tuyệt đẹp. Creative Kindercare sở 
hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, nguồn 
học liệu phong phú và đa dạng cùng phương 
pháp giảng dạy Highscope tiên tiến, nhân văn 
đến từ nước Mỹ. Sau khi hoàn thành chương 
trình học mầm non tại trường, trẻ sẽ tự tin và 
vững vàng bước vào môi trường tiểu học với 
một nền tảng vững chắc về kiến thức, kỹ năng 
và thái độ sống tích cực, thân thiện.

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO  
VIỆT NAM
Bệnh viện trường đại học Y Khoa Tokyo là 
bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Tokyo 
Việt Nam với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD 
100% từ các nhà đầu tư Nhật Bản.
 Bệnh viện được xây dựng theo tiêu chuẩn 
Nhật Bản với các bác sỹ người Nhật trực tiếp 
tham gia khám chữa bệnh. Bệnh viện trường 
đại học Y Khoa Tokyo Việt Nam cũng liên kết 
chặt chẽ về mặt chuyên môn với các bệnh 
viện danh tiếng tuyến Trung ương như bệnh 
viện Quân Y 108, bệnh viện Bạch Mai, bệnh 
viện Xanh- pôn.... Dự kiến giai đoạn 1 của 
bệnh viện sẽ chính thức hoạt động từ năm 
2020 với 80 giường bệnh và khu vực dành 
cho bệnh nhân VIP.
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TOKYO HUMAN HEALTH SCIENCES 
UNIVERSITY VIETNAM
Tokyo Human Health Sciences University 
Vietnam was established in 2016 at Ecopark, 
it is the first 100% Japanese-owned private 
university in Vietnam, and was built by Waseda 
Medical Academy along with other Japanese 
organizations and individual investors. The 
students of Tokyo Human Health Sciences 
University Vietnam have the opportunity to 
study in a university environment under strict 
Japanese standards, mastering both English 
and Japanese languages, and possessing the 
opportunity to work at the advanced diseases 
institute in Japan.

EDISON SCHOOL
Located in the most vibrant district of Ecopark, 
Edison School has a campus of 21,500 m2, 
including 5 blocks, 120 main classrooms 
and a modern system of functional and 
experimental rooms. Edison School follows the 
Ministry of Education & Training of Vietnam’s 
Educational Frame Standards Program from 
grade 1 to grade 12. Edison School pays special 
attention to developing global integration 
skills, creativity and competence among 
students. Technology is taught through an 
international standard English Program and 
through the application of Mathematics - 
Science - Technology (STEM, IT & Robotics) 
according to American standards.

DOAN THI DIEM GREENFIELD SCHOOL
Doan Thi Diem Greenfield is an inter-level 
school from primary to high school, built on 
a large campus of 30,000 m2 in Palm Springs 
area, Ecopark. Doan Thi Diem Greenfield 

aims at a pure, comprehensive and modern 
educational environment; aiming to equip 
students with knowledge, critical thinking 
skills and develop confidence.

CREATIVE KINDERCARE NURSERY SCHOOL
As a “castle in the forest”, Creative Kinder 
Care nursery school is a place where 
children are loved, nurtured, entertained, 
free to explore, experience and create in the 
beautiful natural space. Creative Kindercare 
owns a modern system of facilities, rich 
and diversified learning materials and 
utilizes advanced humanistic Highscope 
teaching methods from the United States. 
After completing the preschool program, 
children will be confident and steadfast in 
entering the primary environment with a 
solid foundation of positive knowledge, skills 
and attitudes.

TOKYO HUMAN HEALTH SCIENCES 
UNIVERSITY VIETNAM HOSPITAL
Tokyo Human Health Sciences University 
Vietnam Hospital is a hospital under the Tokyo 
Human Health Sciences University Vietnam 
with a total investment of 20 million USD 
entirely from Japanese investors. The hospital 
was built according to Japanese standards 
with Japanese doctors directly participating 
in medical examination and treatment. Tokyo 
Human Health Sciences University Vietnam 
Hospital is also closely linked to reputable 
central hospitals such as Quan Y 108 hospital, 
Bach Mai hospital, and Saint Paul’s hospital. 
The expected phase 1 of The hospital will 
officially operate from 2020 with 80 patient 
beds and VIP patient areas. 
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Thày và trò trường Đoàn Thị Điểm Greenfield, Ecopark
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Hệ thống sân golf đẳng cấp 

Toàn bộ hệ thống sân golf Ecopark gồm Học viện Golf EPGA và sân 
golf 18 hố được kiến tạo bởi huyền thoại Ernie Els – từng là golf thủ 
số 1 thế giới với hơn 70 danh hiệu trong sự nghiệp, đồng thời cũng là 
bộ óc siêu việt đứng sau những thiết kế sân golf xứng tầm kiệt tác như 
Mission Hills Golf Club (Trung Quốc), The Els Club(Dubai) hay Hoakalei 
Country Club (Hawaii)…. Sở hữu công nghệ hàng đầu thế giới và các 

phương pháp giảng dạy chuyên sâu, Học viên golf EPGA mang lại cho 
người yêu golf nhiều trải nghiệm độc đáo trong từng bài học cũng như 
những buổi chơi golf đầy hứng thú. Còn tuyệt tác sân golf 18 hố sẽ là 
nơi các golf thủ tận hưởng những cú swing điệu nghệ giữa miền thiên 
nhiên xanh ngút ngàn, hội tụ đầy đủ những giá trị cao cấp nhất, hiện 
đại bậc nhất của một sân golf xuất sắc kinh điển theo chuẩn quốc tế.

Sân golf của học viện golf EPGA
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Classy golf courses

The Ecopark golf courses includes the EPGA Golf Academy and an 
18-hole golf course created by the legendary Ernie Els - once the 
world’s No. 1 golf player (earning more than 70 titles in his career 
and also famed for his business developments). Vietnam has, until 
this point been lacking in the design of masterpiece golf courses 
such as Mission Hills Golf Club (China), The Els Club (Dubai) or 

Hoakalei Country Club (Hawaii). Possessing world-leading technology 
and intensive teaching methods, EPGA Golf Academy brings golf 
lovers many unique experiences in each lesson as well as exciting 
golf sessions. The majesty of the 18-hole golf course will be a place 
where golfers can enjoy swinging between the immense green nature 
and the advanced, modern values of an outstanding class golf course.
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Chuỗi ẩm thực phong phú

Chỉ sau vài năm phát triển, Phố Trúc đã trở thành khu phố mua sắm, 
ẩm thực sầm uất nhất Ecopark với chuỗi nhà hàng, café độc đáo có 
phong vị ẩm thực đa dạng, hấp dẫn. Tại đây, thực khách có thể bắt 
gặp nét hồn quê Bắc bộ với những món ăn thuần Việt, giản dị thanh 
tao mà tinh tế hay hương vị hiện đại với những biến tấu thú vị của 
nền ẩm thực Châu Âu nổi tiếng.

Phố Trúc, Ecopark 2018
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Rich culinary chain

After only a few years of development, Pho Truc has become the 
busiest shopping and culinary center of Ecopark, with a unique chain 
of restaurants and cafés featuring diverse and attractive cuisine styles. 
Here, diners can catch the soul of the northern countryside with pure 
Vietnamese dishes and simple but elegant, modern flavors of European 
cuisine.
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Học viện golf EPGA, 2018
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Phố Trúc, Ecopark 2017
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Những phân khu mới tại Ecopark
hứa hẹn sẽ gây sốt trong năm 2019

Giới chuyên gia dự báo thị trường bất động sản miền Bắc đang có nhiều tín hiệu đáng mừng, nhu 
cầu mua và đầu tư đất dự án vẫn duy trì ở mức cao, do đó tỉ lệ hấp thụ các dự án trong năm 2019 
có thể sẽ khả quan hơn năm 2018. Nắm bắt được thời cơ đó, trong năm 2019, Tập đoàn Ecopark sẽ 
tiếp tục tập trung phát triển 3 phân khu mới: Khu căn hộ cao cấp Aqua Bay Sky Residences, nhà 
phố Marina Arc và biệt thự đảo Ecopark Grand – The Island. 
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3 new parcels 
worth investing in 2019 

Experts believe that Hanoi real estate market continues to bloom in 2019. Given the optimistic 
assessment of economic growth in the capital, experts with the Vietnam Real Estate Brokerage 
Association also say that the demand for real estate investment remains high and luxury residential 
segment  will still be a sought-after product by investment-savvy individuals. In 2019, The Ecopark 
Corporation continues to develop 3 parcel focus on luxury residential: Aqua Bay Sky Residences, 
Mariana Arc and Ecopark Grand – The Island.
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Aqua Bay Sky Residences

Là sự tổng hòa của vị trí đắc địa, mật độ xây dựng lý tưởng, thiết kế xanh bền vững cùng 
môi trường sống đẳng cấp hiếm có, các tòa tháp căn hộ Aqua Bay Sky Residences đã vinh dự 
được quốc tế vinh danh là “Dự án phát triển khu cao tầng hàng đầu Việt Nam” trong Giải 
thưởng Bất động sản Quốc tế 2018 (International Property Awards 2018). Khu căn hộ Aqua 
Bay với nhiều giá trị ưu việt đã trở thành giấc mơ có thật về một chốn mong về an lành 
thư thái, một không gian sống đẳng cấp khơi gợi cảm hứng mà ai cũng mong muốn sở hữu. 
Trong năm 2019 này, với 7 tòa tháp và 3000 căn hộ được bàn giao, Aqua Bay Sky Residences 
sẽ là phân khu sầm uất nhất Ecopark.

With a combination of prime location, ideal construction materials, sustainable green design 
and a world class living environment, the Aqua Bay Sky Residences in the award winner of 
"Residental High-rise Development Vietnam" of the International Property Awards 2018. Aqua 
Bay Sky Residences have become a peaceful and inspirational living space that everyone wants 
to own. In 2019, with 7 towers and 3000 apartments handed over, Aqua Bay Sky Residences 
will become one of the busiest areas in Ecopark.
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Ảnh phối cảnh phân khu Aqua Bay
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Marina Arc

Tọa lạc tại những khúc cong mềm mại trên con đường ôm sát vịnh thủy Aqua Bay, đối diện 
quảng trường Marina rộng lớn, 20 căn nhà phố Marina Arc cao 7 tầng chính là khu trung 
tâm mua sắm, ẩm thực đẳng cấp nhất của Ecopark. Tại đây, cư dân và du khách sẽ tìm được 
những nhà hàng sang trọng nhất, những cửa hàng thời trang thời thượng hay văn phòng hoặc 
khách sạn mini có tầm nhìn tuyệt mỹ ôm trọn không gian vịnh thủy Aqua Bay. 

Located on the soft bends along the road to Aqua Bay bay, opposite the large Marina Square, 
sit 20 high-class Marina Arc commercial buildings, 7 storeys high and alongside the most 
luxurious shopping and dining center of Ecopark. Here, residents and visitors will find the best 
restaurants, trendy fashion shops, modern offices or mini hotels with the most magnificent 
views embracing the bay.
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Ảnh phối cảnh Marina Arc
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Ecopark Grand – The Island

Sở hữu vị trí đắc địa nhất và biệt lập tại Ecopark, quần thể biệt thự đảo Ecopark Grand – The 
Island thành hình dựa trên cảm hứng từ mô hình Đảo Cọ (Palm Island) kỳ vĩ tại Dubai, nơi 
tất cả những căn biệt thự đều được xây trên những nhánh đảo vươn ra giữa vịnh hồ, bao phủ 
bởi thảm thực vật nhiều tầng tán. Giá trị không thể hoán đổi của Ecopark Grand – The Island 
là không gian sống hoàn mỹ chưa từng có, nơi cảnh quan xanh mướt đẹp như tranh vẽ hòa 
quyện cùng thiết kế chuẩn quốc tế. Cùng với Marina Arc, Ecopark Grand – The Island là sản 
phẩm đại diện cho những giá trị khác biệt, tinh túy nhất của khu đô thị Ecopark.

The most privileged position in Ecopark belongs to the Ecopark Grand - The Island parcel. 
The island design takes inspiration from the spectacular Palm Island model in Dubai, where 
all the villas are built on the palm branches reaching out between the gulf lakes, covered 
by multi-layer vegetation. Ecopark Grand - The Island is a phenominal living space, where 
the picturesque green landscape blends with world class design. Along with Marina Arc and 
Ecopark Grand - The Island is the product that represents the most elite values of the Ecopark 
urban area.
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Ảnh chụp thực tế Ecopark Grand - The Island, tháng 1/2019
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CÂU CHUYỆN
KINH DOANH
TẠI ECOPARK

Là khu đô thị Xanh đẳng cấp với gần 13,000 cư dân thời điểm hiện tại, 
Ecopark không chỉ là chốn mong về nhiều cây xanh, mà còn là miền đất mới 

để phát triển nhiều mô hình kinh doanh đa dạng. 
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Kinh doanh tại Ecopark
vừa dễ mà lại khó. 

Dễ là vì thành phố Xanh tràn ngập các cơ hội dành cho doanh nghiệp. Ecopark đang thay đổi 
từng ngày với các khu cao tầng, thấp tầng cùng các tiện ích đang dần hoàn thiện. Cùng với đó là 
cộng đồng cư dân ngày một lớn mạnh, những “khách hàng” luôn hào hứng với những dịch vụ 
mới, sẵn lòng trải nghiệm và ủng hộ những cơ sở kinh doanh tại đây. Ngoài ra, Ecopark cũng là 
khu đô thị sinh thái thu hút rất nhiều du khách, lên tới hơn 2 triệu lượt mỗi năm. Đây quả thực 
là lượng khách hàng tiềm năng lớn cho bất cứ mô hình kinh doanh nào. 
 Tuy nhiên, kinh doanh thành công tại Ecopark lại không phải câu chuyện đơn giản. 
Phần lớn cư dân Eco là người Hà Nội gốc, sẵn sàng từ bỏ trung tâm Hà Nội để về đây tìm lại nét 
văn hóa Tràng An tinh hoa, xưa cũ. Vì thế người Eco vô cùng tinh tế, duy mỹ, kỹ tính trong mọi 
chuyện. Những mô hình kinh doanh chộp giật, gian dối, chất lượng thấp hoặc không có gì đặc 
sắc sẽ rất khó thu hút được khách hàng tại khu đô thị. Ngược lại, những cơ sở bán hàng “có tâm”, 
những dịch vụ thực sự chất lượng, tinh tế, khác biệt, kinh doanh mang tính bền vững, thân thiện 
với môi trường sẽ được cư dân Eco hưởng ứng hết mình.  
 Có những mô hình kinh doanh đến rồi đi, nhưng cũng có những doanh nghiệp ngày càng 
thành công tại Ecopark. Hãy cùng Ecolife ghé thăm một số cơ sở kinh doanh nổi trội tại đây, trò 
chuyện với những người sáng lập để cùng thấy được bức tranh kinh doanh khác biệt tại Eco.
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BUSINESS STORIES IN ECOPARK
Ecopark, the posh and green urban township with its current 13,000 residents, is not only a 

desirable dwelling place but also a promising land for a wide range of business models.
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It is said that running a business
in Ecopark is easy,
yet also very challenging. 

Running a business ịn Ecopark is easy because the Green City offers numerous business 
opportunities. Ecopark is changing day by day with new high-rise and low-rise buildings together 
with more and more convenient amenities, and a constantly growing number of residents who 
are always excited to experience new services and support new business ideas. In addition, being 
a famed ecological destination that attracts more than 2 million visitors annually, Ecopark 
indeed provides a great potential client base for any business models.
  However, to grow a successful business in Ecopark is not that simple. Most of Ecopark’s 
residents are original Hanoians, who chose to leave the bustling downtown to come here 
looking for the quintessence of the old elegant Trang An culture. Thus, Ecopark residents have 
a delicate taste for artistry and aestheticism. Dishonest or low quality businesses will have few 
chances to attract customers in the township. On the contrary, the businesses that offer high 
quality, sophisticated and differentiated services with environmentally friendly and sustainable 
solution will surely receive total positive response. 
 Among the ever-changing business landscape of the township, there are an increasing 
number of successful businesses. Ecolife visits several outstanding businesses and talks with 
the founders to understand the distinctive features of business environment in the Green City.

91



Mượt
Care & Boutique

B52 Phố Trúc // B52 Truc Street
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Mặt hàng và dịch vụ kinh doanh: Chăm sóc 
tóc, chăm sóc da và cơ thể; bán các sản phẩm 
hữu cơ làm đẹp tại nhà và chăm sóc gia đình 
không hóa chất.
Chủ cửa hàng: Chị Diệp Hà

Chỉ cần đặt chân tới không gian của Mượt là 
khách hàng đã có thể cảm nhận được những 
thông điệp hết sức rõ ràng. Từ bài trí, âm nhạc, 
cho tới mùi hương, tất cả đều gần gũi với thiên 
nhiên, tạo nên cảm giác thư thái tuyệt đối. Chị 
Diệp Hà – người sáng lập Mượt – Care & Boutique 
cho biết, mỗi buổi sáng, để bắt đầu ngày làm 
việc, chị cùng tất cả nhân viên luôn có 1 giờ đồng 
hồ thiền và tập yoga. Đội ngũ nhân viên tại cửa 
hàng mỗi ngày phải làm việc liên tục khoảng 
10 – 14h đồng hồ, do đó, yoga sẽ là nguồn cung 
cấp năng lượng tích cực, để có thể hoàn thành 
công việc trong một ngày với sự dẻo dai nhất.
 Mượt cung cấp các dịch vụ chăm sóc tóc, 
chăm sóc da và cơ thể, bán các sản phẩm hữu cơ 
làm đẹp và chăm sóc gia đình không hóa chất. 
Mỗi sản phẩm hay dịch vụ được Mượt lựa chọn 
giới thiệu tới khách hàng đều mang trong mình 
những câu chuyện riêng. Như Gội đầu bồ kết là 
dịch vụ được ra đời từ nhu cầu thiết thực của 
chính chị Hà. Khi chị mang bầu và bị dị ứng với 

tất cả sản phẩm hóa chất, chị đã quyết định tìm 
về với quả bồ kết. Mùi hương thơm nồng, đượm 
vị đồng quê đã khiến bao nhiêu mệt nhọc trong 
chị tan biến hết và hoàn toàn không gây dị ứng. 
Nhưng việc gội đầu bồ kết không đơn giản, và 
cũng không thể ra ngoài tiệm để yêu cầu gội 
đầu bồ kết. Vì thế chị Hà đã nghĩ tới một dịch 
vụ chăm sóc cơ thể bằng những nguyên liệu tự 
nhiên cho phụ nữ mang thai như chị, và tất cả 
những người đang cần tìm tới sự thư thái, bình 
yên trong tâm hồn. Mượt đã ra đời với ý tưởng 
như vậy.
 Nói về những dự định phát triển, chị Diệp 
Hà chia sẻ, chị sẽ mở rộng dần từng bước một. 
Nhưng về lâu dài, chị muốn mô hình này được 
nhân rộng, thậm chí có thể giới thiệu các sản 
phẩm, dịch vụ của mình ra thế giới. Nếu nhìn 
sang món kim chi của xứ sở Hàn Quốc, hay dịch 
vụ mát xa Thái, mặc dù những sản phẩm hay dịch 
vụ này đều có đặc trưng riêng nhưng có chung 
một sự tương đồng là lồng ghép được câu chuyện 
văn hóa vào bên trong sản phẩm hay dịch vụ 
đó để giới thiệu rộng rãi với bạn bè năm châu. 
Gội đầu bồ kết cũng hội tụ trong mình đầy đủ 
những yếu tố đó, và giới thiệu thành công sản 
phẩm bồ kết, dịch vụ gội đầu bồ kết, cũng như 
những câu chuyện của văn hóa Việt Nam sẽ là 
mục đích lớn lao mà chị mong muốn hướng tới.
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Business and services
Hair care, skin and body care; selling organic beauty products and non-chemical home care.
Shop owner: Ms. Diep Ha

Just by setting foot in Muot's space, customers can feel very clear messages. From decoration, 
to music, and even scents, all are close to nature, creating a sense of absolute relaxation. 
Ms. Diep Ha – Muot (meaning silky hair) - Care & Boutique’s founder told Ecolife that every 
morning, to start the working day, she and all the staff have an hour of meditation and yoga. 
Every day, the staff at the shop have to work continuously for 10 - 14 hours, so yoga will bring 
them positive energy, which enables them to complete their work.
 Muot offers a variety of services. Each product or service chosen by Muot to introduce 
to their customers has its own story. For example, a soapberry shampoo is a service that was 
born from the practical needs of Ms. Ha, when she was pregnant and became allergic to all 
chemical products, she decided to try going back to nature. The fragrant scents made all of 
her fatigue disappear and she was completely allergy-free. But it is not possible to go out to 
the shop to ask for soapberry shampoo, so, Ms. Ha thought of a body care service with natural 
ingredients for pregnant women like her, and all those who are looking for relaxation and 
peace of mind. Muot was born with such an idea.
 In the future, Ms. Diep Ha shared that she plans to  expand step by step. In the long run, 
she wants her model to be replicated, and maybe even introduce her products and services to 
the world. The Soapberry Shampoo embodies her product ideals, and she hopes to successfully 
introduceher products, , as well as stories of Vietnamese culture to move forward.

Mượt
Care & Boutique
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B62 Phố Trúc // B62 Truc Street

NguyênVũ
 Bakery
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Mặt hàng và dịch vụ kinh doanh:
Bánh ngọt Pháp 
Chủ cửa hàng: Anh Hồng Trí

Cách không xa Mượt Care & Boutique là một 
tiệm bánh nhỏ, nơi trao gửi toàn bộ đam mê 
của anh chị chủ - Nguyên Vũ Bakery. Vợ chồng 
anh Trí đều là những người mê làm bánh và đã 
có thâm niên 10 năm vừa học vừa làm tại rất 
nhiều tiệm bánh ngọt Pháp tại các khách sạn 5 
sao. Tuy nhiên, để đứng ra tự mở cửa hàng thì 
anh chị khi đó chưa có đủ can đảm. Trong một 
lần đến chơi Ecopark, hai người rất bất ngờ vì 
một khu đô thị lớn như vậy mà vẫn chưa có một 
hàng bánh ngọt chuyên biệt. Đây cũng chính là 
cơ hội để vợ chồng anh Trí có thể hiện thực hóa 
được niềm đam mê của mình.
 Anh Trí cho biết khi đó mình có chút liều 
lĩnh. Công việc set up cửa hàng phải làm gấp 
rút trong vỏn vẹn 4 ngày và chỉ có 2 vợ chồng 

tự làm, rất ít sự hỗ trợ. Nhưng đến giờ nhìn lại, 
anh chị không hề hối hận. Sản phẩm Nguyên Vũ 
Bakery giờ đã được rất nhiều khách hàng tin 
tưởng. Có những khách hàng thân thiết là cư 
dân Ecopark, trước kia thường xuyên phải lặn 
lội vào tận Hà Nội để mua bánh ở Metropole 
hay Hilton thì nay cũng đã tin tưởng mua và 
đặt bánh tại Nguyên Vũ Bakery.
 Nguyên Vũ Bakery giờ đã phát triển thêm 
cửa hàng thứ 2 tại nhà phố Thủy Nguyên, không 
chỉ phục vụ bánh mà còn bán đồ ăn nhanh phong 
cách châu Âu. Tất cả sản phẩm bánh gato của 
cửa hàng đều không có chất bảo quản và trực 
tiếp do chính tay vợ anh Trí làm tất cả công 
đoạn. Còn các loại bánh mỳ, bánh quy, bánh 
ngọt nhỏ có sự thực hiện của nhân viên đều phải 
chịu sự giám sát chặt chẽ của anh chị. Các món 
ăn cũng được chuẩn bị bởi đầu bếp đã có nhiều 
năm kinh nghiệm phụ trách bếp Âu của khách 
sạn, và cũng là người anh chị có quen biết từ 
trước, để có thể đảm bảo được tay nghề, chất 
lượng món ăn.
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Business and services: French Bakery
Shop owner: Mr. Hong Tri

Not far from Muot Care & Boutique is a small bakery, which delivers all the 
passion of its’ owner - Nguyen Vu Bakery. Mr. Tri and his wife are both baking 
enthusiasts and have spent 10 years studying and working at many French 
pastry shops in 5-star hotels. During a visit to Ecopark, the two were very 
surprised that such a large urban area still did not have a bakery shop. This 
presented an opportunity for Mr. and Mrs. Tri to follow their baking passions.
 Mr. Tri says he was a bit reckless at first. The job of setting up the store 
was done urgently within just a few days and the couple did it themselves 
with little support. But looking back now, they do not regret their gamble. 
Nguyen Vu Bakery products are now widely trusted by many customers. There 
are close customers who are Ecopark residents, alongside those who used to 
go to Hanoi to buy cakes at the Metropole or Hilton, all of them now buy 
and order cakes at Nguyen Vu Bakery.
 Nguyen Vu Bakery has now opened a second store in Thuy Nguyen, not 
only serving cakes but also selling European-style fast food. All of the store's 
bakery products have no preservatives and are directly made by Mr. Tri and 
his wife. All kinds of bread, biscuits, and small cakes are available, prepared 
by a chef with many years experience managing hotel's European kitchens, 
and can ensure the skills and quality of the dishes.

NguyênVũ
 Bakery
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Linh Hair

Chân tháp D3 Rừng Cọ, West Bay B // Palm Springs (Rung Co) D3 Tower, West Bay B

100



Mặt hàng và dịch vụ kinh doanh: 
Tạo mẫu và chăm sóc tóc 
Chủ cửa hàng: Chị Nguyễn Linh

Cùng trong bức tranh tăng trưởng, phát triển 
kinh doanh tốt như Nguyên Vũ Bakery còn có 
tiệm làm tóc Linh Hair.
 Chủ tiệm tóc Linh hair – Chị Linh đã có 
thâm niên 25 năm trong nghề. Khởi nghiệp từ 
nghề trang điểm cô dâu, trải qua rất nhiều năm 
học tập trong nước và nước ngoài, đến nay, chị 
Linh đã là phó viện trưởng Viện Tóc Việt Nam, 
chuyên gia kỹ thuật của nhãn hàng Goldwell. Gặp 
gỡ chị Linh vào một ngày đầu năm, công việc 
của chị rất bận rộn. Chị phấn khởi cho biết ngay 
trong tháng 1/2019, chị có chuyến đi sang Sing 
để học cập nhật về xu hướng tóc mới nhất. Việc 

học tập và đào tạo đối với các nhà tạo mẫu tóc 
chuyên nghiệp luôn diễn ra không ngừng, như 
vậy mới có thể luôn cập nhật những xu hướng, 
kỹ thuật, sản phẩm mới nhất trên thế giới.
 Ngoài các dịch vụ chính về tạo mẫu, chăm 
sóc tóc, Linh Hair còn có thêm các dịch vụ về 
chăm sóc da, trang điểm, làm đẹp. Khách hàng 
đến đây rất tin tưởng vào tay nghề của chị. Có 
lẽ vì vậy nên cửa tiệm xinh xắn Linh Hair tại 
chân tháp Rừng Cọ mặc dù mới hoạt động 1 
năm nhưng đã gây dựng được uy tín tốt để chị 
tiếp tục mở rộng, phát triển thêm cửa hàng thứ 
hai tại Ecopark, ở chân tháp West Bay B. Mặc 
dù phải quản lý cả cửa hàng ở trong nội thành 
Hà Nội, nhưng chị Linh vẫn đặt nhiều kỳ vọng 
phát triển các cửa hàng tại Ecopark. Nếu mọi 
việc thuận lợi, có thể chị sẽ mở thêm cửa hàng 
thứ ba nữa tại khu vực Thủy Nguyên.
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Business and services: Modeling and hair care
Shop owner: Ms. Nguyen Linh

Linh Hair salon owner - Ms. Linh has been in her career for 25 years. 
Starting a career in bridal makeup, she spent many years studying both in 
the country and abroad. Until now, Ms. Linh has been deputy director of 
the Vietnam Hair Institute, and a technical expert of the Goldwell brand. 
Meeting Ms. Linh in early 2019, her work is very busy. She is excited to 
say that even in the first few months of 2019, she will have a trip to 
Singapore to learn about the latest hair trends. Learning and training for 
professional hairstylists is always ongoing, so that they can keep up to 
date with the latest trends, techniques and products throughout the world.
 In addition to their main area of expertise, Linh Hair also has services 
for skin care and makeup. Her customers fully trust her skills, perhaps 
because of this, the shop, that has been operating for only one year, has 
built up a good reputation. Now she can continue expanding from her 
shop at Rung Co Tower and develop a second store in Ecopark, at West 
Bay B. Linh has high hopes for her business and expects to continue 
developing more stores in Ecopark. If all goes well, maybe she will open 
another third store in Thuy Nguyen area.

Linh Hair
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TOYO Beauty
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Mặt hàng và dịch vụ kinh doanh: Spa trị liệu 
và chăm sóc các vấn đề về da
Chủ cửa hàng: Chị Điền Kiều Hồng Hạnh

Cùng kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, nhưng 
TOYO Beauty có mô hình dịch vụ tương đối mới 
mẻ. TOYO Beauty là spa trị liệu định kỳ, chăm 
sóc và điều trị các vấn đề về da nhưng tuyệt đối 
an toàn vì không xâm lấn. Toàn bộ sản phẩm 
và máy móc của Toyo Beauty đều nhập từ Nhật 
Bản, hạn chế tối đa bàn tay tác động lên mặt 
có thể gây ra những ngoại lực không chuẩn. 
Mặc dù không sử dụng các kỹ thuật xâm lấn có 
thể mang đến hiệu quả tức thì, nhưng theo chị 
Hồng Hạnh – người sáng lập TOYO Beauty, chị 
hoàn toàn tin tưởng vào kết quả cải thiện rõ rệt 
sẽ mang lại cho khách hàng. Nếu khách hàng 
không hài lòng, chị sẵn sàng hoàn lại tiền. Có 

lẽ với sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ, khách 
hàng chính là những đại sứ thương hiệu nhiệt 
tình nhất, giới thiệu cho cả gia đình, bạn bè 
đến sử dụng dịch vụ tại TOYO Beauty. Đến nay, 
spa của chị Hạnh đã có nhiều khách hàng thân 
thiết, sẵn sàng gác lại công việc để giữ đúng liệu 
trình điều trị tại spa.
 Chị Hạnh cho biết mặc dù cửa hàng đầu tiên 
của chị là trong nội thành Hà Nội nhưng trong 
quá trình phục vụ khách hàng, chị nhận thấy 
có rất nhiều người đến từ Ecopark, phải lặn lội 
đường xa để đến với cửa hàng. Từ đó, chị quyết 
định sẽ mở thêm cửa hàng mới tại Ecopark. Tại 
khu đô thị có các chính sách cho thuê hỗ trợ hộ 
kinh doanh cũng giúp cho cửa hàng tại Ecopark 
hoạt động thuận lợi hơn. Vì vậy nên nhất định 
chị sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển TOYO Beauty 
cả chi nhánh ở Hà Nội và Ecopark.

Services and services:
Spa treatments and skin care
Shop owner: Ms. Dien Kieu Hong Hanh

TOYO Beauty has a relatively new service model 
in the beauty field. They offer periodic spa, 
care and treatment for skin problems using 
absolutely safe, non-invasive techniques. All 
of TOYO Beauty's products and machinery are 
imported from Japan, and are used to minimize 
hand impact on the face. Using non-invasive 
techniques can not be effective immediately, 
according to Ms Hong Hanh - founder of TOYO 
Beauty, but she fully believes that the results 
will bring customers back again and again. If the 
customer is not satisfied, she is always willing to 

refund their costs. For TOYO Beauty, customers 
are the most enthusiastic brand ambassadors, 
introducing family and friends to their services. 
Until now, Hanh's spa has many close customers 
who are willing to put aside time to keep up 
their treatments at the spa.
 Ms. Hanh said that although her first 
store was in Hanoi's inner city, in the process 
of serving customers, she found that there were 
many people from Ecopark who had to travel far 
to reach the store. Since then, she decided to 
open a new branch in Ecopark. In urban areas, 
rental policies to support businesses  help stores 
operate more conveniently. As a result, she will 
continue to invest and develop TOYO Beauty both 
in Hanoi and Ecopark.
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Megusta
Coffee

Địa chỉ: A10 Phố Trúc
Mặt hàng và dịch vụ kinh doanh:
Quán café, đồ uống tốt cho sức khỏe
Chủ cửa hàng: Chị Phương Anh

Megusta Coffee là một quán café nhỏ xinh ngay 
tại phố Trúc. Đặc sản của cửa hàng là các loại 
cà phê truyền thống và đồ uống giải khát như: 
nướp ép chậm nguyên chất, các dòng nước ép 
mix có lợi cho sức khoẻ, và các loại trà nhập. 
Megusta l không chỉ là quán đồ uống thông 
thường mà là nơi cả gia đình có thể đến và 
tận hưởng khoảng thời gian cafe tại đây với 
khu vui chơi trẻ em và các sự kiện thú vị do 
quán tổ chức như trung thu, noel, vẽ tranh 
nghệ thuật, workshop…
 Chị Phương Anh – chủ quán Megusta cho 
biết, quán rất chú trọng tới chất lượng dinh 

dưỡng, vì vậy, chị nói không với máy ép sinh 
nhiệt, thay vào đó là lựa chọn công nghệ ép 
chậm để giúp nước ép giữ lại 100% vitamin và 
enzyme có lợi cho người dùng, cũng như áp dụng 
các công thức vàng trên thế giới để tạo ra 1 đồ 
uống có lợi cho sức khoẻ.
 Mặc dù mới chính thức khai trương từ tháng 
8/2018, nhưng hiện nay, quán đã có lượng khách 
quen ổn định. Bị ấn tượng mạnh bởi không gian 
xanh tại Ecopark ngay lần đầu đặt chân đến đây, 
chị Phương Anh đã quyết định mở Megusta với 
mong muốn đây sẽ là quán café xanh, không 
khói thuốc để khách hàng có thể có những phút 
giây thư thái nhất. Với kết quả kinh doanh đang 
phát triển thuận lợi, kết hợp với sự phát triển 
chung của khu đô thị, chị thấy quyết định của 
mình là đúng đắn và tin tưởng cửa hàng sẽ còn 
phát triển tốt hơn nữa trong tương lai.
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Address: A10 Pho Truc
Business and services: Coffee shop, healthy drinks
Shop owner: Ms. Phuong Anh

Megusta Coffee is a beautiful small cafe right in Pho Truc Street serving traditional 
coffees, soft drinks such as pure slow-pressed, mixed juices for health, and imported 
teas. Megusta is not only a regular coffee shop, but also a place where the whole 
family can come and enjoy their time,with a children's play area and interesting 
events organized by the coffee shop such as Mid-Autumn Festival, Christmas, and  
painting workshops. According to Ms. Phuong Anh - owner of Megusta, the shop 
pays great attention to nutritional quality, choosing slow-pressing technology as it 
helps the juice retain 100% of vitamins and enzymes that create a healthy drink.
 Although it officially opened in August 2018, Megusta Coffee has a stable 
number of patrons. Impressed by the green space at Ecopark from the first 
time she arrived here, Phuong Anh decided to open Megusta in the hope that 
it would be a green, smoke-free café so customers can have relaxing moments. 
With favorable business results, combined with the general development of the 
urban area, she found her decision to be correct and believes that the store 
will continue to develop in the future.

Megusta
Coffee
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Soy Soy
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Mặt hàng và dịch vụ kinh doanh:
Đậu phụ, đậu nành, rau hữu cơ 
Chủ cửa hàng: Bác Yajima 

Nếu muốn mua các sản phẩm rau củ, đậu và 
sữa đậu nành hữu cơ chuẩn phong cách Nhật 
thì Soy Soy, cửa hàng của bác chủ người Nhật 
Yajima là lựa chọn tuyệt vời. Tất cả rau được nhập 
từ công ty Nico Nico Yasai Co., Ltd., - công ty 
nông nghiệp Nhật Bản, đảm bảo rau củ không 
thuốc trừ sâu. Mũi nhọn sản phẩm của Soy Soy 
là sản phẩm sữa đậu nành được chế biến theo 
công thức truyền thống của Nhật Bản, với toàn 
bộ máy móc sản xuất được nhập từ Nhật. Không 
những thế, máy lọc nước cũng là máy của Nhật 
để nước sử dụng trong chế biến sữa đậu nành 
giữ đúng được chất lượng, đảm bảo tính an toàn 
cho sản phẩm.

Bác Yajima cho biết lý do chọn Ecopark làm nơi 
mở cửa hàng rau hữu cơ Nhật Bản là vì bác đã 
từng có những trải nghiệm sống tốt đẹp tại đây. 
Môi trường, cây xanh, không khí trong lành và 
sự cởi mở của con người Eco là điều kiện tuyệt 
vời để phát triển những sản phẩm, dịch vụ vì 
môi trường và sức khỏe con người.
Quả thực, khi cửa hàng đi vào hoạt động đã nhận 
được sự ủng hộ lớn từ khách hàng. Trong tương 
lai gần, bác Yajima sẽ mở rộng thêm danh mục 
sản phẩm, nhập thêm nhiều loại rau quả khác. 
Đặc biệt, đối với sản phẩm đậu phụ, hiện tại 
cửa hàng đang bán đậu phụ thường, bác Yajima 
sẽ nhập thêm máy móc, nguyên liệu để có thể 
sản xuất được thêm đậu phụ non. Nếu việc kinh 
doanh phát triển tốt, bác sẽ tiếp tục mở thêm 
cửa hàng mới tại những địa điểm khác trong 
khu đô thị Ecopark.

Business and services:
Tofu, soy, organic vegetables
Shop owner: Mr. Yajima 

If you want to buy Japanese-style organic 
vegetables, legumes and organic soy milk, 
Soy Soy, a Japanese store, is a great choice. All 
vegetables are imported from Nico Nico Yasai 
Co., Ltd. - a Japanese agricultural company, 
ensuring non-pesticide grown vegetables. Soy 
Soy's spearhead is a soy milk product prepared 
according to the traditional Japanese formula, 
with all production machines imported from 
Japan. Moreover, water is also purified by 
a Japanese machine before being used in 
processing soy milk, this keeps the quality and 
ensures safety for the product.

Mr. Yajima said that the reason for choosing 
Ecopark as a place to open a Japanese organic 
vegetable shop is because he had good life 
experiences here. The environment, trees, fresh 
air and openness of Eco people create excellent 
conditions for developing products and services 
for the environment and human health.
 Indeed, when the store went into operation, 
it received great support from customers. In the 
near future, Mr. Yajima will expand the product 
portfolio, adding more types of vegetables. To 
expand on his tofu products, Mr. Yajima will 
import more machines and ingredients to 
produce a greater amount and more varities of 
tofu. If the business grows well, he will continue 
to open new stores at other locations in Ecopark.

111



LinhChi       Eco

A2305 Rừng Cọ // A2305 Rung Co

112



Mặt hàng và dịch vụ kinh doanh: Sữa hạt 
Chủ cửa hàng: Chị Đinh Hằng 

Giống như chị Diệp Hà hay bác Yajima, chị Đinh 
Hằng – người sáng lập LinhChi Eco cũng là 
người mang tình cảm sâu đậm với Ecopark. 
Cái duyên làm cư dân Ecopark đến trước và 
mang theo cơ hội kinh doanh đến sau. LinhChi 
Eco là công ty sản xuất sữa hạt với tiêu chí 
kinh doanh xanh bền vững, phương châm lan 
toả sự an nhiên, yên bình như cuộc sống tại 
Ecopark qua từng chai sữa hạt.
 Chị Hằng cho biết doanh nghiệp của chị 
lấy trách nhiệm làm hàng đầu – trách nhiệm 
đối với khách hàng và trách nhiệm đối với môi 
trường. Tại LinhChi Eco, mọi thành viên đều xác 
định rõ mình là một phần của doanh nghiệp 
và phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất. 
Có lần, một bạn nhân viên giao hàng của cửa 
hàng do về quê nên không lên kịp vào ngày 
Chủ Nhật, mà giờ giao hàng bắt đầu từ 6h sáng 

ngày thứ Hai. Để không lỡ hẹn với khách, bạn 
nhân viên LinhChi Eco đã chọn chuyến đi sớm 
nhất của ngày lúc 2h sáng và phải đi bộ từ bến 
xe Giáp Bát về tới cầu Thanh Trì để gọi được 
xe về Ecopark giao hàng.
 Về trách nhiệm đối với môi trường, LinhChi 
Eco nói không với cốc sử dụng một lần và túi 
nylon, mặc dù chúng rất tiện lợi và chi phí thấp. 
Thay vào đó, cửa hàng sử dụng chai thuỷ tinh 
có thu hồi và đầu tư máy móc tiệt trùng hiện 
đại để có thể tái sử dụng chai thu hồi; sử dụng 
túi vải may từ vải rèm còn dư của các cửa hàng 
rèm. Phương án dùng túi may từ vải rèm cùng 
lúc giải quyết được ba mục tiêu: Giảm thiểu 
rác thải ra môi trường do nâng cao hiệu quả 
sử dụng các mảnh vải thừa mà các cửa hàng 
rèm không sử dụng nữa; tạo thêm công ăn việc 
làm cho công nhân các xưởng may với giá 2000 
đồng/túi; dùng túi vải vừa đẹp, vừa chắc chắn. 
Việc nói không với túi nilon khiến khách hàng 
hài lòng và yêu mến sản phẩm hơn, gián tiếp 
thúc đẩy kinh doanh càng phát triển.

Ecopark giờ đây đã không còn chỉ là thành phố của cây xanh. Những mô hình kinh doanh mới mẻ, 
chất lượng đang ra đời và phát triển mạnh mẽ. Đó chính là báo hiệu của một cuộc sống đủ đầy, thịnh 
vượng, ấm no, xứng đáng với tiềm năng mà vùng đất hình lá cây này đang có. Tương lai khi mà các 
tòa cao ốc, các dãy biệt thự tiếp tục được xây dựng, bàn giao, người dân đổ về Ecopark sinh sống 
ngày càng đông, chắc chắn nhịp sinh hoạt, kinh doanh nơi đây sẽ càng phát triển, đưa Ecopark xứng 
đáng với một khu đô thị kiểu mẫu hàng đầu Việt Nam.
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Business and services: Grain milk
Shop owner: Ms. Dinh Hang 

Like Mrs. Diep Ha or Mr. Yajima, Ms. Dinh Hang 
– Linh Chi Eco founder is also a person who 
deeply loves Ecopark. The charm of Ecopark 
residents attracted her at first and brought her 
business opportunities later. LinhChi Eco is a 
company producing grain milk with sustainable 
green business criteria, their mantra is to 
spread peace and  life in Ecopark through each 
bottle of grain milk.
 According to Ms. Hang, what matters most 
in her business is customer and environmental 
responsibilities. At LinhChi Eco, all members 
of the business take pride in promoting these 
ideals. Once, a delivery person could not make 
the delivery time of 6am on Monday morning. In 
order not to miss their appointments, LinhChi 
Eco’s staff chose to complete the earliest trip 

of the day at 2am herself and had to walk all 
the way from Giap Bat bus station to Thanh 
Tri Bridge to complete deliveries.
 Regarding environmental responsibility, 
LinhChi Eco says ‘no’ to disposable cups and 
nylon bags, although they are convenient and 
low cost. Instead, the store uses recovered 
glass bottles and invests in modern sterilizing 
machines to reuse the recall bottles,as well as 
cloth bags made from leftover curtain fabrics. 
The plan to use bags from curtain fabric solves 
three objectives: It minimizes waste to the 
environment by improving the efficiency of 
using excess fabric pieces that curtain shops 
do not use anymore; creates more jobs for 
garment factory workers for 2000 VND / bag, 
and provides cloth bags that are both beautiful 
and firm. Saying ‘no’ to plastic bags makes 
customers more satisfied, indirectly promoting 
business development.

Ecopark is no longer just a city with plenty of trees. New, quality business models are born and thrive 
here. That is the sign of a life full of prosperity, worthy of the potential that this leafy land has. In 
the coming years when buildings and villas continue to be built and handed over, more people will 
settle down in Ecopark. As a result, Ecopark will develop rapidly, become the leading model urban 
area in Vietnam.
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HOMESTAY
TẠI ECOPARK

Cảnh quan tuyệt đẹp, nhiều cây xanh và đầy đủ mọi tiện ích, khu đô thị Ecopark 
đã trở thành nơi “nghỉ dưỡng” lý tưởng của người dân trung tâm thành phố. 
Nhu cầu cho thuê trải nghiệm lớn đến nỗi tại Ecopark đã có hẳn một cộng 

đồng cư dân kinh doanh loại hình homestay. 
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Ghé Homestay, Ecopark
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Ghé Homestay, Ecopark
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Những năm gần đây, thị trường bất động sản nở rộ xu 
hướng sở hữu “căn nhà thứ hai”, nghĩa là ngoài nơi ở 
chính, khách hàng tìm mua thêm một hay nhiều căn 
nhà khác để làm nơi nghỉ ngơi cuối tuần hoặc kinh 
doanh cho thuê. Không khó để thấy những gia đình 
trong tuần vẫn sinh sống và làm việc ở trung tâm Hà 
Nội, nhưng cuối tuần lại làm chuyến xe về chơi nhà 
tại những nơi yên tĩnh, nhiều cây xanh như Ba Vì, Sóc 
Sơn, hay thậm chí là Sầm Sơn, Hạ Long…
 Và cũng không khó để tìm thấy những gia đình 
tuy không sở hữu “căn nhà thứ hai” nhưng vẫn sẵn 
sàng tìm thuê một không gian nghỉ ngơi cho mình vào 
những dịp cuối tuần. Chưa bao giờ dịch vụ cho thuê căn 
hộ trải nghiệm, thuê nhà homestay cuối tuần lại phát 
triển mạnh như hiện nay. 
 Với lợi thế là đại đô thị sinh thái lớn nhất miền 
Bắc với không gian xanh hiếm có cùng sự đồng bộ về 
cả về không gian sống và hệ thống tiện ích, lại chỉ 
cách quận Hoàn Kiếm có 30 phút lái xe, Ecopark đã trở 
thành “điểm nóng” của xu hướng homestay cuối tuần. 
 Tại Ecopark, người thuê nhà có thể tìm được mọi 
loại hình homestay trong tất cả các phân khu. Nếu muốn 
thuê đông người và thích không gian “sang chảnh”, 
gia đình hoặc nhóm bạn thân có thể thuê nguyên một 
căn biệt thự tại Vườn Tùng, Vườn Mai hoặc Park River. 
Ai thích mức giá rẻ và không gian xinh xắn thì có rất 
nhiều lựa chọn từ các tòa tháp Rừng Cọ hoặc West Bay. 
Các nhóm nhỏ cũng có thể thuê một tầng hay toàn bộ 
căn nhà phố Park River. 
 Mỗi phân khu đều sở hữu thế mạnh riêng. Rừng 
Cọ, Vườn Tùng hay Vườn Mai có nhiều tuyến xe buýt 
đi qua, gần hai công viên lớn và thiên đường ẩm thực 
Phố Trúc. Tại đây mỗi chủ nhật du khách còn được dạo 
chơi chợ quốc tế cuối tuần với nhiều mặt hàng và dịch 
vụ phong phú. 
 Park River được đánh giá là phân khu đẹp và yên 
tĩnh, đúng chất nghỉ dưỡng nhất hiện nay tại Ecopark. 
Với lợi thế cạnh khu Ecopark Grand – The Island, du 
khách có thể dễ dàng thưởng lãm khung cảnh nên thơ 
tuyệt vời của mặt hồ biệt thự đảo hay chụp ảnh trên 
cung đường hoa vàng cỏ xanh mát dịu. Đặc biệt trong 
năm 2019, khi công viên Hồ Thiên Nga được triển khai 
toàn diện, du khách homestay tại Park River sẽ có thêm 
nhiều hoạt động vui chơi độc đáo như camping ven hồ, 
chèo thuyền kayak… 
 Các tòa tháp căn hộ Aqua Bay thì được coi là ốc 
đảo cao tầng mang phong cách nghỉ dưỡng, là nơi duy 
nhất sở hữu tầm nhìn panorama đúng chuẩn “nghỉ 
dưỡng cao cấp” bao trọn sân golf xanh ngút ngàn và 
vịnh thủy lấp lánh mà không khu cao tầng nào tại miền 
Bắc có được. Trong năm 2019, khi toàn bộ các căn hộ 

được bàn giao, đây cũng sẽ là phân khu sôi động nhất 
Ecopark với tòa nhà thương mại mặt hồ Marina Arc, 
dãy shop house và trung tâm thượng mai khối đế các 
tòa tháp, rạp chiếu phim CGV, trung tâm thể thao Sport 
Arena và quảng trường Marina – nơi diễn ra những 
hoạt động chủ chốt của khu đô thị. 
 Có một điểm giống nhau tại tất cả các phân khu 
là khách thuê nhà sẽ được sử dụng toàn bộ tiện ích nội 
khu chuẩn 5 sao gồm bể bơi, phòng gym, sauna, sân 
tennis, cầu lông…; liền kề những tiện ích đẳng cấp như 
sân golf 18 hố, học viện golf EPGA và hệ thống các siêu 
thị Citimart, Vinmart, Qmart…
 Một cư dân có căn hộ cho thuê trải nghiệm tại 
Aqua Bay cho biết “Chẳng cần đi đâu xa, ở Ecopark đã 
hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của 1 resort khổng lồ với sân golf, 
vịnh, hệ thống công viên xanh mướt, những con đường 
hoa lãng mạn... nên khách tham quan nghỉ dưỡng ngày 
càng đông. Dù không quảng cáo nhiều song những ngày 
qua lượng khách thuê căn hộ của tôi khá đều đặn, full 
cuối tuần từ rất sớm.” 
 Mức giá cho thuê tại Ecopark giao động từ khoảng 
600 ngàn trong ngày thường cho 1 căn hộ đến 5 triệu 
đồng cho một căn biệt thự. Không gian homestay cũng 
được các cư dân đầu tư rất kỹ với nhiều phong cách khác 
nhau để chiều lòng khách hàng. Chị Nhung, một chủ 
homestay tại West Bay cho biết: “Chủ đầu tư bàn giao 
nhà đã hoàn thiện nên tôi chỉ cần lo trang trí nội thất. 
Sau một thời gian đi vào hoạt động, tôi nhận thấy chất 
lượng cuộc sống người dân ngày càng cao và người ta 
không ngần ngại trả tiền cho cái đẹp. Khái niệm nghỉ 
dưỡng tiết kiệm đã không còn phù hợp trong thời buổi 
này.” 
 Không chỉ khách thuê ngắn hạn, kể cả người nước 
ngoài muốn thuế dài hạn tại đây cũng phải “xếp hàng”, 
đặt lịch từ sớm mới hy vọng có nhà. Là nơi chất lượng 
cuộc sống được đề lên cao nhất với không gian xanh 
rộng lớn cùng chất lượng không khí đạt chuẩn châu 
Âu, Ecopark đang ngày càng thu hút nhiều người nước 
ngoài đến sinh sống, đặc biệt là các chuyên gia Nhật 
Bản và Hàn Quốc. Với giá thuê chung cư từ 7 triệu (căn 
45m2, đủ đồ) còn thuê nhà phố hay biệt thự có thể lên 
tới khoảng gần 55 triệu/tháng, chủ đầu tư căn hộ hay 
biệt thự tại đây cũng cảm thấy “đảm bảo” khi lượng 
khách không ngừng tăng còn khu đô thị ngày càng đa 
dạng về văn hóa dần hình thành một cộng đồng đẳng 
cấp quốc tế.
 Với xu hướng sống xanh đang ngày một lan rộng 
cùng sự quá tải của cuộc sống thành thị tại nội đô, 
Ecopark sẽ còn cho thấy tiềm năng sinh lời lớn hơn 
rất nhiều trong tương lai cho những cư dân kinh doanh 
cho thuê trải nghiệm hoặc dài hạn.

119



PHONG CÁCH
SỐNG XANH

Chuỗi homestay và câu chuyện lan toả

Là một phóng viên luôn bận rộn, từng có nhiều cơ hội tới những vùng đất mới, trải 
nghiệm các dịch vụ chuyên nghiệp, chị Hà Ly đã mở chuỗi căn hộ homestay Queen 
House tại Ecopark với mong muốn truyền cảm hứng sống xanh tới mọi người, để bất 
kỳ ai cũng có cơ hội được sống giữa thiên nhiên. Ban biên tập tạp chí Ecolife mời bạn 

trò chuyện cùng cô gái xinh xắn và tháo vát này. 
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Homestay tại West Bay, Ecopark
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Ghé Homestay, Ecopark
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Nhắc tới homestay mọi người thường nghĩ tới 
những địa điểm xa Hà Nội, tại sao chị lại quyết định 
làm homestay ở Ecopark, ngay sát Hà Nội vậy?
Câu chuyện của Queen house tới với mình cũng 
đơn giản. Vì lỡ “thích quá” mà mình đã mua 4 
căn West Bay. Nhiều người có ngỏ ý muốn thuê dài 
hạn, nhưng mình có khá nhiều bạn bè rất thích 
sang Eco chơi. Nếu cho thuê hẳn nhà thì không 
còn chỗ để tụ tập, nên mình đã chuyển sang hướng 
làm homestay. Mọi thứ bắt đầu chỉ vì tính ham 
vui như thế đấy.

Nghe giống như chị đã có một quyết định mạo 
hiểm khi đầu tư kinh doanh mà không tính toán 
nhiều?
Có những thứ không tính toán nhiều nhưng lại 
như một cái duyên. Và cái duyên đấy đang cho 
mình một nguồn thu kha khá (cười). Nhưng nói là 
không suy nghĩ gì thì cũng chưa chuẩn. Mình đã 
đi du lịch rất nhiều, cả trong nước và nước ngoài; 
cũng đã trải nghiệm các dịch vụ từ khách sạn 
5 sao trung tâm thành phố tới những homestay 
xinh xắn, biệt lập giữa rừng. Dù lựa chọn loại hình 
nào thì một không gian gần gũi với thiên nhiên, 
tràn ngập sự bình yên, nơi mọi người tìm đến sau 
những chuyến đi dài hay những ngày làm việc vất 
vả luôn là yếu tố ưu tiên. Nên tiêu chí của Queen 
house nhà mình đặt ra là vừa mộc mạc, tối giản 
nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, đảm bảo mang tới 
cho khách lưu trú cảm giác thân thuộc như ở nhà. 
 Bây giờ, các gia đình nhỏ, các nhóm bạn trẻ 
có nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày rất nhiều. Một 
không gian xanh mát, gần gũi với thiên nhiên, giúp 
mọi người được sống thật chậm, thật thư thái mà 
những bộn bề của cuộc sống thường ngày không 
cho phép chúng ta làm điều đó chính là điểm hấp 
dẫn ở Eco, khiến công suất phòng của mình luôn 
kín. Ở Eco, khách của mình đã từng chia sẻ rất 
nhiều hình ảnh check in tuyệt đẹp bên bờ vịnh 
Aqua Bay ngắm hoàng hôn, hay vui đùa trong vườn 
cải trong một chiều nắng đẹp cuối đông, có những 

cặp vợ chồng trẻ còn gọi kì nghỉ ở Eco là honey 
moon ngắn ngày vì không gian ở đây lãng mạn 
quá, chỉ cần mở mắt nhìn ra cửa sổ ngắm bình 
minh trên sân golf thôi cũng đủ an yên rồi. Cuối 
tuần còn có chợ quốc tế, trẻ em đi bơi, người lớn 
dạo chợ. Không thiếu các hoạt động sôi nổi cho 
mọi lứa tuổi. 
 Thêm vào đó, vị trí của Eco vô cùng thuận 
lợi khi nằm ngay sát Hà Nội, lại có xe bus riêng, 
đặc biệt thích hợp cho các chuyến đi 2 ngày 1 
đêm. Thiên thời, địa lợi như vậy mà không làm 
homestay có phải là phí quá không?

Thuận hòa như vậy, chị có ý định mở rộng chuỗi 
homestay Queen house không?
Nghe thì câu chuyện kinh doanh của mình có vẻ 
đơn giản, nhưng cũng cần đầu tư công sức liên kết 
với các trang đặt phòng trực tuyến như Airbnb, 
các đơn vị lữ hành để tăng nguồn khách. Nếu có 
thêm nhân lực, mình cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào 
homestay ở Eco. 

Tiếp rất nhiều đoàn khách, chị có thể chia sẻ một 
vài kỷ niệm đáng nhớ với bạn đọc Ecolife không?
Thật ra khách bên mình chủ yếu đặt và thanh toán 
qua các trang web nên mình không tiếp xúc nhiều. 
Tuy nhiên, có một gia đình mình rất ấn tượng. Cô 
con gái cũng là một người thích xu hướng sống 
xanh, sống chậm như mình, nên để thuyết phục 
bố mẹ mình mua nhà ở Ecopark đã đặt vé máy bay 
cho bố mẹ ra Hà Nội để trải nghiệm một vài ngày 
ở Queen House. Ngay trong chuyến đi đó, hai bác 
đã đặt cọc và trở thành cư dân Eco. 
Nghĩ lại mình đã trở thành cầu nối lan truyền 
phong cách sống xanh tới khá nhiều người. Mình 
cảm thấy rất vui khi được sẻ chia niềm hạnh phúc 
được sống trong không gian an yên dịu dàng nơi 
đây tới mọi người. 

Cảm ơn chị, chúc chị luôn thành công và lan tỏa 
thêm tình yêu Eco cho những du khách!

“Có những thứ không tính toán nhiều 
nhưng lại như một cái duyên.”
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Homestay Ecopark
có gì hấp dẫn

1. Vị trí tuyệt vời
Ecopark chỉ cách Hồ Gươm 30 phút chạy xe, một khoảng cách xa vừa 
đủ cho một chuyến đi 2 ngày 1 đêm trốn khỏi Hà Nội. Không chỉ dạo 
chơi trong khu đô thị, du khách có thể tham quan và trải nghiệm làm 
gốm tại Làng gốm Bát Tràng nằm sát cạnh Ecopark. Làng hoa Xuân 
Quan với hàng trăm mẫu hoa rực rỡ có giá chỉ từ 20.000đ. 

2. Di chuyển tiện lợi
Du khách dễ dàng di chuyển từ Hà Nội sang Ecopark bằng hệ thống 
xe Ecobus với gần 50 điểm đón trả tại 4 quận nội thành. Không cần 
tự lái xe hoặc thuê những chuyến xe đắt tiền, bạn và gia đình có 
thể trải nghiệm phương thức di chuyển văn minh và hiện đại mà 
cư dân Eco đang sử dụng mỗi ngày. 

3. Hệ thống tiện ích phong phú
Ở homestay là trải nghiệm cuộc sống của cư dân Ecopark và tận 
hưởng những tiện ích trọn vẹn bao gồm: hệ thống clubhouse hiện 
đại; học viện Golf EPGA đẳng cấp, ba công viên rộng tới 10ha ngập 
tràn hoa lá; cung đường dạo ven vịnh Aqua Bay vô cùng lãng mạn; 
khu phố thương mại Phố Trúc hội tụ nhiều thương hiệu ẩm thực 
phù hợp nhiều lứa tuổi từ trà sữa Dingtea, Royal Tea, nước hoa 
quả, Coffee house… tới các nhà hàng đặc sản như Cây Cau, Gà Lên 
Mâm, Alfresco… Đặc biệt, chợ cuối tuần quốc tế EcoSunday mỗi 
Chủ Nhật hàng tuần đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của đông 
đảo cư dân và du khách. 

4. Không gian chuẩn nghỉ dưỡng
Ngồi ở ban công, thưởng thức một ly trà ấm áp và ngắm nhìn ánh 
nắng đổ xuống từ thinh không hay dạo chơi trong vườn hồng Tree 
Roses thơm ngát... là những điều không dễ thực hiện ở chốn nội đô 
ồn ào mệt mỏi. Với số lượng cây xanh lên tới hơn 1 triệu cây tại 
Ecopark, du khách sẽ có một kỷ nghỉ trọn vẹn giữa thiên nhiên, 
hít thở bầu không khí trong lành hiếm có. Đến với miền xanh Eco, 
là đến với sự lắng đọng của thời gian và sự an yên của không gian 
ngập tràn xung quanh mình.

Ghé Homestay, Ecopark
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Ghé Homestay, Ecopark
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Ghé Homestay, Ecopark
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Homestays in Ecopark

In recent years, the real estate market has provided 
many with the opportunity to own a second home, 
meaning that in addition to their main residence, 
customers seek to buy one or more other houses to 
use during weekends, holidays or as a rental business. 
It is common for families to live and work in the 
center of Hanoi during the week, but at weekends 
take trips to relax in quiet places, alongside nature 
such as Ba Vi and Soc Son, or even is Sam Son, Ha 
Long, and others.
 It is also common to find families who do not 
own a second home, but are willing to rent a space 
for themselves on the weekends. Until recent years 
there has never been a rental service for hiring or 
renting apartments only on the weekends.
 With the advantage of being the largest ecological 
township in North Vietnam with huge green spaces 
and a complete amenities system, Ecopark is only a 
30 minute-drive from Hoan Kiem district, making it 
the “hot spot” of the weekend homestay trend.
 At Ecopark, tenants can find all types of 
homestays in all areas. If you want to hire a luxurious 
space for many people, your family and close friends 
can rent a villa in Vuon Tung, Vuon Mai or Park River. 
For those who are on a budget but also after a nice 
space, there are lots of options from the Palm Springs 
or West Bay towers. Small groups can also rent a floor 
or the entire Park River townhouse.
 Each parcel has its own strengths. Rung Co, Vuon 
Tung or Vuon Mai have many bus routes passing, 
near two large parks and Pho Truc food street. Here 
every Sunday visitors also have a chance to visit the 
weekly international market that offers a huge variety 
of unique items and services.
 Park River is considered to be the most beautiful 
and quiet resort in Ecopark. Situated next to Ecopark 
Grand - The Island, visitors in Park River can easily 
enjoy the wonderful scenery of the lake or take photos 
on the routes filled with yellow flowers and cool green 

grass. Especially in 2019, when the Swan Lake Park 
is fully opened, homestay guests at Park River will 
have more unique recreational activities to partake in 
such as lakeside camping, kayaking, and other sports.
 The Aqua Bay Sky Residences are considered 
high-rise oasis with a resort style. They are the only 
place that offer a panoramic view of the immense 
green golf course and sparkling bay waters. In 2019, 
when all apartments are handed over, this will also 
be the most lively zone in Ecopark with upscale 
commercial buildings such as Marina Arc, shop 
houses, department stores, CGV cinemas, Sport Arena 
sports center and Marina square - where important 
activities of the urban area will take place.
 In all parcels tenants will be able to find similar 
5-star services and amenities, including swimming 
pools, gyms, saunas, tennis and badminton courts. 
All adjacent to high class facilities such as an 18 hole 
golf course, EPGA golf academy and supermarkets 
Citimart, Vinmart, Qmart, and more.
 An experienced apartment tenant at Aqua Bay 
said, “There is no need to go far, Ecopark has gathered 
the beauty of a giant resort with golf course, bay, 
green parks, and paths of romantic flowers within, so 
visitors can relax. Although I do not advertise much, 
my apartment tenants are quite regular, full every 
weekend, often long in advance.”
 The rental price in Ecopark ranges from about 
600,000 per day for a single apartment anywhere up to 
5 million VND for a villa. The homestay space is also 
carefully managed by residents with many different 
styles to please customers. Ms. Nhung, a West Bay 
homestay owner, said: “The investor handed over the 
fully constructed apartments, so I just needed to take 
care of the interior. After a period of operation, I 
realized that the quality of people’s lives is increasing 
and people won’t hesitate to pay for a beautiful place 
to stay. The concept of saving during vacations is no 
longer appropriate these days.” 

With beautiful landscapes, many trees and amenities, Ecopark township has become an ideal get-away place for the 
people of the city center. The rental demand is so great that in Ecopark there is a resident community that operates 
a homestay business.
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Homestay chains and green lifestyle

When talking about homestays people often think of 
places far from the city, why did you decide to set 
up homestay in Ecopark, close to Hanoi?
 Queen house's story to me is simple. Because 
I liked the area so much, I bought 4 West Bay 
apartments. Many people expressed their wish to hire 
an apartment long term, but I have a lot of friends 
who like to visit Ecopark, and I knew if I rented out 
my house, there would be no place for us to gather, 
so I turned them into homestays. Everything started 
just because of such fun.

Sounds like you made a risky decision when investing 
in business without a lot of calculations?
 There are things that are hard to measure, such 
as charm, but that charm is bringing me a decent 
income (laugh). However, I have traveled a lot, both 
domestic and foreign; and experienced services ranging 
from 5-star hotels in city centers to lovely homestays, 
isolated in the forest. Regardless of the type of choice, 
a space close to nature, peaceful, where people can 
come after long trips or hard working days is always a 
priority. So the Queen's house criteria set out to be both 
rustic, minimalist but still with full facilities, ensuring 
guests get a sense of home-like familiarity.
 Now, small families and groups of young people 
want to take a short vacations a lot. A green space, 
close to nature, helps people to live peacefully and 
relax, compared the chaos of daily life that does not 
allow us to do so. That is the attraction of Ecopark. In 
my company, the room rate is always suitable and my 
guests share a lot of beautiful check-in photos in Aqua 
Bay watching the sunset, or having fun in the gardens 
on a beautiful afternoon in the late winter. There are 
young couples still calling a stay at Ecopark a short 
honeymoon because the space here is so romantic, just 

opening your eyes to watch the sunrise over the golf 
course is enough. At the end of the week there is an 
international market, and children can go swimming 
or play in the parks. There is no shortage of exciting 
activities for all ages.
 In addition, Eco's location is extremely convenient, 
located right beside Hanoi, with its own bus service 
makes it especially suitable for 2-day-1-night trips.

So do you intend to expand the Queen house homestay 
chain?
 Listening to the story of my business makes it seem 
simple, but I also needed to invest a lot of effort to link 
with online booking sites such as airbnb, and travel 
agencies to increase visitors. If I have more human 
resources, I will also continue to invest in Ecopark 
homestays too.

With so many customers, can you share some 
memorable experiences with Ecolife readers?
 Our guests mostly book and pay through websites 
so actually I don't have much direct contact. However, 
there was one particularly impressive family that 
springs to mind. The daughter is also a person who 
likes green living, like me, so to persuade her parents 
to buy a house in Ecopark, she booked a plane ticket 
for them to go to Hanoi and experience a few days at 
Queen House. On that trip, the two of them made a 
deposit and became Ecopark residents.
 Thinking back, I became a bridge to spread the 
green lifestyle to many people. I feel very happy to 
share the happiness of living in a peaceful space and 
in peaceful way here for everyone.

Thank you, we wish you success and hope you spread 
more Eco love to the tourists!

As a journalist who is always busy, Ms. Ha Ly has many opportunities to visit new lands and experience professional 
services. She has since opened a chain of “Queen House homestay apartments” in Ecopark with the desire to inspire 
green living for all people. The editorial board of Ecolife magazine spent some time to chat with this lovely and 
resourceful woman about her project.
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Queen House homestay, Ecopark
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Ảnh chụp thực tế tại Ecopark Grand - The Island
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Discover Ecopark’s exciting
homestay experiences

1. Great location
Ecopark is only 30 minutes away from Ho Guom Lake, 
a distance far enough for an easy 2-day-1 night trip 
to escape Hanoi. Other than walking in the urban 
area and gardens, visitors can experience pottery 
making at Bat Trang Pottery Village located next to 
Ecopark, and Xuan Quan flower village with hundreds 
of brilliant flower patterns which costs only from 
20,000vnd. 

2. Convenient transportation
Tourists can easily move from Hanoi to Ecopark with the 
Ecobus system that stops at nearly 50 points in 4 urban 
districts. No need to drive yourself or rent expensive 
cars, you and your family can experience the modern 
and civilized mode of transportation with reasonable 
price that Ecopark residents are using every day.

3. Rich amenities system
Staying at a homestay offers the experience of 
Ecopark residents and visitors can enjoy full amenities 

including: a modern clubhouse; EPGA Golf classes, three 
parks with up to 10 hectares filled with flowers, the 
romantic promenade along the Bay in Aqua Bay, and an 
International Weekend Market every Sunday that has 
become a familiar meeting place for many residents 
and visitors. Eating and drinking options on Pho Truc 
food street includes many culinary brands for all ages 
such as Ding Tea, Royal Tea, Fruit Juice and The Coffee 
House. There are also many specialty restaurants like 
Cay Cau and Alfrescos.

4. Standard resort space
Sitting on the balcony, enjoying a warm cup of tea 
and watching the sunshine coming down from the 
sky, or walking in the pink and fragrant rose gardens, 
are things that are not easy to be done in the noisy 
city. With the number of trees reaching more than 1 
million in Ecopark, visitors will have a perfect holiday 
between nature, breathing in the rare fresh air. Coming 
here is as though life slows down and peace of nature 
surrounds you.
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AULAC homestay tại West Bay, Ecopark
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AULAC homestay tại West Bay, Ecopark
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Ảnh chụp thực tế tại Ecopark Grand - The Island
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Ảnh chụp thực tế clubhouse Park River tại Ecopark, 2018
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Ảnh chụp thực tế tại vịnh thuỷ Aqua Bay, 2018
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ECOPARK
MÔI TRƯỜNG SỐNG 

TUYỆT VỜI CHO 
CON TRẺ

Hầu hết những bậc làm cha mẹ khi chọn chốn an cư đều rất quan tâm đến môi trường sống dành cho con trẻ. 
Ở Ecopark, trẻ không chỉ được sống giữa không gian thiên nhiên rộng lớn và cộng đồng nhân văn, mà còn được 
tận hưởng môi trường giáo dục đẳng cấp với hơn 20 trường học đạt chuẩn các cấp từ mầm non tới trung 
học phổ thông, đại học quốc tế cùng rất nhiều trung tâm ngoại ngữ, nghệ thuật, năng khiếu, kỹ năng sống.
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Trẻ em luôn sống hạnh phúc tại Ecopark
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Một tiết học tiếng Anh tại trường Đoàn Thị Điểm Greenfield Ecopark
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Ecopark cũng sở hữu một cộng đồng cư dân 
thân thiện, văn minh, cùng nhau tận hưởng 
và chung tay bảo tồn không gian xanh đang 
có, cũng như gìn giữ những giá trị văn hóa 
truyền thống của người Việt. Hàng xóm đối 
xử với nhau chân thành, hòa nhã. Trẻ em 
không phân biệt con cái nhà ai, đều được 
người lớn quan tâm, trông chừng, dạy dỗ. 
Khi mỗi ngày được tiếp xúc với ứng xử đầy 
nhân văn quanh mình, chắc chắn tâm hồn và 
nhân cách của trẻ sẽ dần thẩm thấu, được rèn 
giũa để trở nên trong sáng và tốt đẹp hơn.

Trong cuốn sách Last Child in the Woods (tạm 
dịch: Đứa trẻ cuối cùng trong rừng) xuất bản 
năm 20015, tác giả người Mỹ Richard Louv 
giới thiệu khái niệm “rối loạn thiếu hụt thiên 
nhiên” (nature-deficit disorder). Ông dẫn ra 20 
nghiên cứu khác nhau cho rằng gắn với thiên 
nhiên sẽ cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần 
và cảm xúc, các kỹ năng nhận thức, phát triển 
các giác quan và khả năng học tập ở trẻ. 
 Laura Turner Seydel, chuyên gia giáo dục 
và môi trường cũng cho biết thiên nhiên là 
phương thức trị liệu đầy tiềm năng cho trầm 
cảm, béo phì và ADHD. Trẻ được giáo dục theo 
phương pháp gắn với thiên nhiên đạt điểm 
cao hơn trong các bài kiểm tra về giải quyết 
vấn đề, tư duy phản biện và ra quyết định. Có 
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, khi một nhóm 
trẻ cùng chơi trong không gian mở, đứa bé 
được chọn làm “lãnh đạo” thường là những 
em thông minh, biết ứng biến và hiểu biết 
nhất. Ngược lại, vơi sân xi măng của tập thể 
hay chung cư, những đứa bé khỏe mạnh về 
thể chất lại chiếm ưu thế. Có thể thấy môi 
trường thiên nhiên ảnh hưởng rất lớn đến sự 
phát triển toàn diện của trẻ. 

Được xây dựng dựa trên những giá trị cốt lõi là 
Thiên nhiên, văn hóa và con người, Ecopark là 
một khu đô thị đầy tính nhân bản, nơi các công 
trình nhà ở và tiện ích hiện đại được bao bọc 
bởi không gian thiên nhiên khoáng đạt đầy sức 
sống, là môi trường xanh tuyệt vời cho trẻ nhỏ. 
 Với hơn 100 ha dành cho cảnh quan thiên 
nhiên và số lượng cây xanh lên tới hơn 1 triệu 
cây, Ecopark quy hoạch hệ thống công viên, hồ 
nước và không gian xanh trải đều khắp các phân 
khu. Trẻ em tại Ecopark được tận hưởng trọn vẹn 
bầu không khí trong lành gấp 2-3 lần so với nội 
đô chật chội, được hòa mình cùng màu xanh mát 
dịu của thiên nhiên và tự do chơi đùa, cảm nhận 
thế giới rộng lớn hấp dẫn xung quanh mình... 
 Không còn phải rú rú trong nhà dán mắt 
vào màn hình điện thoại hay TV, những em bé 
Ecopark hạnh phúc khi được thỏa sức trèo cây, 
nghịch đất, đạp xe, thả diều... Trong năm 2019, 
tập đoàn Ecopark sẽ triển khai dự án công viên 
Hồ Thiên Nga, là nơi các con sẽ được trải nghiệm 
những hoạt động gần gũi thiên nhiên hấp dẫn 
như cắm trại ven hồ, chèo thuyền kayak hay đi 
dạo trên đường dạo bộ trên không giữa những 
tầng cây… 

Không gian xanh nuôi dưỡng những mầm non

Không chỉ sở hữu môi trường sống tràn ngập 
hơi thở của thiên nhiên, Ecopark còn phát 
triển hệ thống giáo dục nội khu đa dạng về 
loại hình, đầy đủ về bậc đào tạo. Trong diện 
tích 500 ha của khu đô thị hiện đã có hơn 20 
cơ sở giáo dục chất lượng cao với quy mô lên 
tới 20,000 học sinh, sinh viên như mầm non 
Creative Kindercare, Đại học Anh Quốc Việt 
Nam, Đại học Y khoa Tokyo, hai trường phổ 
thông liên cấp Đoàn Thị Điểm và Edison, và 
đặc biệt, học viện Golf EPGA, một trong những 
học viện Golf đẳng cấp quốc tế. 
 Các trường học tại Ecopark, đặc biệt là 
trường phổ thông và mầm non đều được quy 
hoạch trong khoảng cách đi bộ, ngay gần các 
phân khu nhà ở để bậc cha mẹ thuận tiện hơn 
trong việc đưa đón con đi học hay trẻ có thể 
tự đến trường. 
 Hệ thống xe bus Ecobus cũng đặt những 
điểm đón – trả ngay trước cổng trường để thuận 
tiện hơn cho con em cư dân. 
 Hiểu được tầm quan trọng của không gian 
xanh với sự phát triển về tư duy và trí tuệ 
của trẻ, Ecopark dành những diện tích quy 

hoạch lớn, vị trí đẹp cho các cơ sở giáo dục 
nội khu. Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV có 
diện tích lên tới 6,5ha, có không gian hồ cảnh 
quan xanh mát và sân bóng tiêu chuẩn. Các 
trường Phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm và 
Edison cũng có diện tích lớn hàng chục nghìn 
mét vuông với cây xanh tràn ngập. Đặc biệt, 
học viện golf EPGA sở hữu sân golf 9 hố par 3 
xanh ngút ngàn, nằm sát vịnh thủy Aqua Bay, 
trở thành điểm nhấn cảnh quan đẳng cấp của 
khu đô thị. 
 Ngoài ra, còn rất nhiều trung tâm ngoại 
ngữ, năng khiếu, nghệ thuật hoạt động ngay 
trong nội khu, kiến tạo một môi trường giáo dục 
toàn diện dành cho những cư dân trẻ Ecopark. 
 Có thể nói, hệ thống giáo dục nội khu hoàn 
thiện cùng không gian thiên nhiên rộng lớn 
là những điểm nhấn thu hút đông đảo cư dân 
chọn sống tại Ecopark. Không còn gì hạnh phúc 
và xứng đáng đánh đổi hơn khi thấy những 
đứa con của mình được nuôi dưỡng trọn vẹn 
trong môi trường sống hài hòa, lý tưởng; được 
phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, nhân 
cách và tâm hồn.

Hệ thống giáo dục toàn diện, đẳng cấp 
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ECOPARK
AN EXCELLENT 

LIVING 
ENVIRONMENT 
FOR CHILDREN

Most parents who choose to settle down are interested by the living environment for their children. In Ecopark, 
children not only live in a large natural space and a humanitarian community, but also enjoy a high-level 
educational environment, with more than 20 international-standard schools from preschool to high school 

levels, alongside international universities, and centers for language, arts, gifted students and life skills.
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Trẻ em luôn sống hạnh phúc tại Ecopark
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Học sinh trường Đoàn Thị Điểm Greenfield
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Ecopark is home to a friendly, civilized 
community of people, who enjoy and work  
together to preserve the green space, as 
well as the traditional cultural values of 
Vietnamese people. Neighbors treat each 
other sincerely and gently, children are cared 
for and educated sincerely. When every day 
is  filled with humanity, it is certain that the 
spirits and personalities of each child will 
gradually become honest and upstanding.

In the book titled Last Child in the Woods by 
American author Richard Louv, the concept 
of "nature-deficit disorder" was introduced. 
He cited 20 different studies that suggest that 
attachment to nature improves physical, mental 
and emotional health, cognitive skills, sensory 
development and learning abilities in children.
 Laura Turner Seydel, an education and 
environmental expert, claims nature may work 
as a potential treatment for depression, obesity 
and ADHD. Children who are educated in a natural 
way tend to get higher scores in tests on problem 
solving, critical thinking and decision making. 
There is also a research that shows that when 
a group of young people play in the open space, 
the child who is chosen as "leader" is usually 
the smartest, most knowledgeable and adaptable. 
On the contrary, in the collective cement or 
apartment buildings, physically healthy children 
dominate. It can be seen that the natural 
environment greatly affects the comprehensive 
development of children.
 Built on the core values of nature, culture 
and people, Ecopark is a humane urban area, 
where modern buildings and amenities are 

surrounded by natural spaces, which create a 
great green environment for young children.
 With more than 100 hectares of natural 
landscapes and a number of trees reaching 
more than 1 million, Ecopark is planned with a 
system of parks, lakes and green spaces spread 
throughout each parcels. Children at Ecopark can 
enjoy 2-3 times more fresh air than the crowded 
inner city, immersed in the cool greens of nature 
and free to play, and discover the vast world that 
surrounds them.
 No longer having to sit indoors, glued to 
the phone or TV screens, Ecopark children are 
happy to be able to climb trees, play in the 
playgrounds, ride bicycles, or fly kites. In 2019, 
The Ecopark Corporation will fully open the Swan 
Lake Park, where children can experience nature-
based attractions such as camping by the lake, 
kayaking or walking on the promenade among 
the trees.

A green space which nurtures children 

Ecopark not only possesses a living 
environment full of nature, but also an 
internal education system with diversified 
types and full training levels. In an area of 
500 hectares there are now more than 20 
high quality educational institutions forup to 
20,000 pupils. There is  Creative Kindercare 
for pre-schoolers, the British University 
Vietnam, the Tokyo Human Health Sciences 
University Vietnam, two high schools (Doan 
Thi Diem Greenfiled and Edison), and the 
EPGA Golf Academy, offering truly world-class 
educations 
 Schools in Ecopark, especially high 
schools and preschool institutions, are all 
planned within walking distance, close to the 
housing subdivisions so that parents find it 
convenient to transport their children or allow 
them  to go school themselves.
 Ecobus bus system also places pick-up 
and drop-off points in front of the school gates 
to make it more convenient for residents.
 Understanding the importance of green 
space with the development of childrens’ 
thinking and intelligence, Ecopark devotes 

large planning areas and beautiful locations 
for the local educational institutions. BUV 
University has a campus of 6.5 hectares, with 
a green landscape and a standard-size football 
field. Doan Thi Diem Greenfield and Edison 
schools also have tens of thousands of square 
meters In particular, the EPGA Golf Academy 
owns an immense 9-hole green, par 3 golf 
course, located close to Aqua Bay, this become 
a highlight of the urban landscape area.
 In addition, there are many foreign 
language, talent and art centers available 
in the inner city, creating a comprehensive 
educational environment for young residents 
of Ecopark.
 It can be said that the complete 
internal education system and large natural 
space are the highlights that attract many 
residents to choose to live in Ecopark. There 
is nothing happier and worthier of change 
than seeing your children fully nurtured in 
a harmonious, ideal living environment, and 
comprehensively developing intellectually, 
physically, personally and spiritually.

Comprehensive and high-class education systems
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Khuôn viên đại học Anh Quốc Việt Nan BUV Ecopark
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DỊCH VỤ Y TẾ
CHUẨN NHẬT BẢN

TẠI ECOPARK
Quý 2/2020, Bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo tại Ecopark với 100% vốn Nhật Bản sẽ chính thức đi vào 

hoạt động, góp phần hoàn thiện các dịch vụ tiện ích cao cấp của khu đô thị.

Bệnh viện trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
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Ảnh phối cảnh bệnh viện trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam tại Ecopark

Cư dân Ecopark và những vùng lân cận sắp được thụ hưởng 
dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe hiện đại tiên 
tiến chuẩn Nhật Bản với đội ngũ chuyên gia, bác sỹ 100% người 
Nhật có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, tận tâm và 
chuyên nghiệp. Toàn bộ đội ngũ điều dưỡng, chăm sóc y tế 
của bệnh viện cũng được đào tạo bài bản theo phong cách và 
tác phong làm việc chuẩn Nhật. 
 Bệnh viện có quy mô 150 giường nội trú với tổng vốn 
đầu tư 500 tỷ đồng, được thiết kế và thi công xây dựng bởi 
nhà thầu Taisei Vinata - 1 trong những tập đoàn xây dựng có 
uy tín hàng đầu Nhật Bản. Ngoài những khu vực khám chữa 
bệnh và công tác chuyên môn, bệnh viện còn có khu vực cà 
phê, nhà hàng, yoga studio và phân khu dành riêng cho bệnh 
nhân VIP. 
 Là bệnh viện chuyên khoa với thế mạnh chăm sóc sức 
khỏe dự phòng cho người dân, bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo 
trang bị đầy đủ hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế nhập 
khẩu 100% từ Nhật Bản với công nghệ hiện đại nhất giúp tầm 
soát phát hiện bệnh sớm và chính xác. 
Ngoài ra, bệnh viện cũng liên kết với nhiều cơ sơ y tế uy tín 
trong nước như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Quân Y 108, 
bệnh viện  Xanh Pôn và các bệnh viện tại Nhật bản như bệnh 
viện, Kurosawa, bệnh viện Kobari để hỗ trợ bệnh nhân tối 
đa cho công tác chẩn đoán và điều trị trong trường hợp cần 
thăm khám chuyên sâu. 
 Với lợi thế nằm trong khuôn viên nhiều cây xanh của 
khu đô thị Ecopark, không gian khám chữa bệnh văn minh, 
môi trường trong lành thoáng đãng, Bệnh viện Đại học Y khoa 
Tokyo sẽ là nơi đem lại cảm giác thoải mái và an tâm, đẩy 
nhanh quá trình phục hồi cho người bệnh. 

 Bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo là một dự án y tế có 
định hướng xuyên suốt và đầu tư bài bản thuộc Đại học Y khoa 
Tokyo Việt Nam (khánh thành tháng 7 năm 2016 tại Ecopark) 
- trường đại học tư thục 100% vốn Nhật Bản đầu tiên tại Việt 
Nam. Đơn vị chủ quản là trường Đại học khoa học tổng hợp 
nhân sinh Nhật Bản thuộc Học viện y khoa Waseda – cơ sở 
đào tạo chuyên gia y tế và dinh dưỡng có bề dày lịch sử tại 
Nhật Bản (trụ sở tại thành phố Saitama, Nhật Bản).
 Tôn chỉ mục đích thành lập Bệnh viện dược đưa ra dựa 
trên triết lý mong muốn mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho 
cộng đồng, nhằm thúc đẩy sự tự lập, và phát triển sức khỏe 
của cá nhân, đồng thời cung cấp chế dộ y tế an định theo tiêu 
chuẩn Nhật Bản.
 Bệnh viện xây dựng nền tảng nghiên cứu lâm sàng liên 
kết Nhật Việt, hướng đến mục tiêu bệnh viện sẽ trở thành một 
trong những cơ quan giáo dục và thực hành đào tạo y tế điển 
hình của cả  Nhật bản và Việt Nam.
 Việc Ecopark hợp tác với những tên tuổi lớn trong giáo 
dục và y tế không chỉ khẳng định tầm nhìn chiến lược dài 
hạn, quan điểm phát triển bền vững, ưu tiên đầu tư cho y 
tế tại khu đô thị, mà còn thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài 
bản, “đi trước đón đầu” của chủ đầu tư dành cho toàn bộ cư 
dân tương lai Ecopark khi phân khu Aqua Bay và Ecopark 
Grand – The Island đón số lượng cư dân mới và khách lân 
cận khoảng hơn 2 vạn người.
 Có thể nói, sự có mặt của Bệnh viện ĐH Y khoa Tokyo 
góp phần hoàn thiện bức tranh dịch vụ tiện ích đồng bộ bao 
gồm siêu thị, bệnh viện, trường học, khu liên hợp thể thao, 
công viên…của Ecopark, xứng đáng là một trong những khu 
đô thị đáng sống nhất cả nước.
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Tokyo Human Health Sciences
University Vietnam Hospital

Residents of Ecopark and the surrounding areas will 
be able to enjoy advanced Japanese modern medical 
examinations and treatment services with a team of 100% 
Japanese specialists and doctors. The entire nursing and 
medical care team of the hospital is also well-trained 
in accordance with the Japanese standard working style.
 The hospital has 150 inpatient beds with a total 
investment of VND 500 billion, designed and constructed 
by Taisei Vinata contractor - one of Japan's leading 
prestigious construction corporations. In addition to the 
space for medical examination and other professional 
duties, the hospital also has coffee areas, restaurants, 
yoga studios and exclusive sections for VIP patients.
 As a specialized hospital focus on preventive health 
care, Tokyo Human Health Sciences University Vietnam 
Hospital is fully equipped with medical machinery and 
equipment imported 100% from Japan with cutting-edge 
technology. Offering the greatest likelihood  of detecting 
diseases early and accurately.
 In addition, the hospital associates with many 
prestigious domestic medical institutions such as Bach 
Mai Hospital, Military Hospital 108, Saint-Paul Hospital 
and others in Japan like Kurosawa and Kobari Hospital. 
Patients therefore get the best diagnosis and treatment.
 With the advantage of being located in the green 
campus of Ecopark urban area, the fresh and airy 
environment of the Tokyo Human Health Sciences 
University Vietnam Hospital will brings comfort and peace 
of mind, accelerating the recovery process for patients.

 Tokyo Human Health Sciences University Vietnam 
Hospital is financially supported by the Waseda Health 
Sciences Education Corporation and a number of other 
Japanese individuals and organisations, with total initial 
investment of about US$20 million of Tokyo Human Health 
Sciences University Vietnam (inaugurated in July 2016 in 
Ecopark). It is the first 100% Japanese-owned institution 
of this type in Vietnam. The managing units include The 
Japan University of Science and Humanities and Waseda 
Health Sciences Education Corporation (a medical and 
nutrition training institution with a long history based 
in Saitama City, Japan).
 Ecopark's cooperation with big names in education 
and health care not only affirms long-term strategic 
vision, which prioritizes sustainable development and 
investment in health care system in urban areas, but also 
shows the attentive, methodical planning of the investors 
for all future residents of Ecopark. Particularly, when Aqua 
Bay and Ecopark Grand - The Island parcles welcome more 
new residents alongside  the neighboring two-thousand-
strong population.
 It can be said that the presence of Tokyo Human 
Health Sciences University Vietnam Hospital contributes 
to perfecting the picture of Ecopark’s amenities and 
services. These now include supermarkets, hospitals, 
schools, sports complexes, and parks, making Ecopark 
one of the townships with highest living standards and 
quality of life in the country.

In the second quarter of 2020, Tokyo Human Health Sciences University Vietnam Hospital in 
Ecopark will officially go into operation. The project has been funded entirely through Japanese 

investment and will contribute to perfecting the high-end utility services of the urban area.
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CÁNH CỬA
ĐƯA BẠN ĐẾN 

TƯƠNG LAI

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

BẠN

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đang bước vào mùa tuyển sinh thứ 4. Ecolife đã 
có buổi trò chuyện ngắn với những sinh viên đang theo học tại trường về lý do họ 

đã lựa chọn xây dựng tương lai cho bản thân từ ngôi trường đặc biệt này. 

158



Với triết lý giáo dục “Mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người trên thế giới” Trường Đại học Y khoa Tokyo 
Việt Nam đã được thành lập tại khu đô thị Ecopark vào năm 2016 nhằm cung cấp tối đa các kỹ thuật chăm sóc sức 
khỏe, kỹ thuật xét nghiệm y tế trình độ đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế của Nhật Bản.

Các ngành “Ngành Điều dưỡng”, “Ngành Vật lý trị liệu”, “Ngành Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả”, “Ngành Xét nghiệm 
y học”, “Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học”; “Trung tâm đào tạo y tế Nhật Việt” của trường thực hiện đào tạo y tế dựa 
trên các tiêu chuẩn, cơ sở khoa học thông dụng trên thế giới. Sinh viên trường đại học y khoa Tokyo Việt Nam không 
cần phải du học nước ngoài mà vẫn được tiếp nhận nền giáo dục y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế, bên cạnh việc học tập 
các kỹ thuật y tế và kỹ thuật xét nghiệm cao cấp sinh viên còn được trau dồi được năng lực tiếng Nhật và tiếng Anh. 
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Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam chú trọng phát triển cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo với trung tâm là sinh viên

Môi trường học tập hiện đại với trang thiết bị tiên tiến nhất
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Mình là Huyền Minh, sinh viên năm nhất 
ngành Kỹ thuật Xét nghiệm của Trường Đại 
học Y khoa Tokyo Việt Nam (THUV). 
 Đối với mình, THUV chính là tình yêu 
sét đánh, mình yêu THUV từ cái nhìn đầu 
tiên, và người mình thích từ cái nhìn đầu tiên 
cũng là ở THUV luôn. Ban đầu, mình muốn là 
một phần của trường vì yêu thích Y học và 
sự tiên tiến về cơ sở vật chất cũng như môi 
trường giảng dạy 100% Made in Japan này. 
Nhưng càng gắn bó với trường thì mình lại 
càng bị hấp dẫn bởi cả đội ngũ giảng viên ở 
đây nữa. Tuy trên giảng đường thầy cô luôn 

nghiêm khắc nhưng ngoài đời thì lại rất tâm 
lý đáng yêu. Thầy cô thường chủ động bắt 
chuyện với mình và các bạn trên các chuyến 
bus tới trường. Bọn mình mới bắt đầu học 
tiếng Nhật nên Google dịch là công cụ đắc 
lực, nhưng đôi khi cũng gây ra những hiểu 
lầm hài hước. 
 Học tập dưới mái trường THUV có lẽ là lựa 
chọn đúng đắn nhất trong năm qua của mình. 
Trong tương lai, mình muốn trở lại trường, 
tiếp tục là một phần của THUV, nơi 4 năm 
thanh xuân của mình đã, đang và sẽ trở nên 
thật trọn vẹn. 

Mình tên là Nguyễn Trần Thưởng, sinh viên 
ngành Phục hồi chức năng của THUV.              
Mình đã rất tò mò khi lần đầu nghe tên 
Trường Đại học y khoa Tokyo Việt Nam. 
Trong đầu mình xuất hiện hàng trăm câu 
hỏi: Không biết trường cuả Nhật Bản sẽ như 
nào? Cách giảng dạy của giảng viên Nhật có 
gì khác và mới lạ hay không? Chương trình 
học có gì đặc biệt không? Vì vậy, để thỏa 
mãn trí tò mò của bản thân, mình đã tham 
gia Ngày hội Open day tổ chức tại trường để 
tìm hiểu thêm.
 Trong ngày OPEN DAY, mình được gặp 
và tiếp xúc với các thầy cô giảng viên nhà 
trường, được trực tiếp tham quan trải nghiệm 
học tập cũng như nghe giải thích một cách 
tận tình về những điều mình thắc mắc. Không 
chỉ là trang thiết bị hiện đại từ Nhật Bản, 
mà chính tác phong làm việc của các thầy 
cô giảng viên và các anh chị sinh viên đi 
trước trong ngày hôm đó đã gây cho mình 
ấn tượng sâu sắc về sự chuyên nghiệp.
 Sau chuyến tham quan đó, mình đã quyết 

định đăng kí theo học tại trường. Sau một 
thời gian học tập tại THUV, mình thấy đây là 
1 quyết định đúng đắn. Mình vô cùng thích 
trường mình ở điểm này vì các mô hình, mẫu 
vật,… giúp các bài giảng trở lên dễ hiểu và 
sinh động hơn. 
 Bên cạnh đó, giáo viên của nhà trường 
luôn nhiệt huyết với công việc của mình. Họ 
rất quan tâm đến sinh viên, từ việc học đến 
việc sinh hoạt tại trường, cũng như những 
vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, các thầy 
cô luôn cố gắng để giao tiếp, lắng nghe, chia 
sẻ những bài học, kinh nghiệm quý giá không 
chỉ trong việc học và cuộc sống. 
 Ngoài ra, đi cùng với việc nâng cao kiến 
thức trong học tập và thực hành, trường coi 
việc tìm hiểu văn hóa Nhật Bản là 1 phần 
quan trọng với sinh viên. Các hoạt động tìm 
hiểu văn hóa do nhà trường tổ chức giúp 
mình hiểu thêm về đất nước Nhật bản xinh 
đẹp và là bước khởi đầu thuận lợi để mình 
thực hiện ước mơ làm việc ở Nhật Bản.
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Sinh viên được chăm sóc toàn diện cả về giáo dục đào tạo và được tham gia cả những hoạt dộng văn hóa Nhật Bản 

Còn mình là tên là Doãn Minh Hạnh, là sinh 
viên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học. 
Mỗi khi mình tự hào giới thiệu bản thân với 
mọi người xung quanh rằng mình là sinh 
viên THUV, nhiều người đã hỏi mình đấy là 
trường nào? Số khác lại tò mò: học ở đấy thế 
nào? Chất lượng ra sao? Mọi người ngạc nhiên 
cũng dễ hiểu thôi, vì trường mình thành lập 
mới được 3 năm thôi mà. Nhưng cũng chính 
vì vậy mà cơ sở vật chất của trường đều rất 
mới mẻ, hiện đại và sạch sẽ. Mỗi lớp học 
đều có đầy đủ trang thiết bị phục vụ học 
tập như máy chiếu, loa, điều hòa (thứ “làm 
siêu lòng” mọi sinh viên trường mình hihi) 
và tất cả đều có chất lượng tốt. 
 Ngoài ra các thầy cô giảng viên trường 
mình còn rất giỏi và kinh nghiệm sống phong 
phú. Các thầy cô không chỉ tâm huyết trong 
từng bài giảng để truyền đạt cho sinh viên 
hiểu mà còn quan tâm, chăm sóc và thân 

thiết với chúng mình. Lớp học lúc nào cũng 
thân thiện như một gia đình. Sinh viên các 
ngành thường xuyên giao lưu gặp gỡ nên tụi 
mình biết thêm nhiều kiến thức ngoài ngành 
mình đang học
 Không chỉ vậy, mình còn rất thích sự 
gần gũi với thiên nhiên ở trường.
Trường được thiết kế rất đẹp, tràn ngập ánh 
sáng và bao quanh bởi khuôn cảnh tràn ngập 
màu xanh của cây cối có thể giúp cải thiện 
tâm trạng của chúng mình sau những giờ 
học căng thẳng.
 Trường mình rất coi trọng việc đào tạo 
cho sinh viên tính kỷ luật, cẩn thận, cần cù, 
tỉ mỉ của người Nhật. Nhờ đó chúng mình có 
thái dộ nghiêm túc, chăm chỉ hơn thi học 
tập và thực hiện công việc của mình.
Mình tin khi được học tập và đào tạo trong 
môi trường tuyệt vời thế này rồi đây chúng 
mình sẽ có một tương lai rộng mở. 
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Giáo sư Suzuki Atsuko – giảng viên được yêu 
mến nhất Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
 Nhắc đến giáo sư ai trong mỗi chúng ta 
chắc cũng sẽ thường nghĩ đến hình ảnh cặp 
kính trễ, mái tóc hoa râm, gương mặt nghiêm 
nghị, nhưng bạn sẽ phải thay đổi quan điểm 
khi được gặp giáo sư Suzuki Atsuko. 
 Giáo sư gây ấn tượng với sự giản dị, thân 
thiện và tràn đầy nhiệt huyết. Với nụ cười luôn 
thường trực trên môi và phong thái khiêm 
nhường, ít ai nghĩ rằng người phụ nữ ấy là 
tác giả của 9 cuốn sách y khoa nổi tiếng của 
Nhật Bản. Hơn thế nữa người phụ nữ nhỏ bé 
ấy lại mang trong mình một hoài bão lớn lao, 
đó là có thể mang kiến thức, sự tận tâm của 
người Nhật đến với bạn bè khắp nơi trên thế 
giới. 
 Chính vì lẽ đó, khi nhận được lời đề nghị 
của bà Kusumi Mari hiệu trưởng trường đại 
học y khoa Tokyo Việt Nam, giáo sư đã nhận 
lời đến giảng dạy tại trường Đại học y khoa 
Tokyo Việt Nam với mong muốn mang kiến 
thức y khoa tiên tiến ngày càng nhân rộng 
cho thế hệ mai sau. 
 Trong công việc, bản thân giáo sư luôn 
nghiêm khắc với chính mình để xây dựng 
được bài giảng với hiệu quả tối ưu nhất.
 Nhưng đối với sinh viên giáo sư luôn gần 
gũi và bình dị đến lạ thường. Cô thường ăn 
trong căng tin, cùng sinh viên ngồi chung bàn 

và trò chuyện với các em không chỉ về bài 
giảng mà còn truyền lại cho các em những 
kinh nghiệm trong cuộc sống
 Cô thường cúi chào thật thấp và nở nụ 
cười thật tươi chào đón các em sinh viên. Cô 
nhanh nhẹn chạy đến tận nơi chỉ bảo thật tận 
tình khi có sinh viên cần giải đáp. Cô nhẹ 
nhàng tâm sự, và đưa ra những lời khuyên 
chân thành cho tất cả những vấn đề khúc 
mắc dù là nhỏ nhất của sinh viên.
 Cô không chỉ là cô giáo mà còn là người 
bạn tâm giao, người dẫn đường tận tụi, và 
là người mẹ ở trường của các em sinh viên.
 Bởi thế nên các sinh viên của trường 
thường chia sẻ với nhau rằng được học tập 
dưới sự chỉ bảo của cô các em thấy thật dễ 
hiểu và hấp dẫn. Các em được thoải mái được 
thể hiện sự sáng tạo của bản thân và tiếp thu 
kiến thức thật tự nhiên.
 Trong công việc là thế, còn trong cuộc 
sống giáo sư Suzuki Atsuko thường dành thời 
gian đạp xe đến trường và tập yoga mỗi ngày, 
với cô đó là một niềm vui, một khoảnh khắc 
thư giãn khi cô được thả mình trên con đường 
trải đầy hoa và cây xanh trong Ecopark, hay 
để tâm thanh tịnh xua tan mọi lo lắng và 
muộn phiền trong cuộc sống.
 Ở tuổi ngoài 50 cô vẫn luôn thật xinh đẹp, 
hạnh phúc và mỗi ngày đều mang một trái tim 
đầy nhiệt huyết cho sự nghiệp trồng người!
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Bất động sản gần sân golf không chỉ đem đến cho gia chủ môi trường sống mát lành 
cùng tầm nhìn tuyệt mỹ đẳng cấp, mà còn là kênh đầu tư hấp dẫn, thu hút những 

khách thuê ngước nước ngoài.

CƠ HỘI ĐẦU TƯ
HẤP DẪN

Bất động sản view sân golf
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Sân golf là một trong những loại hình bất động sản thượng lưu, đắt đỏ nhất thế giới
(ảnh chụp thực tế sân golf 9 hố par 3 tại Học viện Golf EPGA, Ecopark)

Đẳng cấp bất động sản sân golf 
Cách đây hơn một năm, nhiều người thực sự bất ngờ khi lần đầu tiên 
một dự án biệt thự siêu sang nằm cạnh sân golf được mở bán tại huyện 
Đông Anh, Hà Nội. Điều khó tin là những căn biệt thự đều có giá giao 
động từ 2.000 USD/m2, có căn đắt nhất lên đến hơn 60 tỷ đồng mà 
nhanh chóng được khách hàng đặt mua hết, trong đó có nhiều người 
nước ngoài.
 Thực ra, bất động sản sân golf là một trong những loại hình bất 
động sản đắt đỏ nhất thế giới, thuộc phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. 
Các căn biệt thự, căn hộ cạnh sân golf trên thế giới có giá lên tới hàng 
triệu USD, thậm chí là hàng chục triệu USD, là một kênh đầu tư hấp 
dẫn cho bất kỳ nhà đầu tư nào. 
 Không khó để lý giải sự đắt đỏ đến kinh ngạc của loại hình này. 
Sân golf thường được biết đến là nơi có cảnh quan đẹp một cách đặc 
biệt với mặt cỏ xanh ngút ngàn xen kẽ bởi những cảnh quan xanh 
đẹp mắt như hố cát, rừng cây, hồ nước, đường đi… Chi phí xây dựng 
và chăm sóc, bảo trì cũng vô cùng cao, chưa kể đến giá trị đầu tư vào 
diện tích đất lớn cùng vị trí đẹp. 
 Vì vậy, thường chỉ những ông lớn bất động sản với quỹ đất lớn và 
tài chính dồi dào mới đủ năng lực để tham gia cuộc chơi này. 
 Tương xứng với giá trị của sân golf, những căn biệt thự hay khu 
cao tầng liền kề thường chạm mức thượng lưu với mức giá không hề 
rẻ. Tuy nhiên, đây lại là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả bởi dù cho 
thị trường có nhiều biến động thì phân khúc này vẫn luôn giữ giá bởi 
sự khan hiếm và đẳng cấp của sản phẩm.

Aqua Bay Sky Residences - bất động sản đô thị view sân golf duy 
nhất tại miền Bắc 
Tại Việt Nam, chưa có nhiều chủ đầu tư quan tâm đến phân khúc bất 
động sản này, đặc biệt rất hiếm dự án nào lại vừa có sân golf, vừa có 
bất động sản. Quy hoạch sân golf của Việt Nam đến năm 2020, vùng 
Đồng bằng sông Hồng chỉ có 6 sân. Riêng Hà Nội, các sân chủ yếu nằm 
ở khu vực Ba Vì, còn gần trung tâm thành phố là rất ít. Trong số ít ỏi 
các sân golf nằm tại ngoại ô Hà Nội thì duy nhất khu đô thị Ecopark 
sở hữu loại hình bất động sản đô thị view sân golf. 
 Dự án Aqua Bay Sky Residences tại Ecopark gồm 7 tòa tháp với 
gần 3.000 căn hộ diện tích phong phú sở hữu tầm nhìn bao trọn cảnh 
quan sân golf trong khu đô thị. Sống tại đây, gia chủ sẽ hàng ngày tận 
hưởng không gian khoáng đạt với tầm nhìn xanh êm ái, ngút ngàn như 
những resort hạng sang. Đây cũng là dự án cao tầng liền kề hệ thống 
tiện ích đẳng cấp nhất của Ecopark như quảng trường trung tâm, quần 
thể vui chơi giải trí, ẩm thực, nhạc nước, trung tâm tổ chức sự kiện 
độc đáo và các cơ sở giáo dục danh tiếng như Đại học Anh Quốc Việt 
nam BUV, Đại học Y khoa Tokyo, trường PTLC Edison… 
 Với sân golf chỉ cách vài bước chân, khu căn hộ Aqua Bay đã trở 
thành điểm nóng mua và cho thuê nhà dành cho người nước ngoài, đặc 
biệt là cộng đồng Hàn Quốc, một trong những cộng đồng mê chơi golf 
nhất thế giới. Đại diện chủ đầu tư cho biết một cộng đồng người Hàn 
đã hình thành trong khu đô thị và các đối tác Hàn Quốc đã đặt mua 
số lượng lớn những sản phẩm có tầm nhìn hướng sân golf tại các tòa 
tháp Aqua Bay. Căn hộ Aqua Bay cũng rất thích hợp để làm nơi nghỉ 
dưỡng cuối tuần hay đầu tư sinh lời nhờ kinh doanh homestay.
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Aqua Bay - dự án bất động sản sân golf đẳng cấp tại miền Bắc (ảnh chụp thực tế tại Ecopark)

Tầm nhìn thực tế sân golf – mặt hồ của căn hộ Aqua Bay
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MARINA ARC
Siêu phẩm nhà phố thương mại

đẳng cấp nhất Ecopark

Ảnh phối cảnh Marina Arc
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Lần đầu tiên mô hình siêu nhà phố thủ đô xuất hiện tại Ecopark
Tọa lạc ngay Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, độc chiếm vị trí đắc 
địa nhất Hà Nội, tòa nhà 6 tầng Hàm cá mập (ngã tư Đinh Tiên Hoàng 
- Lê Thái Tổ - Hàng Gai - Hàng Đào) tuy không quá cầu kỳ sang trọng 
về kiến trúc nhưng lại dễ dàng “đánh bại” các cao ốc hiện đại nhất về 
giá cả và lượng khách thuê. Từ bao lâu nay, nơi đây đã trở thành tòa nhà 
thương mại khiến giới đầu tư săn lùng và chấp nhận xếp hàng đợi chờ 
để nắm bắt cơ hội kinh doanh “hái ra tiền”, bất chấp các điểm trừ đặc 
trưng của những tòa nhà trong khu phố cổ như diện tích nhỏ hẹp chật 
chội, hệ thống hạ tầng xuống cấp, tiện ích chưa phong phú hay thiếu 
kiến trúc sinh thái…
 Được khơi gợi cảm hứng từ khu nhà phố nổi tiếng nhất Hà Nội này, 
tổ hợp siêu nhà phố thương mại Marina Arc tại Ecopark được thiết kế để 
khai thác tối đa cảnh quan thiên nhiên cây xanh và mặt nước đắt giá của 
khu đô thị, đồng thời mang đến các lựa chọn kinh doanh đa dạng như 
khách sạn, nhà hàng, spa, văn phòng – nhà ở cho thuê…. Nơi đây được 
kỳ vọng sẽ trở thành thiên đường kinh doanh thương mại phồn thịnh 
nhất Thành phố Xanh Ecopark. 
 Với địa thế đắc địa sát mặt vịnh Aqua Bay, Marina Arc là những tòa 
nhà phố thương mại duy nhất tại Ecopark sở hữu tầm nhìn panorama 
bao trọn cảnh quan vịnh thủy khoáng đạt, hưởng trọn sinh khí từ dòng 
chảy tài lộc ngay sát cửa nhà. 20 tòa nhà 9 tầng được thiết kế theo hình 
thái ruộng bậc thang độc đáo ôm ấp khúc cong đẹp nhất của con đường 
dạo ven hồ nên thơ. Sở hữu hàng loạt lợi thế như vị trí kim cương, diện 
tích mặt sàn lớn, tầm nhìn hoàn mỹ và thiết kế độc nhất do đơn vị danh 
tiếng CPG (Singapore) đảm nhiệm, quả thực sẽ không là quá lời khi nói 
Marina Arc tích hợp đầy đủ những giá trị sống đỉnh cao, đáp ứng được 
tất cả những đòi hỏi khắt khe nhất của gia chủ.

Con gà đẻ trứng vàng cho những nhà đầu tư
Vị trí mặt hồ của Marina Arc không chỉ đắt giá bởi cảnh quan hay tầm 
nhìn. 20 siêu nhà phố còn nằm ngay tại điểm trung tâm Aqua Bay, kết 

nối hoàn hảo với các tiện ích đa dạng của phân khu như sân golf xanh 
mướt, đường dạo ven hồ, quảng trường Marina, khu trung tâm tài chính 
thương mại, nhà phố thương mại Thảo Nguyên – Thủy Nguyên, trung 
tâm thương mại khối đế các tòa tháp Aqua Bay Sky Residences và khu 
dân cư sầm uất lân cận. Marina Arc đã xác lập một định nghĩa mới về 
khái niệm “tấc đất tấc vàng” khi toàn bộ không gian mặt sàn lên tới hơn 
2000m2 của của tòa nhà đều sở hữu tiềm năng sinh lời lớn với nhiều loại 
hình kinh doanh khác nhau. 
 Với vỉa hè rộng lớn ngay mặt đường dạo ven vịnh thủy, tầng 1 và 
tầng 2 của toà nhà rất thích hợp để kinh doanh cà phê, nhà hàng hoặc 
cửa hàng thời trang cao cấp. Điểm nhấn đáng giá của không gian tầng từ 
tầng 2 đến tầng 5 là tầm nhìn có một không hai hướng vịnh thủy Aqua 
Bay, có thể tận dụng làm văn phòng cho thuê, căn hộ hiện đại hay khách 
sạn boutique sang trọng. Hai tầng trên cùng sẽ là tổ ấm của gia chủ với 
không gian sống đẳng cấp và duy nhất tại Ecopark, nơi cả gia đình vừa 
tận hưởng mọi mặt của cuộc sống, vừa dễ dàng điều hành công việc kinh 
doanh. 
 Đặc biệt, với lợi thế tọa lạc tại vị trí ngay đối diện quảng trường 
Marina – trung tâm sự kiện sôi động nhất Ecopark, Marina Arc sẽ hưởng 
lợi lớn từ hàng vạn lượt du khách tham quan, dạo chơi tại Ecopark mỗi 
ngày. Do đó, dù với lựa chọn kinh doanh nào, Marina Arc cũng đảm bảo 
tính thương mại cao cho gia chủ với số lượng khách hàng luôn ổn định.
 Có giá trị lớn, vị trí đẹp, vừa thuận tiện để kinh doanh nhờ khả năng 
sinh lời cao, vừa là hình thức đầu tư tích lũy tài sản và cũng là không 
gian sống lý tưởng giữa thiên nhiên, Marina Arc dường như là đặc quyền 
của một bộ phận những chủ nhân thành đạt về tài chính - những nhà 
đầu tư thông minh có tầm nhìn xa mong muốn sở hữu vị trí kinh doanh 
đắt giá với lợi nhuận bền vững sau này.
 Với sự cân bằng giữa không gian sống, không gian kinh doanh thương 
mại và các khu vực tiện ích công cộng, “siêu nhà phố trên không” Marina 
Arc được đánh giá sẽ là một trong những con át chủ bài – sản phẩm sẽ 
tạo tiếng vang lớn cho Ecopark trong năm 2019.

Năm 2018 đã chứng kiến bước chuyển mình thành công của thương hiệu Ecopark khi chủ đầu tư từ Công ty CP Đầu 
tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (VIHAJICO) đổi tên thành Tập đoàn Ecopark, đồng thời ra mắt sản phẩm biệt thự 
đảo Ecopark Grand – The Island. Cũng nằm trong phân khúc cao cấp nhất của khu đô thị, các tầng thương mại của 
siêu nhà phố Marina Arc là khoảng không gian trong mơ cho những chủ nhân muốn sở hữu một phiên bản “Hàm cá 
mập đắt đỏ bậc nhất Hồ Hoàn Kiếm” của riêng mình tại phân khu Aqua Bay sôi động. 
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For the first time, the model of a super 
commercial building  has appeared in Ecopark
Located at the Dong Kinh Nghia Thuc Square, 
occupying the most favorable position in 
Hanoi, the 6-storey commercial building (Dinh 
Tien Hoang - Le Thai To crossroads - Hang 
Gai - Hang Dao) is not too sophisticated, but 
its easily recognizable architecture "beats” 
most modern buildings in terms of price and 
number of tenants. For a long time, it has 
been considered a commercial building that 
has attracted investors in droves for financial 
opportunities. This model contrasts against 
other houses and buildings in the old quarter, 
which are typically narrow, often degraded, 
lacking amenities and ecological architecture.
 Inspired by this famous commercial 
building in Hanoi, the Marina Arc super 
commercial building complex in Ecopark is 
designed to maximize the natural landscape 
of the greenery and waters in the urban area. It 
offers diverse business options such as hotels, 
restaurants, spas, offices, and rental housing 
and is expected to become the most prosperous 
trading business paradise in Ecopark.
 Set on the water’s edge of Aqua Bay, Marina 
Arc is the only commercial buildings complex 

in Ecopark possessing a panoramic view of the 
entire sparkling bay. 
20 9-storey buildings have been designed in the 
unique form of a terraced rice field, embracing 
the curve of the beautiful lakeside promenade. 
With precious features such as special location, 
a large floor area, a flawless view and a 
unique design undertaken by reputable CPG 
(Singapore), it is safe to say that Marina Arc 
will integrate with the highest values of life, 
meeting all demands of its homeowners.

Worthy investment
Marina Arc is situated a the heart of Aqua 
Bay bustling community, perfectly connected 
with various amenities such as EPGA golf 
course, lakeside promenade, Marina Square, 
commercial-financial center and Aqua Bay Sky 
Residences towers… Marina Arc has established 
a new definition of the concept of "golden 
grounds" when the entire floor space of more 
than 2000m2 of the building can offer high 
profitability potential for many different types 
of businesses. 
 With large sidewalks in front of each 
buliding, the first and second floors of the 
building are suitable for cafes, restaurants or 

high-end fashion shops. With extraodinary 
views of both sides of the bay, the 2nd to 5th 
floors can be used as rental offices, modern 
apartments or a luxury boutique hotel. The top 
two floors will be  unique and high class living 
space for homeowner, where the whole family 
can enjoy all aspects of life.
 With the advantage of being located right 
opposite Marina Square - the most exciting 
center of Ecopark, Marina Arc will benefit from 
tens of thousands of tourists visiting the area 
every day. Therefore, no matter what business 
option is pursued, Marina Arc also ensures high 
commerciality for homeowners with a stable 
customer figures.
 Great value, (a) beautiful location, 
convenience for business, as well as investment 
opportunities, ensure an ideal mix of a financial 
asset as well an ideal living space among nature. 
Marina Arc is perfect for  smart investors 
wishing to own an premium business position 
with sustainable long-term profits.
 With a balance between living space, 
commercial business space and public amenity 
areas, Marina Arc super commercial buildings 
complex is expected to be one of the jewels in 
Ecopark’s crown, creating waves  in 2019.

MARINA ARC
A collection of unique

commercial properties in  Ecopark
The year of 2018 witnessed the successful transformation of the Ecopark brand when Viet Hung Urban Development and 
Investment Joint Stock Company (VIHAJICO) changed its name to The Ecopark Corporation, at the same time launching 
an elite product, Ecopark Grand – The Island G. Also located in the highest-end segment of the metropolitan area, are a 
collection of unique commercial properties: Marina Arc . This is a dream space for upper-class owners who want to own 
a part of the vibrant Aqua Bay.
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KHÔNG GIAN SỐNG
TRUYỀN CẢM HỨNG

TẠI ECOPARK
Là một tuyệt tác kiến trúc được tập đoàn hàng đầu thế giới WATG kiến tạo với thiết kế nội thất do công ty danh 
tiếng Việt Nam thực hiện, nhà mẫu biệt thự đảo Topaz 35 là một “tác phẩm” độc bản ảnh hưởng từ phong cách 

“thiền” Nhật Bản, hướng đến sự nhẹ nhàng, thanh thoát cùng cảm hứng trọn vẹn từ thiên nhiên.

Ecopark Grand - The Island
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Ảnh chụp thực tế tại nhà mẫu biệt thự đảo Topaz 35, Ecopark
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Ảnh chụp thực tế tại phân khu Ecopark Grand - The Island
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Ảnh chụp thực tế tại phân khu Ecopark Grand - The Island
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Ngay khi đặt chân lên thềm nhà, gia 
chủ sẽ cảm nhận được sự thư thái với 
lối đi bộ lát đá xanh xuyên qua khu 
vườn hồng thơm mát. Đây là thiết kế 
chỉ có tại các biệt thự sang và siêu 
sang với mục đích tạo sự riêng tư tuyệt 
đối cho không gian sống.
 Bước qua bậc thềm, chào đón gia chủ 
là một khu vườn đá đậm chất thiền 
theo phong cách vườn Zen truyền 
thống Nhật Bản. Cảm giác thư giãn, 
bình yên mà khu vườn mang tới giống 
như một lớp màn chắn vô hình có 
khả năng thanh lọc mọi mệt mỏi, căng 
thẳng của cuộc sống. 
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Ảnh chụp thực tế tại nhà mẫu biệt thự đảo Topaz 35, Ecopark
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Kiến trúc Zen đề cao sự hòa hợp giữa 
con người và thiên nhiên nên toàn bộ 
không gian sống của Topaz35 sở hữu 
tường kính lớn chạm trần kết hợp cùng 
khoảng mở rộng thoáng, xoá bỏ mọi 
rào cản, mọi giới hạn của căn biệt 
thự với cảnh quan bên ngoài. Mỗi căn 
phòng đều căng tràn ánh sáng cùng 
tầm nhìn ôm trọn vẻ đẹp rực rỡ của 
đại ngàn cây xanh và mặt nước lấp 
lánh.
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Topaz 35 được sơn và ốp đá cẩm 
thạch trắng, có khả năng phản chiếu 
ánh sáng hoàn hảo khiến không gian 
lúc nào cũng bừng sáng, vui tươi. Tuy 
nhiên, để hướng đến sự cân bằng thị 
giác và tăng sự ấm cúng cho ngôi nhà, 
các chuyên gia nội thất đã thiết kế một 
bức tường gỗ màu nâu trầm, tô điểm 
bởi những mảng gương kính lấp lánh 
tại khoảng thông tầng phòng khách. 

Ảnh chụp thực tế tại nhà mẫu biệt thự đảo Topaz 35, Ecopark
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Không gian sinh hoạt chung, tầng 2 nhà mẫu Topaz 35, Ecopark Grand - The Island
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Cảm hứng Zen còn được thể hiện ở 
những chi tiết nhỏ nhưng rất tinh tế 
và đắt giá như các góc tường và cột 
trụ đều là những đường cong mềm 
mại, mặt đá cẩm thạch tại các bậc 
thang được đặt theo chủ ý để các vân 
đá nối với nhau, tạo hình một dòng 
nước chảy liền mạch, đem đến cảm 
giác thư giãn nhẹ nhàng. 

Cầu thang nhà mẫu Topaz 35, Ecopark Grand - The Island 
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Ảnh chụp thực tế tại nhà mẫu biệt thự đảo Topaz 35, Ecopark
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Ảnh chụp thực tế tại nhà mẫu biệt thự đảo Topaz 35, Ecopark
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Và lầu vọng thủy, không gian đắt giá 
nhất của căn biệt thự sẽ là nơi gia chủ 
được hòa mình cùng thảm cây xanh 
và sóng nước, tận hưởng trọn vẹn vẻ 
đẹp của cuộc sống. 
 Hiếm có nơi đâu sở hữu không gian 
sống gần gũi với thiên nhiên như tại 
Ecopark Grand – The Island. Biệt thự 
đảo đại diện cho phong cách sống 
hướng đến sự tĩnh tại, an yên trong 
tâm hồn, thức tỉnh vẻ đẹp và sức mạnh 
tiềm ẩn của những chủ nhân tôn quý.

Lầu vọng thuỷ nhà mẫu biệt thự đảo Topaz 35, Ecopark
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Và lầu vọng thủy, không gian đắt giá 
nhất của căn biệt thự sẽ là nơi gia chủ 
được hòa mình cùng thảm cây xanh 
và sóng nước, tận hưởng trọn vẹn vẻ 
đẹp của cuộc sống. 
 Hiếm có nơi đâu sở hữu không gian 
sống gần gũi với thiên nhiên mà vẫn 
đậm nét thượng lưu như tại Ecopark 
Grand – The Island. Biệt thự đảo đại 
diện cho phong cách sống hướng đến 
sự tĩnh tại, an yên trong tâm hồn, thức 
tỉnh vẻ đẹp và sức mạnh tiềm ẩn của 
những chủ nhân tôn quý.
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GIẢI CHẠY
LỚN NHẤT
MIỀN BẮC

Ecopark Marathon 2019 vừa đóng cổng đăng ký lúc 00:00 ngày 15/2/2019 với số lượng vận động 
viên đăng ký tham dự lên tới 4.269. So với năm đầu tiên, giải chạy giữa miền xanh tại khu đô thị 

Ecopark này đã tăng tới 4 lần về số người tham dự.

Ecopark Marathon 2019
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Ảnh chụp tại Ecopark Marathon 2018
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Được tổ chức lần đầu năm 2018, Ecopark 
Marathon (EPM) là giải chạy phi lợi nhuận dành 
cho tất cả mọi người, từ trẻ em cho tới những 
chân chạy chuyên nghiệp do cư dân khu đô thị 
Ecopark tổ chức dưới sự hỗ trợ của chủ đầu tư 
là Tập đoàn Ecopark. Nếu như năm trước giải 
còn mang tính phong trào thì Ecopark Marathon 
2019 năm nay đã thực sự chuyên nghiệp khi 
chính thức có đơn vị tổ chức là Công ty cổ phần 
EPM Quốc Tế và có thêm cự ly Full Marathon 
42km. 
 Điểm nhấn của EPM là cung đường chạy 
được các vận động viên và phương tiện truyền 
thông đánh giá là đường chạy đẹp nhất Việt Nam. 
Chạy ở EPM là chạy giữa đại ngàn cây xanh, 
chạy qua những thảm hoa vàng cỏ xanh rực rỡ, 
chạy bên mặt hồ lộng gió, chạy xuyên đầm lầy 

ngắm những cánh cò trắng muốt bay qua, chạy 
cùng bầy thiên nga kiêu sa “thả dáng” trên mặt 
nước… Đây cũng là đường chạy hoàn toàn khép 
kín, không có bất kỳ phương tiện xe máy, ô tô 
nào chen vào gây ảnh hưởng đến các racer. 
 Chính vì điều kiện tuyệt vời như vậy nên 
nhóm chạy bộ cộng đồng Ecopark Runners đã 
cùng chung tay phát động giải chạy, vừa để lan 
toả tinh thần thể thao, truyền cảm hứng sống 
khoẻ, lành mạnh, vừa là dịp để cư dân Ecopark 
mời bạn bè, người thân quen cùng tham gia một 
sự kiện ý nghĩa. Ban tổ chức cũng cố tình chọn 
ngày Giỗ tổ mùng 10 tháng 3 Âm lịch hằng năm 
để tổ chức giải với mong muốn giải chạy sẽ như 
một sự kiện mang ý nghĩa văn hóa, đậm tính 
nhân văn, hướng đến truyền thống, cội nguồn 
dân tộc. 

Dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, Tập đoàn Ecopark đã khai trương công viên sinh thái Hồ 
Thiên Nga ven vịnh thủy Aqua Bay với hệ thống đường chạy bộ được làm từ bê tông bê tông 
tiêu thoát nước (INSEE Hydropave).

Hydropave là giải pháp thoát nước nhanh mới dành cho mặt đường, bãi đậu xe và lối đi bộ,... làm giảm nguy 
cơ ngập lụt và làm mát môi trường. Với cấu trúc đặc biệt, Hydropave cho phép nước mưa thoát nhanh qua bề 
mặt, hạn chế tình trạng đọng nước, đồng thời làm giảm nhiệt độ không khí trên bề mặt đường chạy.
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Chỉ còn vài tuần nữa EPM 2019 sẽ diễn ra, Ecolife đã có một 
cuộc trò chuyện ngắn với anh Trần Anh Tuấn – một trong 
những người khởi xướng và là thành viên ban tổ chức giải 
chạy, một runner kỳ cựu, đầy tâm huyết với phong trào chạy 
bộ tại Eco. 

EPM 2018 đã là một giải chạy rất thành công, vậy anh Tuấn 
có thể cho biết EPM 2019 có gì khác biệt? 
Anh Trần Anh Tuấn: EPM19 là một sự khác biệt rất lớn so với 
EPM18. Thứ nhất, EPM19 là năm đầu tiên BTC đưa cự ly full 
marathon 42.195 km vào thi đấu với một cung đường không 
bị lặp và được lock toàn bộ. Đây thực sự là một điểm khác 
biệt của giải đấu. Để tương quan so sánh, mọi người có thể 
lấy ví dụ về cung đường chạy Hồ Tây. Cả cung đường bao sát 
Hồ Tây chỉ mới có 15km, vậy hãy thử tưởng tượng 42.195km 
xanh sạch, không lặp, trải dài hai bên đường là những hàng 
cây xanh, những thảm hoa, mặt hồ… tại Ecopark. Cung đường 
EPM thực sự là lý tưởng cho tất cả các vận động viên chạy bộ.
Thư hai là về quy mô giải đấu. Nếu như EPM18 quy tụ tầm 
1000 vận động viên thì con số đăng ký chạy tại EPM19 năm 
nay đã lên tới 4500 người. Và dự kiến có thể vượt mức 5000 
vận động viên vì còn các xuất dành cho khách mời, nhà tài 
trợ, đối tác... Điều này đã biến EPM19 sẽ trở thành giải đấu 
có số lượng vận động viên tham gia đông nhất miền Bắc VN. 
Thực ra ngay cả với BTC, đây cũng là một bất ngờ ngoài sức 
tưởng tượng nhưng rất ngọt ngào. 
 
Theo anh, điều khó khăn nhất trong công tác tổ chức giải 
là gi? 
Anh Trần Anh Tuấn: EPM19 sẽ được diễn ra vào ngày nghỉ giỗ 
tổ Hùng Vương 10-03 Âm lịch. Đây là một dịp nghỉ lễ, nên 
dự kiến số lượng người tham gia cổ vũ và chạy sẽ rất đông, 
đòi hỏi BTC phải rất nỗ lực và có các phương án để tổ chức 
một ngày hội đúng nghĩa, thành công tốt đẹp.

Mục đích và kỳ vọng của anh về EPM 2019? 
Anh Trần Anh Tuấn: Với EPM18, BTC chỉ có đúng 1 tháng để 
hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ. EPM19 năm nay, 
BTC có tới 1 năm để chuẩn bị. BTC kỳ vọng rằng, EPM19 sẽ là 
giải đấu lớn nhất miền Bắc, thành công nhất, và các runners 
sẽ được hưởng những quyền lợi và ưu đãi lớn nhất.

Anh có thể cho biết dự định tương lai của ban tổ chức dành 
cho giải EPM? 
Anh Trần Anh Tuấn: EPM mong muốn sẽ đóng góp, hỗ trợ và 
thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao của người dân Việt 
Nam, cùng chung sức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách những 
quốc gia lười vận động nhất thế giới.
 Còn với riêng EPM, BTC đặt mục tiêu biến Ecopark 
Marathon thành một giải chạy thường niên vào ngày giỗ tổ 
Hùng Vường 10-3 Âm lịch, trong vòng 5 năm sẽ đưa giải cán 
mốc 10.000 vận động viên tham gia - trở thành giải chạy lớn 
nhất VN.
 Slogan chúng tôi đưa ra là #rungreen #runclean: chạy 
xanh, chạy sạch - nhằm hướng tới lối sống lành mạnh, cuộc 
sống trong lành.
 Ngoài ra còn có một điều mà mình đang rất rất mong 
sớm được cải thiện, đó là Ecopark sở hữu một cung đường 
siêu lý tưởng để chạy bộ, để tập luyện thể thao nhưng tỷ lệ cư 
dân xuống đường xỏ giầy tập luyện hiện tại vẫn chưa tương 
xứng. Nếu như runners tại các quận trung tâm Hà Nội gặp đủ 
khó khăn để chạy như sự hạn chế về cung đường, giao thông 
hỗn loạn, khói bụi, ô nhiễm ... thì cư dân Eco đúng là chỉ cần 
xỏ giày là chạy được ngay. Vậy mà số lượng người thực sự 
chạy bộ ở đây theo tôi vẫn chưa đông so với số cư dân sinh 
sống. Bởi vậy, "chạy ngay đi" là một khẩu hiệu, một slogan 
rất đáng chú ý mà các runners kỳ cựu trong làng hay động 
viên và dành cho các người mới.
 Đường đẹp thế này mà không chạy, vậy đợi đến khi nào?
- Chạy ngạy đi - 

Một buổi họp của Ban tổ chức EPM - những cư dân yêu chạy bộ tại Ecopark. 
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Ảnh chụp thực tế tại vịnh thuỷ Aqua Bay
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Theo thống kê, giải năm nay có 901 người đăng 
ký cự ly 42km, 1.280 người 21km, 1.092 người 
10km và 996 người 5km. Đây quả là bước tiến 
chóng mặt của giải chạy phong trào này. 
 Nếu như năm 2018 mới chỉ có 294 người 
đăng ký cự ly 21km thì nay con số đó đã tăng lên 
gần 5 lần. Cự ly 10km từ 329 người năm ngoái 
đã vọt lên 1.091 người năm nay. Cự ly đáng yêu 
nhất (5km) cũng có bước tăng trưởng đáng kể: 
527 so với 995.
 Riêng ở cự ly 42km lần đầu xuất hiện, số 
người đăng ký đạt hơn 900 người cũng đã được 
coi là kỷ lục của một giải chạy phong trào ở Việt 

Nam. Tính tổng số người đăng ký tham dự năm 
nay dự kiến 4.500 thì Ecopark Marathon 2019 
được coi là “Giải chạy lớn nhất miền Bắc”.
 Runner Nguyễn Phương Thu, người phụ 
trách chuyên môn của Ecopark Marathon 2019 
cho biết: “BTC đang nỗ lực hết sức mình để đẩy 
nhanh tiến độ chuẩn bị cho giải. Với số lượng 
người tham dự dự kiến lên đến 4.500 vận động 
viên thì khối lượng công việc vô cùng lớn. Chúng 
tôi sẽ nỗ lực hết sức để tạo ra một giải chạy tốt 
nhất, chu đáo nhất, làm hài lòng những người 
tham dự”.
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SIÊU PHẨM NHÀ PHỐ VEN HỒ
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