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LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP
CASA MARINA PREMIUM
Sáng ngày 20/10/2020, Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) chính thức động thổ dự án
Casa Marina Premium, đây là quần thể biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp biệt lập 5 sao bao
gồm 160 căn biệt thự nằm trên triền đồi hướng thẳng ra vịnh Quy Nhơn.

Dự án có tổng diện tích khoảng 12 ha
gồm 64 biệt thự song lập, 80 biệt thự đơn
lập và 16 biệt thự VIP. Chủ đầu tư dự án là
Công ty Cổ phần Du lịch Casa Marina
Resort – thành viên của BCG Land – Công
ty thành viên trực thuộc Tập đoàn hoạt
động trong mảng bất động sản cùng
tham gia với tư cách là đơn vị phát triển
dự án.
Dự kiến, dự án sẽ chính thức mở bán trong cuối năm 2020 và bàn giao đến chủ đầu tư
trong giai đoạn 2022 – 2023. Khi dự án bàn giao, kỳ vọng sẽ đóng góp một nguồn doanh
thu và lợi nhuận đột biến cho nguồn thu bất động sản của BCG.
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LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP:
TRACODI – HÀNH TRÌNH HOÀNG KIM
Ngày 30/10/2020, tại khách sạn InterContinental Saigon, đã long trọng diễn
ra Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Công
ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công
nghiệp và Vận tải (Tracodi) – Công ty
thành viên trực thuộc Tập đoàn
Bamboo Capital (BCG). Trải qua 30
năm hoạt động, Tracodi vinh dự được
Thủ tướng Chính Phủ nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng
bằng khen nhằm ghi nhận những
đóng góp trong hoạt động kinh doanh
dịch vụ, công tác từ thiện xã hội, góp
phần vào sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2020 là năm đánh dấu 30
năm ngày thành lập của Tracodi, cũng là năm đánh dấu Ban
lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ
nhân viên phải đối mặt với đại
dịch Covid-19 đã và đang gây
ra những thay đổi, biến động
rất tiêu cực đến cho nền kinh
tế, chính trị, xã hội trong nước
và toàn cầu. Điều này thách
thức không nhỏ đến Tracodi và
tất cả các doanh nghiệp Việt
Nam trong việc triển khai kế
hoạch sản xuất kinh doanh cho
năm 2020. Tuy nhiên, với một
chiến lược kinh doanh hợp lý,
cùng lộ trình thực hiện thông minh, đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt huyết, đoàn kết và
quyết tâm cao, Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng Tracodi sẽ vượt qua thử thách
của năm 2020, vững bước phát triển và hoàn thành sứ mệnh của mình, phát triển một
thương hiệu Tracodi bền vững, an toàn và hiệu quả.
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TEAM BUILDING 2020
"MAKE PERFECT NOW FOR AN OUTSTADING FUTURE"
Hành trình Team Building của toàn thể thành viên Bamboo Capital Group được diễn ra
từ 13-15/11/2020 tại Đôi Dép Tea Resort (Bảo Lộc, Lâm Đồng) vừa qua đã khép lại với các
hoạt động ngoại khóa sôi nổi cùng những giải thưởng hấp dẫn dành cho các đội chơi.
Đây là dịp để tập thể BCG dành thời gian để hiểu nhau hơn, gắn kết qua các hoạt
động, thể hiện tình đoàn kết và trên hết là tận hưởng những giờ phút thư giãn sau một
quá trình làm việc.
Với thông điệp “Make perfect now for an outstanding future", Ban lãnh đạo mong muốn
toàn thể cán bộ công nhân viên cùng nỗ lực, hoàn thiện quy trình và tác phong làm việc
để làm nền tảng vững chắc cho những bước tăng trưởng đột biến sắp tới.
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BCG ENERGY VINH DỰ NHẬN ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG
“DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TIÊU BIỂU”
Ngày 25/10/2020, tại Hà Nội, BCG Energy vinh dự nhận được giải thưởng “Dự án Năng
lượng tái tạo tiêu biểu” tại diễn đàn Nghị quyết 55-NQ-TW và các giải pháp phát triển
năng lượng tái tạo Việt Nam” do VCCI tổ chức.
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CHÍNH THỨC ĐỘNG THỔ KHU PHỨC HỢP CĂN HỘ
VÀ THƯƠNG MẠI CAO CẤP KING CROWN INFINITY
Khu phức hợp căn hộ và thương mại
cao cấp King Crown Infinity chính
thức triển khai lễ động thổ – đây là
một trong những dự án “đắt giá” tâm điểm của Thành phố Sáng tạo
Thủ Đức với nhiều tiện nghi nổi bật,
xứng tầm phong cách sống đẳng
cấp. Dự án dự kiến ra mắt thị trường
vào đầu năm 2021 và chính thức bàn
giao vào năm 2023.
Chủ đầu tư dự án King Crown Infinity là
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch
vụ Gia Khang; được phát triển bởi Công ty
Cổ phần BCG Land; xây dựng bởi Liên
doanh tổng thầu Tracodi và CC1. King
Crown Infinity gồm 2 tòa nhà cao 30 tầng, là
khu phức hợp cao cấp được kết hợp giữa
trung tâm thương mại, phố đi bộ trong nhà
và khu căn hộ trong một tổng thể sinh thái
xanh nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu an cư
và tận hưởng cuộc sống của thế hệ cư dân
năng động và hiện đại, bao gồm: khu hồ
bơi, khu hồ tràn nghệ thuật, khu tương tác
trẻ em, khu trò chơi trẻ em, bar, khu tập thể
dục, nhà hàng, thư viện, nhạc nước, suối
cảnh quan,…Đồng thời, khu căn hộ thuộc
dự án King Crown Infinity cũng được chủ
đầu tư chú trọng xây dựng và thiết kế theo
tiêu chuẩn đẳng cấp 5 sao, ứng dụng công
nghệ Smart Home vào tiện ích của căn hộ,
mang đến không gian sống sang trọng, tiện
nghi và hiện đại.
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LIKE AND SHARE
Hình ảnh chuyến từ thiện của CBCNV Bamboo Capital
tại tỉnh Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị.
Ngày 18/11/2020, CBCNV BCG đã tổ chức chuyến từ thiện tại Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng
Trị. Chuyến đi này là nguồn động viên rất lớn đến với đồng bào nơi đây, đồng thời góp
phần kết nối CBCNV BCG thông qua các hoạt động vì cộng đồng, xã hội.
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Anh Nguyễn Đức Máy – Quản lý dự án của BCG Energy, chia sẻ:
“HV 3.5MWp - Một "bước tiến lớn" nữa trên tầng thượng 24.000m2.
Khu vực này đã đóng điện thành công 4,12MWp – Tính đến thời điểm hiện tại, dự án năng
lượng mặt trời áp mái lớn nhất miền Trung đã hoàn thành. Vài ngày nữa "kỷ lục" này sẽ
còn lớn hơn rất nhiều với tổng công suất 7,67MW. Có nghĩa là hệ thống này có thể cung
cấp điện cho 3.000 hộ gia đình mỗi tháng.”
“Trust Me, I’m an Engineer!” – Anh Nguyễn Đức Máy
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Thông báo: Về việc nhắc nhở CBCNV thực hiện công tác
phòng chống dịch bệnh COVID-19
Trước thực trạng dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại ở nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM,
Ban Truyền thông khuyến cáo toàn bộ CBCNV thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch sau đây:
1. Hạn chế đến nơi công cộng, nơi tập trung đông người.
2. Đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tiếp xúc tốt nhất 2m.
3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
4. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, thường xuyên súc họng bằng nước muối hoặc
dung dịch sát khuẩn.
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt tiếp xúc.
6. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở
y tế gần nhất.
Liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế: 1900.9095 để được tư vấn; cài đặt ứng dụng
Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19: http://www.bluezone.gov.vn

FIGHT
COVID-19
let's fight it together
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LỜI NGỎ CỦA BAN BIÊN TẬP
Các anh chị thân mến!
Để bản tin nội bộ của Tập đoàn ngày một hoàn thiện hơn, mong các anh chị hãy
đóng góp hình ảnh, tin tức mới nhất của đơn vị mình về cho Ban Truyền thông trước
ngày 5 hằng tháng theo thông tin dưới đây:
Ông Đỗ Ngọc An - an.dn@bamboocap.com.vn
Bà Vũ Thị Trang - trang.vt@bamboocap.com.vn

Ban Truyền thông

Bamboo Capital Group
Văn phòng đại diện: 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Văn phòng làm việc: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 8 62.680.680
Fax No: +84 8 62.99.11.88
Website: bamboocap.com.vn
Facebook: facebook.com/BambooCapitalGroup
Youtube: youtube.com/BambooCapitalGroup

