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Kết nối khác biệt,
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NHIỀU CƠ HỘI THÚC ĐẨY
VIỆT NAM

Ngày 06/12/2018, buổi tọa đàm "Thúc
đẩy năng lượng tái tạo ở Việt Nam" do
công ty BCG Energy - công ty trực
thuộc tập đoàn Bamboo Capital
Group (BCG) - cùng báo Tuổi trẻ tổ
chức đã diễn ra thành công.

Ngày 19/12/2018 tại Seoul, Hàn Quốc,
đại diện tập đoàn Bamboo Capital
(BCG) – chủ tịch Nguyễn Hồ Nam đã
tham gia buổi Tọa đàm hợp tác đầu tư
cùng Liên minh các Doanh nghiệp
Châu Á (ABA). Buổi tọa đàm thu hút
hơn 350 doanh nghiệp Hàn Quốc
tham dự, mở ra nhiều tiềm năng hợp
tác đầu tư cùng BCG trong các lĩnh
vực chủ chốt như: Bất động sản, Năng
lượng tái tạo, Xây dựng và Thương
mại cà phê với phân bón organic.

Theo dự kiến, BCG sẽ cùng đối tác
xây dựng nhà máy sử dụng công
nghệ này tại Long An trong năm
2019. Phía BCG sẽ đầu tư nhà máy và
nhận chuyển giao toàn bộ công
nghệ, công thức và thương hiệu từ
bên Hàn Quốc. Dự kiến tổng mức
đầu tư cho dự án này lên đến 200 tỷ
đồng. Nhà máy khi đi vào hoạt động
sẽ tập trung phục vụ nhu cầu phân
vi sinh trong nước, góp phần vào
chuỗi giá trị của ngành nông nghiệp
hữu cơ.

THÀNH HỆ
03 KHÁNH
THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI
Các chuyên gia bàn luận sôi nổi về
những khó khăn, vướng mắc trong
thủ tục đầu tư cũng như về mặt chính
sách, về giá và lo ngại ảnh hưởng môi
trường của quá trình sản xuất năng
lượng tái tạo. Cuối buổi tọa đàm, các
giải pháp thiết thực đã được đưa ra với
mục tiêu giải quyết vướng mắc và tạo
điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh
nghiệp qua việc điều chỉnh về mức giá
mua điện từ năng lượng tái tạo và các
chính sách khuyến khích người dân
chuyển sang sử dụng nguồn năng
lượng sạch này.
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BCG THAM DỰ TỌA ĐÀM
HỢP TÁC ĐẦU TƯ LIÊN
MINH DOANH NGHIỆP
CHÂU Á

ÁP MÁI

Cũng trong khuôn khổ chuyến làm
việc tại Hàn Quốc, vào ngày
20/12/2018, công ty phân bón
Vinacafe - thành viên trực thuộc tập
đòan Bamboo Capital (BCG) – đã ký
kết hợp tác chuyển giao công nghệ
sản xuất phân bón organic với đối tác
Hàn Quốc.
Nối tiếp sự thành công của buổi lễ,
vào ngày 23/01/2019, công ty CP
Phân bón Vinacafe tiếp tục hợp tác
cùng Công ty Hyosung OnB từ Hàn
Quốc cùng thành lập liên doanh Công
ty Cổ phần Vina Hyosung OnB, đánh
dấu một cột mốc hứa hẹn cho sự hợp
tác lâu dài của hai doanh nghiệp.

Ngày 04/01/2019, tại Long An, đã diễn
ra lễ khánh thành hệ thống năng
lượng mặt trời áp mái Dinsen của
công ty Skylight, liên doanh giữa BCG
Energy và Công ty Giải pháp Kỹ thuật
Indefol. Dự án này được xúc tiến hỗ
trợ bởi tổ chức hợp tác Đức – GIZ
Indefol tư vấn giải pháp thi công và
lắp đặt, điều phối bởi Adidas và HD
Bank tham gia tài trợ cho dự án.

MỤC TIN TỨC
Kết nối khác biệt,
tạo dựng giá trị.

Đây là dự án năng lượng mặt trời áp mái
tại khu công nghiệp Dinsen trên địa bàn
tỉnh Long An, có mức công suất lớn nhất
trong các nhà máy may mặc, và lớn thứ
nhì tại Việt Nam. Hệ thống điện mặt trời
trên mái nhà Dinsen sẽ bắt đầu đi vào
hoạt động với công suất 1MW. Công ty
Skylight là nhà phát triển năng lượng mặt
trời trên mái nhà và đây là dự án đầu tiên
do Skylight thực hiện trong tổng số
6.4MW dự tính sẽ hoàn thành trên mái
nhà các nhà máy Dinsen tại Việt Nam và
Campuchia từ này cho đến tháng
10/2019.
Qua việc áp dụng hệ thống điện mặt trời
áp mái, BCG Energy mong muốn cùng
hợp tác với Indefol tạo nên một mô hình
mẫu sản xuất điện hiện đại, tiết kiệm, tối
ưu hóa sử dụng không gian và thích hợp
cho cả hộ dân cư và các nhà máy sản xuất
công nghiệp.

toàn bộ dự án là 9,125 m2 bao gồm 2 giai
đoạn: giai đoạn 1 là 17 căn biệt thự sang
trọng và giai đoạn 2 là tòa cao ốc 25 tầng
hiện đại. Chủ đầu tư dự án là công ty Sao
Sáng Sài Gòn – thành viên trực thuộc tập
đoàn Bamboo Capital (BCG). BCG cũng
sẽ tham gia với tư cách là đơn vị phát
triển dự án.

05 LỄHỘIMỞANBÁN DỰ ÁN MALIBU

THỔ DỰ ÁN
04 LỄKINGĐỘNG
CROWN VILLAGE
Ngày 16/01/2019, dự án King Crown
Village - một sản phẩm bất động sản cao
cấp do tập đoàn Bamboo Capital phát
triển đã chính thức động thổ. Với tổng
mức đầu tư lên đến 1400 tỷ VNĐ, King
Crown Village – dự án villa ven sông cuối
cùng trong khu vực Thảo Điền – được giới
đầu tư đánh giá cao về tính an toàn và
hiệu quả cho vị trí, chất lượng công trình
và vận hành quản lý. Tổng diện tích của

Vừa qua, buổi lễ ra mắt đã được diễn ra
long trọng và sôi nổi với sự tham gia
của rất nhiều khách hàng và chủ đầu
tư uy tín tại ba thành phố trọng điểm
kinh tế chiến lược quan trọng nhất cả
nước bao gồm Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
và Đà Nẵng. Hơn 200 căn hộ và biệt
thự đã được đặt cọc trong buổi ra mắt
đã thể hiện sự quan tâm đối với dự án
vàng ngay trục đường di sản miền
Trung này.

Ngày 09/12/2018, buổi lễ ra mắt chính
thức dự án Malibu Hội An đã được tổ chức
tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và
Hà Nội. Dự án có ba nhà phân phối chính
uy tín là những sàn giao dịch bất động
sản lớn gồm có công ty BĐS ERA, Hải Phát
Land và Real Plus. Các ngân hàng tham
gia tài trợ cho dự án và khách hàng như:
Nam Á, TP Bank và Vietcombank.

Tiếp nối sự thành công của Lễ ra mắt,
sáng Chủ Nhật ngày 20/01/2019 vừa
qua, tại khách sạn Sheraton, buổi Lễ
mở bán chính thức Dự án Malibu Hội
An đã được diễn ra hoành tráng và sôi
nổi với các tiết mục văn nghệ độc đáo,
những phần thưởng hấp dẫn và đặc
biệt là sự tham gia đông đảo của các
nhà đầu tư đầy tiềm năng. Những
khách hàng đặt cọc thành công đã có
cơ hội trúng thưởng những giải
thưởng vô cùng hấp dẫn, bao gồm 5
kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại Las Vegas và 2
chiếc Mercedes GLC 200.

Ông Nguyễn Hồ Nam, chủ tịch tập đoàn
Bamboo Capital (BCG) chia sẻ về những
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp
khi đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo

Nhà báo Trần Xuân Toàn - Uỷ viên ban biên tập
báo Tuổi Trẻ - tặng hoa cảm ơn các chuyên gia,
khách mời tham dự buổi tọa đàm

Ký kết hợp tác với đối tác Hàn Quốc về
chuyển giao công nghệ phân bón vi sinh

Lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời áp mái
Dinsen

Lễ động thổ dự án King Crown Village

Lễ mở bán dự án Malibu Hội An

Kết nối khác biệt,
tạo dựng giá trị.
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