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Kính gửi quý đối tác, khách hàng
Trước tiên, thay mặt cho Tập đoàn Capital House, tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc
hạnh phúc, thành công tới tất cả quý vị, những đối tác, khách hàng đã, đang và sẽ đồng hành
cùng Capital House trên con đường “Kiến tạo cuộc sống xanh” cho cộng đồng.
Quý vị đang cầm trên tay cuốn ấn phẩm về Capital House với những giới thiệu đầy đủ nhất về
những giá trị cốt lõi TRÍ – TÍN – ĐỒNG – TÂM – KIÊN mà Ban lãnh đạo và mỗi CBNV Capital
House đều thấm nhuần, để hướng đến mục tiêu tiên phong kiến tạo cuộc sống xanh cho cộng
đồng, bằng các sản phẩm có chất lượng, tiện ích đồng bộ, ứng dụng các giải pháp thiết kế
thông minh và công nghệ hiện đại.
Kính thưa quý vị,
Trong nhiều năm qua, Capital House đã từng bước ghi dấu ấn trong lĩnh vực chính là đầu tư bất
động sản bên cạnh các lĩnh vực xây dựng, đầu tư giáo dục, phát triển năng lượng xanh và đầu
tư tài chính. Hai dòng sản phẩm EcoHome và EcoLife với 5 dự án được đầu tư, xây dựng và phát
triển thành công đã là minh chứng cho quá trình phát triển và là thành quả của những nỗ lực
không ngừng nghỉ của đội ngũ lãnh đạo và CBNV Capital House trong thời gian qua.
Song song với quá trình phát triển đó, Capital House cũng đã xây dựng được chiến lược phát
triển rõ ràng trong thời gian sắp tới, với định hướng cụ thể:
+ Tập trung mũi nhọn phát triển lĩnh vực đầu tư dự án bất động sản trong phân khúc trung bình
và phân khúc đại chúng theo tiêu chí Xanh và phát triển bền vững
+ Xây dựng và phát triển hiệu quả các dự án để thu hút nhiều nhà đầu tư và khách hàng
+ Phát triển tập đoàn gắn với các lợi ích phát triển xã hội, cộng đồng, hướng đến giá trị xanh
bền vững và phong cách sống xanh văn minh
+ Xây dựng đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, tinh gọn và linh hoạt; xây dựng môi trường làm
việc tốt, hài hòa lợi ích; xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng của 5 giá trị cốt lõi
Thưa quý vị,
Với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Capital House, tôi rất tin tưởng vào chiến
lược phát triển của Capital House trong thời gian tới và cam kết sẽ đạt được mục tiêu đã đặt
ra, đưa Capital House trở thành một trong những tập đoàn đầu tư và phát triển bất động sản
hàng đầu Việt Nam.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý đối tác và khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng
Capital House trong suốt chặng đường vừa qua, hi vọng sẽ nhận được nhiều hơn sự ủng hộ của
quý vị trên con đường chinh phục những thành công tiếp theo của Capital House.
Trân trọng cảm ơn và tri ân quý vị,
TỔNG GIÁM ĐỐC CAPITAL HOUSE
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GIỚI THIỆU CHUNG
Trải qua những thăng trầm cùng thị trường bất động sản nước nhà, bằng những nỗ lực bền bỉ,
nghị lực vượt qua khó khăn, khả năng và sự quyết tâm đồng lòng của Ban lãnh đạo cùng toàn
thể Cán bộ Công nhân viên, Tập đoàn Capital House đã và đang khẳng định được vị trí của
mình trong phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại kiến trúc xanh và thông minh.
Tiếp nối thành công đó, Capital House định hướng phát triển sang các lĩnh vực bất động sản
cho thuê, xây dựng căn hộ thương mại phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp. Các dự án
điển hình như EcoLife Capitol và EcoHome Phúc Lợi áp dụng triết lý thiết kế Xanh – Bền vững
– Thân thiện môi trường. Ý tưởng xuyên suốt tại các công trình này là sự kết hợp nhịp nhàng
giữa kiến trúc, thiên nhiên cùng những giá trị sống chuẩn mực giúp khách hàng cảm nhận
sâu sắc ý nghĩa cuộc sống vẹn toàn và tổ ấm hoàn hảo.
Với vai trò tiên phong, năm 2017, Capital House đã tài trợ 1 triệu USD cho Chương trình phát
triển Công trình xanh tại Việt Nam và giành được nhiều ghi nhận đáng trân trọng: Đó chính là
Giải thưởng bất động sản năm 2017 dành cho dự án EcoHome Phúc Lợi và các chứng chỉ xanh
quốc tế EDGE cho các dự án EcoHome Phúc Lợi, EcoLife Capitol, chứng chỉ xanh LOTUS cho
trụ sở văn phòng Capital House và Trung tâm giao dịch Bất động sản Capital House Sales
Center.
Về lĩnh vực giáo dục, với phương châm “Một trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện, một
nhân cách tốt sẽ nảy nở trong một môi trường thân thiện và chuẩn mực”, hệ thống Giáo dục
Capi Edu của Capital House là nơi trẻ em được nuôi dưỡng, vui chơi và học tập trong một môi
trường đề cao tính nhân văn và chú trọng phát triển nhân cách sống. Với mô hình đào tạo
chất lượng cao, các bé sẽ được phát triển năng lực và phẩm chất, có nền tảng vững chắc cho
hành trình phát triển sau này, tạo nên một thế hệ sống xanh cho tương lai.
Xác định con người là nhân tố cốt lõi, hơn một thập kỷ qua, Capital House đã xây dựng được
một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, năng động, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng
– bất động sản.
Capital House được thành lập năm 2004 với mục tiêu trở thành một
trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư – xây dựng, tư vấn
thiết kế các dự án bất động sản cũng như các công trình phục vụ dân
sinh và cộng đồng xã hội tại Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước.
Sau hơn 10 năm hoạt động, Capital House đã ghi được dấu ấn trên thị
trường bất động sản bằng chiến lược “Kiến tạo cuộc sống xanh”, từ đó
làm nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh, giáo dục, đồng thời tạo
dựng những giá trị kế thừa bền vững, ổn định về tài chính, tạo đà
phát triển cho tương lai.

Luôn lấy chữ “Tín” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, Capital House đã tự tin cho ra đời các
công trình chất lượng, bắt kịp xu hướng phát triển kinh tế - xã hội.
Capital House hiểu rằng, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thể hiện chính trong những
sản phẩm chất lượng cao nhất, phục vụ cộng đồng tốt nhất. “Kiến tạo cuộc sống xanh”, xây
dựng những khu đô thị bền vững, chính là định hướng phát triển mà Capital House muốn chia
sẻ với các đối tác, khách hàng.
Bên cạnh đó, Capital House còn có nhiều hoạt động thiện nguyện được tổ chức thường
xuyên, liên tục ở các địa phương trong cả nước như: Hành trình về Mường Khương (Lào Cai);
Tặng quà cho bệnh nhi tại BV Nhi TW, hay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ngay tại các dự
án nhà ở xã hội của công ty… Tất cả vì mục tiêu chung tay cùng xã hội giúp đỡ, chia sẻ với
những người có hoàn cảnh khó khăn.
Sẻ chia để được thành công hơn, và thành công hơn để được sẻ chia nhiều hơn, đó chính là
những giá trị nhân văn cao cả mà Capital House cảm nhận sâu sắc và hành động thiết thực.
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NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CHÍNH

CAPITAL HOUSE
ĐIỆN THOẠI
(+84) 24.3204.7788

WEBSITE
https://chgroup.vn/

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

WEBSITES DỰ ÁN

A3 EcoLife Capitol, 58 Tố Hữu, Phường
Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

//ecolife.net.vn
//ecohome.net.vn

ĐẦU TƯ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

ĐẦU TƯ GIÁO DỤC

ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG XANH

01
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03
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05

XÂY DỰNG

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
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TẦM NHÌN
Trở thành một thương hiệu bất động sản tiên phong trong kiến tạo môi
trường sống xanh cho cộng đồng.

SỨ MỆNH
Capital House cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng
với giá hợp lý, tiện ích đồng bộ bằng việc ứng dụng các giải pháp thiết kế
thông minh và công nghệ hiện đại.
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TRÍ
Capital House đề cao trí tuệ, sự sáng tạo, coi
đó là ánh sáng hải đăng dẫn đường kiến tạo
tầm nhìn và sứ mệnh.

TÍN
Capital House cam kết tôn trọng chuẩn mực
đạo đức, giữ chữ tín XÂY DỰNG NIỀM TIN trong
mọi quan hệ, giao dịch với đồng nghiệp, khách
hàng và đối tác.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐỒNG
Capital House phát huy tinh thần ĐỒNG LÒNG
HIỆP SỨC hướng tới mục tiêu chung vì một tập
thể vững mạnh.

TÂM
Capital House ĐẶT TRỌN TÂM trong mỗi hành
động, xây dựng môi trường làm việc nhân văn
và theo đuổi triết lý kinh doanh gắn với trách
nhiệm xã hội.

KIÊN
Capital House KIÊN ĐỊNH với tầm nhìn và sứ
mệnh, KIÊN CƯỜNG trước mọi thách thức và
KIÊN NHẪN chinh phục mục tiêu.
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TRIẾT LÝ KINH DOANH
Chiếc lá muốn xanh phải tự mình quang hợp, hành trình quang hợp đó cũng tạo
ra sự sống trong lành. Capital House đã và đang nỗ lực phát triển không ngừng
nghỉ, và cũng chính quá trình phát triển ấy đã tạo ra nhiều lợi ích cho cộng
đồng, nhằm ươm mầm cho những giá trị nhân văn được bảo tồn và phát triển.
Khởi nguồn từ mong muốn trở thành một thương hiệu “tiên phong kiến tạo môi
trường sống xanh” cho cộng đồng từ các sản phẩm có chất lượng, tiện ích đồng
bộ, bằng việc sử dụng các giải pháp thiết kế thông minh và công nghệ hiện đại,
Capital House đã viết nên câu chuyện của mình và từng bước ghi dấu ấn riêng
trên thị trường bất động sản tại Việt Nam.
Hành trình đó có thể ví với hành trình quang hợp của một chiếc lá: Là khơi dậy,
gắn kết, và lan tỏa sự sống.
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CHỨNG CHỈ EDGE VÀ LOTUS
CHỨNG NHẬN CÔNG TRÌNH XANH
Là một trong những đơn vị tiên phong phát triển công trình xanh, tự tin trong
các giải pháp của mình, Capital House tiến hành đăng ký thẩm định dự án
theo chứng chỉ EDGE và LOTUS cho các dự án mà công ty xây dựng. Đây là hệ
thống đánh giá công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả, giúp tiết kiệm năng
lượng trong quá trình vận hành và năng lượng dùng để sản xuất vật liệu xây
dựng công trình, giảm phát thải khí nhà kính. Từ đó, đưa ra các giải pháp thiết
kế kỹ thuật hiệu quả với những tính toán chi phí đầu tư và mức tiết kiệm tương
ứng để chủ đầu tư lựa chọn mức độ “xanh” cho công trình.

THIS CERTIFIES THAT

A3 Home - Ecolife Capitol
Unit Type 01 Bed Room
HAS ACHIEVED AN

EDGE PRELIMINARY CERTIFICATE
CERTIFICATE NUMBER

LP1-VNM-17011110006793-38-P
Exemplifying achievement in
the following areas:

41.5%

Energy Savings

23.6%

Water Savings

26.3%

Less Embodied
Energy in Materials

Với các chuyên gia hàng đầu về thiết kế và xây dựng, Capital House nghiên
cứu và ứng dụng những công nghệ mới giúp dự án trở thành một sản phẩm
thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, góp phần phát triển bền vững.

DEVELOPED BY

THU DO INVEST (CAPITAL HOUSE)
CERTIFIED BY

SGS

Mr. Le Minh Chi, Division Manager
Date of Issue: 3/3/2017

CHỨNG CHỈ EDGE

CHỨNG CHỈ LOTUS

Captial House
đạt Giải thưởng
hạng mục
Công trình Xanh
tốt nhất
cho dự án
EcoLife Capitol
tại Giải thưởng
Quốc gia
Bất động sản
Việt Nam 2018

Giải thưởng Nhà ở xã hội
tốt nhất tại Giải thưởng
Quốc gia BĐS VN 2018

Tài trợ 1 triệu USD cho
Chương trình vận động
phát triển công trình Xanh
do Hiệp hội BĐS VN khởi
xướng và triển khai

EcoHome Phúc Lợi
đạt Giải thưởng
Việt Nam Property
Awards 2017

Lễ trao chứng chỉ xanh
Lotus dành cho
Sales Center

Lễ trao chứng chỉ xanh
Lotus dành cho
văn phòng A3

Giải thưởng Không gian sống
chuẩn mực cho dự án
EcoLife Capitol
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THƯƠNG HIỆU VÀ SẢN PHẨM
GIỚI THIỆU

THƯƠNG HIỆU CAPITAL HOUSE
Là thương hiệu hàng đầu tronglĩnh vực đầu tư
xây dựng, tư vấn thiết kế, xúc tiến đầu tư bất
động sản
THƯƠNG HIỆU ECOHOME
Là dòng nhà ở xã hội và thương mại phân khúc
đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho
người dân các đô thị Việt Nam

THƯƠNG HIỆU ECOLIFE
Là những dự án mang dấu ấn của Capital House
được định vị tại dòng nhà ở thương mại trung và
cao cấp
HỆ THỐNG TRƯỜNG GCA VÀ TRUNG TÂM PHÁT
TRIỂN TÀI NĂNG IGLOBE
Là thương hiệu giáo dục mầm non chất lượng
cao, GCA và IGLOBE được điều hành bởi Công ty
Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Capi Edu
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www.ecolife.net.vn

THƯƠNG HIỆU ECOLIFE
EcoLife là những dự án mang đậm dấu ấn của Capital
House tại thị trường dòng nhà ở thương mại trung và
cao cấp, đây là những công trình xanh điển hình, với
thiết kế tối ưu hài hòa với thiên nhiên, áp dụng công
nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.
EcoLife Tây Hồ và EcoLife Capitol được xây dựng dựa
trên ý tưởng về một khu đô thị hiện đại, mang phong
cách kiến trúc sinh thái thân thiện, nơi mỗi người có
thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa cuộc sống vẹn toàn và tổ
ấm hạnh phúc,nơi hình thành nên những cụm dân cư
lành mạnh và văn minh, phát huy tinh thần sống xanh
nhân ái cho cả cộng đồng.

DỰ ÁN ECOLIFE CAPITOL
TỔNG DIỆN TÍCH SÀN

10.622

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG

SỐ TẦNG CAO

38,5 %

34 – 36 tầng

SỐ CĂN HỘ

BỂ BƠI

SÂN VƯỜN TẦNG MÁI

760 căn

224,2 m2

m2

Capital House
18
300 m2

Một cuộc sống xanh trọn vẹn, vừa tận
hưởng thiên nhiên, vừa không xa rời
tiện nghi sống năng động và hiện đại
chính là món quà mà Capital House
dành tặng cho khách hàng.
Nằm trong quần thể cảnh quan hồ
nước, công viên cây xanh và phân bổ
mật độ dân cư thấp nhất trong khu vực,
EcoLife Capitol được thiết kế trở thành
một tòa tháp xanh hài hòa tuyệt vời với
cảnh quan tự nhiên xung quanh.
EcoLife Capitol ứng dụng các giải pháp
tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng
lượng tái tạo. Hệ thống pin năng lượng
mặt trời giúp chiếu sáng không gian
công cộng hiệu quả. Toàn bộ nước thải

dược thu gom xử lý để tưới cây tự
động. Nước cung cấp cho cư dân
bảo đảm tinh khiết, có thể uống
được tại vòi.
Bể bơi nước mặn bốn mùa được
thiết kế nằm trong hai khối tháp
như hồ điều hòa thu nhỏ, có tác
dụng “giảm nhiệt” mang lại không
gian sống thoáng đãng và bầu
không khí trong lành.
Dự án EcoLife Capitol chính thức
được bàn giao cho cư dân vào tháng
5/2017. Gần đây nhất, EcoLife Capitol đã giành Giải “Dự án công trình
xanh tốt nhất” tại Lễ trao giải
thưởng Quốc gia Bất động sản Việt
Nam 2018.
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DỰ ÁN ECOLIFE TÂY HỒ
DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG

88.756 m2
DIỆN TÍCH CĂN HỘ

85.9-127.8 m2

HỘ
DIỆN TÍCH DỰ ÁN NUMBERSỐ
OFCĂN
APARTMENTS

8.000 m2

600
600
căn
APARTMENTS

TỔNG DIỆN TÍCH HẦM ĐỂ XENUMBER
TẦNG
OFCAO
FLOORS

15.000 m2

2828,
VÀ 33
33 tầng
FLOORS
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Đi vào hoạt động từ tháng 12/2016,
EcoLife Tây Hồ là một tổ hợp không
gian sống hiện đại với đầy đủ các
công trình tiện ích được chia thành
nhiều phân khu chức năng, nơi tận
hưởng những trải nghiệm thú vị về
một cuộc sống tiện nghi trong không
gian xanh, sạch và an toàn. EcoLife
Tây Hồ được xây dựng dựa trên ý
tưởng về một khu đô thị hiện đại
mang phong cách kiến trúc sinh thái,
thân thiện, giúp cảm nhận sâu sắc ý
nghĩa cuộc sống vẹn toàn và tổ ấm
hạnh phúc.

Với hạ tầng đồng bộ, hiện đại
của khu đô thị mới Tây Hồ Tây,
EcoLife Tây Hồ có thể dễ dàng
kết nối với hàng loạt các tiện
ích hạ tầng xã hội bao quanh
dự án. Từ cửa sổ mỗi căn hộ,
cư dân có thể ngắm trọn toàn
cảnh Tây Hồ. EcoLife Tây Hồ
là sự lựa chọn hoàn hảo cho
cuộc sống bình yên.
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THƯƠNG HIỆU ECOHOME
Chuỗi Nhà ở xã hội EcoHome do Capital House làm chủ đầu tư được thực
hiện dựa trên ý tưởng tạo ra không gian sống thoải mái cho cư dân với kiến
trúc hiện đại, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Đây là những dự án đầu
tiên ghi dấu ấn Capital House trên thị trường bất động sản.
Với giá bán thấp, phù hợp cho các hộ gia đình có nhu cầu an cư, EcoHome
có không gian sống được tổ chức quy hoạch sinh động, đầy đủ các công
trình văn hóa, giáo dục, vui chơi giải trí, chú trọng đến cảnh quan và không
gian sinh hoạt chung cùng với chất lượng xây dựng đạt chuẩn.
EcoHome trở thành dự án nhà ở sống động, đầy tiềm năng và “thực sự
đáng sống” bởi “nhà ở xã hội – chất lượng thương mại” với hạ tầng xây
dựng, dịch vụ, tiện ích tại dự án, làm thay đổi suy nghĩ về chất lượng, tiện
ích dành cho phân khúc nhà ở xã hội, từ đó hình thành nên những cụm dân
cư lành mạnh và văn minh, là nơi an cư ổn định, đảm bảo “chất lượng
sống” thực sự cho người cư ngụ.

DỰ ÁN ECOHOME

1

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN

QUY MÔ ĐÔ THỊ

SỐ CĂN HỘ

84.000 m2

4 TÒA12 TẦNG

930 CĂN

DIỆN TÍCH CĂN HỘ

QUY MÔ DÂN SỐ

36 – 60 m2

1.860 NGƯỜI

HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT
Capital House
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4,67 LẦN

Khánh thành tháng 12/2014, đến
nay, EcoHome 1 đã và đang trở
thành khu nhà ở xanh tươi, văn
minh, tạo dựng cuộc sống bình
yên cho cộng đồng cư dân nơi đây.
EcoHome 1 được bố trí các dịch vụ
tiện ích, dịch vụ đồng bộ, đa dạng
như khuôn viên sân vườn, đường
dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, sân
tập thể thao, siêu thị, trường mầm
non, quán Café – Thư viện Sách,
nhà hàng…

Tất cả mang tới cho cư dân một môi
trường sống thân thiện hòa mình cùng
thiên nhiên, phù hợp với xu thế phát
triển hiện đại.
Đây là dự án đánh dấu sự tham gia
mạnh mẽ của Capital House trên thị
trường bất động sản, đưa đến cho các
gia đình thu nhập thấp cơ hội tiếp cận
và sở hữu những căn hộ chất lượng
phù hợp với mức sống chung.
Mới đây, EcoHome 1 đã vượt qua nhiều
hồ sơ tham dự Giải thưởng Quốc gia
Bất động sản Việt Nam 2018 và giành
Giải thưởng quan trọng “Nhà ở xã hội &
nhà ở giá rẻ chất lượng tốt nhất”.
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DỰ ÁN ECOHOME
TỔNG DIỆN XÂY DỰNG

2
SỐ CĂN HỘ

SỐ TẦNG

15.778 m2 17 tầng/2 cụm tòa

980 căn

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG

QUY MÔ DÂN SỐ

CẢNH QUAN SÂN VƯỜN

38,83 %

2.334 NGƯỜI

> 10.000 m2
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Khánh thành tháng 1/2016, Chung cư
EcoHome 2 được kiến tạo trên nền
tảng phát triển kinh tế khu đô thị
phía Bắc Hà Nội, giúp cho hàng nghìn
hộ gia đình có thu nhập thấp an cư,
từng bước cải thiện cuộc sống, ổn
định lâu dài, góp phần an sinh xã hội.
Mỗi căn hộ là một khối kiến trúc hoàn
thiện, được đón gió và ánh sáng, phát
huy tối đa công năng sử dụng. Cư dân
EcoHome 2 được tận hưởng môi
trường lý tưởng với không gian lộng
gió cùng những khoảng xanh thiên

nhiên của khuôn viên sinh hoạt
chung, bể bơi, khu vui chơi trẻ em,
đường dạo, hệ thống cây xanh toàn
khu…
EcoHome 2 là một dự án xanh với các
chủng loại vật liệu xây dựng được lựa
chọn đảm bảo tiêu chuẩn, có tính
thẩm mỹ và thân thiện với môi
trường; Dự án được đầu tư hệ thống
năng lượng mặt trời phục vụ chiếu
sáng công cộng.
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DỰ ÁN ECOHOME

PHÚC LỢI

DIỆN TÍCH DỰ ÁN

SỐ CĂN HỘ

3.255 m2

608 căn

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN

QUY MÔ DÂN SỐ

TẦNG CAO

66.288 m2

4.892,6

22 tầng

DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG

8.143 m2

Capital House
House
45 Capital
35

Tọa lạc tại ô đất CT1 dọc đường 21m từ QL1B đến khu đô thị Việt Hưng, phường
Phúc Lợi, quận Long Biên, EcoHome Phúc Lợi được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông
và hạ tầng xã hội của các dự án trung và cao cấp đã có trong khu vực, đồng thời lô
đất có vị trí kế bên trường mầm non và trường tiểu học Phúc Lợi, rất thuận tiện cho
cuộc sống của cư dân.
Với mục tiêu đem đến cho cư dân một cuộc sống hạnh phúc, hài hòa cùng thiên
nhiên, không gian sống của EcoHome Phúc Lợi được tổ chức sinh động, hướng tới
mục tiêu vì cộng đồng với đầy đủ các công trình văn hóa, giáo dục, vui chơi giải trí,
các công trình dân sinh, chú trọng đến cảnh quan và không gian sinh hoạt chung.
EcoHome Phúc Lợi được xác định là những căn hộ thương mại giá rẻ dành cho
khách hàng có nhu cầu an cư.
EcoHome Phúc Lợi đã vượt qua các ứng viên để giành giải thưởng ở hạng mục Căn
hộ chung cư giá tốt nhất tại Hà Nội trong Lễ trao giải thưởng Bất động sản Việt
Nam (Vietnam Property Awards) năm 2017 do Tập đoàn bất động sản hàng đầu
Châu Á - PropertyGuru tổ chức. Dự án chính thức được bàn giao cho cư dân vào
tháng 1/2018.
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Trường mầm non GCA - được
điều hành trực tiếp bởi Công
ty Cổ phần Đầu tư và Phát
triển Giáo dục Capi Edu
- Là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc
và giáo dục trẻ em theo mô
hình đào tạo chất lượng cao.
Với phương châm “Một trí tuệ
minh mẫn trong một cơ thể
tráng kiện, một nhân cách tốt

sẽ nảy nở trong một môi trường thân thiện
và chuẩn mực”, hệ thống Giáo dục Capi
Edu của Capital House là nơi trẻ em được
nuôi dưỡng, vui chơi và học tập trong một
môi trường đề cao tính nhân văn và chú
trọng phát triển nhân cách sống. Với mô
hình đào tạo chất lượng cao, các bé sẽ
được phát triển năng lực và phẩm chất, có
nền tảng vững chắc cho hành trình phát
triển sau này, tạo nên một thế hệ sống
xanh cho tương lai.
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CAPITAL HOUSE VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Với phương châm “Gắn liền mục tiêu kinh doanh với lợi ích xã hội”,
trong những năm qua Capital House luôn có nhiều hoạt động thiết
thực thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội như: Đóng góp vào
các quỹ từ thiện, quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo, các hoạt động từ
thiện trực tiếp tới bệnh nhận, trẻ em vùng cao…
Thông qua những hành động thiết thực đó, Capital House mong
muốn xây dựng một nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, vừa phát huy
năng lực làm việc, vừa hoàn thiện lối sống, nâng cao nhận thức
của cán bộ nhân viên hướng tới cộng đồng xã hội.
Capital House luôn đề cao ý thức trách nhiệm xã hội của mình
bằng việc cam kết đóng góp liên tục vào sự phát triển kinh tế,
cộng đồng, xã hội, đồng thời luôn đảm bảo chất lượng cuộc sống
của cán bộ nhân viên và gia đình, hướng tới sự phát triển bền vững
của công ty.
Song hành với việc đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội,
nhận thức được trách nhiệm với cộng đồng luôn song hành cùng
các hoạt động sản xuất kinh doanh, Capital House thông qua các
hoạt động thiện nguyện như tặng quà cho bệnh nhân nhi tại BV
Nhi TW, hành trình về Mường Khương (Lào Cai),… đã trở thành cầu
nối, đưa Capital House đến với những vùng đất khó khăn để cùng
chung tay với xã hội giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
Giá trị sẻ chia được nhân lên gấp bội, cộng hưởng lại thành những
tinh hoa, thể hiện giá trị nhân văn cao cả giữa “con người với con
người”. Cộng hưởng để thành công hơn, thành công hơn để được
sẻ chia nhiều hơn.
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Hơn 10 năm hình thành và phát triển, Capital House đã và đang khẳng định giá trị thương hiệu và uy
tín của mình trên thị trường. Để có được thành công đó, mỗi thành viên của Capital House luôn chủ
động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, cùng nhau tạo dựng một môi
trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh
của mỗi người.
Xác định mục tiêu “Con người là cội nguồn của sự phát triển” – là giá trị nền tảng trong mọi hoạt động
nên bên cạnh việc đảm bảo các chế độ phúc lợi cho CBNV, việc tuyển chọn và đào tạo nhân lực, nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV thông qua các hoạt động chuyên đề, tiêu điểm cũng
được Capital House chú trọng.
Capital House luôn nỗ lực để phát triển tiềm năng của CBNV bằng cách cung cấp cho họ một môi
trường làm việc an toàn, lành mạnh, cũng như tổ chức các chương trình tập huấn nhằm thúc đẩy sự
phát triển tài năng cá nhân và chuyên môn của họ.
Với quyết tâm đưa 5 giá trị cốt lõi trở thành nền tảng văn hóa làm việc quen thuộc, là hạt nhân liên kết
mọi người trong doanh nghiệp với nhau, liên kết doanh nghiệp với khách hàng và đối tác, Capital
House đang hợp tác với PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam thực hiện Dự án “Triển khai giá trị
cốt lõi thông qua khung năng lực hành vi và áp dụng nhất quán tới các cán bộ toàn hệ thống của Capital House”, qua đó chuyển hóa được các định nghĩa của 5 giá trị cốt lõi đã được CH thông qua thành
bộ công cụ chỉ dẫn cụ thể về hành vi ứng xử cho cán bộ nhân viên các cấp toàn hệ thống. Điều này thể
hiện quyết tâm củng cố văn hóa đặc trưng của Capital House, trở thành thương hiệu doanh nghiệp
tiêu biểu cho slogan “Kiến tạo cuộc sống xanh” với đối tác, khách hàng và cộng đồng.
Các hoạt động sinh hoạt văn hóa nội bộ như nghỉ mát hàng năm, TeamBuilding, ngày quốc tế phụ nữ
8/3, là sân chơi giao lưu ý nghĩa, tạo sự gắn kết trong nội bộ để cán bộ nhân viên công ty tràn sức trẻ
và nhiệt huyết.
Với các giá trị cốt lõi “Trí – Tín – Đồng – Tâm – Kiên” , Capital House tin tưởng sẽ luôn đồng hành và
phát triển lâu dài cùng nhân viên, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động
sản, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước.
Tất cả cùng nỗ lực vì một Capital House phát triển bền vững!

XÂY DỰNG
MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VỚI KHÁCH HÀNG

Chiến lược phát triển thương hiệu
của Capital House gắn liền với việc
xây dựng và thực hiện các giá trị cốt
lõi theo tầm nhìn, sứ mệnh đã đặt ra.
Một trong những giá trị cốt lõi đó là
“Đặt khách hàng là trọng tâm, phục
vụ bằng cả trái tim, lấy sự hài lòng
của khách hàng làm thước đo cho sự
thành công. Capital House đề cao
thượng tôn luật pháp, coi trọng đạo
đức kinh doanh bằng sự thiện chí,
tình nhân ái và tính nhân văn”. Việc
giữ mối quan hệ tốt đẹp với khách
hàng thể hiện sự quan tâm, cầu thị
của Capital House đối với từng sản
phẩm, mỗi khách hàng.
Các chương trình tri ân, hội nghị
khách hàng, các buổi gặp mặt đối
thoại, lắng nghe ý kiến của khách
hàng để cải tiến tốt hơn nữa sản
phẩm dịch vụ hướng đến mục tiêu
cung cấp các dịch vụ, chất lượng
hoàn hảo và trở thành đối tác tin cậy
của khách hàng được Capital House
hết sức chú trọng và thường xuyên tổ
chức.
Tại các dự án do Capital House làm
chủ đầu tư, các chương trình nhân
dịp Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu
nhi, Tết nguyên đán,… đến các hoạt
động câu lạc bộ như cờ tướng, bóng
bàn, aerobic, dưỡng sinh, karate,…
cũng được quan tâm tổ chức mang
lại cảm giác ấm cúng, gắn kết cộng
đồng dân cư.
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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
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CÁC DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU ECOLIFE

THƯƠNG HIỆU ECOHOME

cohome 1

cohome 2

cohome 3

CAPITAL HOUSE
A3 EcoLife Capitol, 58 Tố Hữu, Phường Trung
Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24.3204.7788

cohome Phúc Lợi

Website:
https://chgroup.vn/

GIÁO DỤC

DỊCH VỤ
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