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Không gian kết nối toàn diện 



Ý tưởng hình thành 

Am hiểu sự vận hành của ngành trang 
trí nội thất, hơn ai hết chúng tôi biết rõ 
những khó khăn, bất cập của các nhà 
thiết kế khi tìm kiếm vật liệu, làm việc và 
gặp gỡ các nhà cung cấp, đối tác, khách 
hàng. Ngược lại, các nhà cung cấp vật 
liệu  cũng phải tốn rất nhiều công sức và 
chi phí đầu tư để giới thiệu vật liệu đến 
các nhà thiết kế. 

C space được ra đời với kỳ vọng trở 
thành điểm kết nối lz tưởng để giải 
quyết các khó khăn đó. 

1. Câu 
chuyện 
khởi xướng 

Tên C space lấy cảm 
hứng từ vai trò cốt lõi 
của nó. Đó là tạo nên 
không gian (space) 
mà ở đó có sự kết nối 
toàn diện (connecting). 



C space hướng tới 
trở thành môi trường 
phát triển hiệu quả 
cho ngành trang trí  
nội thất Việt Nam. 

Tầm nhìn 

2. Tầm nhìn  
Sứ mệnh 



Sứ mệnh 

C space tạo nên nơi 
kết nối toàn diện 
mang lại sự 
thuận ích tối đa 
cho ngành trang trí 
nội thất. 

2. Tầm nhìn  
Sứ mệnh 



3. Mô hình 
hoạt động 

C space tích hợp nhiều vai trò phục vụ cho 
hoạt động của ngành trang trí nội thất 

 Nơi trưng bày vật liệu của các nhà 
cung cấp hàng đầu trong nước và quốc 
tế, mang đến giải pháp hoàn thiện về 
trang trí nội thất. 

 Điểm đến của cộng đồng thiết kế 
trong và ngoài nước, nơi các nhà thiết 
kế làm việc, tìm kiếm vật liệu, gặp gỡ và 
giao lưu. 

 Nơi cập nhật kiến thức, thông tin, xu 
hướng ngành thiết kế trang trí nội thất. 

 Trung tâm tập hợp nguồn nhân lực 
thiết kế dự phòng cho các công ty 
thiết kế có nhu cầu. 

Specifier Designer Material  
Manufacturer 

End user Chú thích 



 Convenience 
Thuận tiện tối đa 
 

 Cost efficiency 
Giảm thiểu chi phí 
 

 Comprehensive 
Thông tin bao quát 
 

 Co-operation 
Cơ hội hợp tác 

4. Giá trị 
Thông qua một nơi duy nhất tích hợp nhiều chức năng, 
C space mang lại 4C cho tất cả các bên liên quan của 
ngành trang trí nội thất 

4C 



4. Giá trị 

Lợi ích 
đối với 
nhà thiết kế 
trong nước 

C space là nơi làm việc với 
khu trưng bày vật liệu lz tưởng 

Convenience – Thuận tiện tối đa 
 Dễ dàng tìm kiếm vô số chủng 

loại vật liệu với mẫu mã thực tế & 
catalogue. 

 Tối ưu thời gian và thuận tiện cho 
việc gặp gỡ khách hàng, làm việc, 
chọn vật liệu tại một nơi duy nhất. 

Cost efficiency – Giảm thiểu chi phí  
 Làm việc với chi phí thấp trong 

không gian thoải mái, đầy đủ 
trang thiết bị hiện đại và tiện ích. 

 Làm việc được với nhiều nhà cung 
cấp khác nhau tại cùng một địa 
điểm, giúp tiết kiệm thời gian và 
công sức di chuyển. 

 Tiếp cận vật liệu và xu hướng mới 
mà không cần phải ra nước ngoài.  

Comprehensive – Toàn diện  
 Được cập nhật thông tin, 

kiến thức mới nhất của 
ngành qua các triển lãm & 
hội thảo chuyên đề được 
tổ chức thường xuyên. 

 Phát triển được nhiều z 
tưởng thiết kế với vật liệu 
phong phú và đa dạng. 

Co-operation – Hợp tác 
 Cơ hội tiếp xúc, hợp tác 

 với những nhà thiết kế 
tên tuổi. 

 Chia sẻ, giao lưu học hỏi 
và khẳng định bản thân. 



Convenience – Thuận tiện tối đa 
 Dễ dàng tìm kiếm mọi vật liệu có sẵn tại Việt Nam trong thời 

gian ngắn. 
 Tối ưu thời gian và hiệu quả công việc. 

Cost efficiency – Giảm thiểu chi phí  
 Văn phòng làm việc tạm thời với chi phí thấp, nhưng có trang 

thiết bị hiện đại. 
 Hạn chế thời gian đi lại để tìm kiếm vật liệu và gặp gỡ đối tác. 

Comprehensive – Thông tin bao quát  
 Cập nhật thị trường vật liệu Việt Nam một cách toàn diện. 

Co-operation – Cơ hội hợp tác 
 Kết nối, hợp tác với nguồn lực nhà thiết kế trong nước sẵn có. 

C space là văn phòng ngắn hạn 
và kênh cập nhật vật liệu tức 
thời cho nhà thiết kế nước 
ngoài có dự án tại Việt Nam 

Lợi ích 
đối với 
nhà thiết kế 
nước ngoài 

4. Giá trị 



C space là nơi lz tưởng để 
lựa chọn vật liệu cho dự án 

Convenience – Thuận tiện tối đa 
 C space mang lại sự thuận tiện tối đa, nơi khách hàng có thể 

xem tất cả các vật liệu cần thiết mà vẫn tiết kiệm đáng kể thời 
gian và công sức di chuyển. 

 Thoả thích so sánh và lựa chọn giữa nhiều phương án vật liệu 
khác nhau. 

Lợi ích 
đối với chủ 
đầu tư dự án 

4. Giá trị 



Lợi ích 
đối với các 
nhà cung 
cấp vật liệu 

C space giúp  
tối thiểu hoá chi phí  
quảng bá thương hiệu 
và tối đa hoá doanh thu 

Co-operation – Hợp tác 

 Cơ hội hợp tác, chia sẻ thông 
tin với các nhà cung cấp khác 
cho cùng một dự án. 

Convenience – Thuận tiện tối đa 

 Với chỉ một không gian trưng 
bày tại C space, nhà cung cấp 
có thể giới thiệu giải pháp và 
vật liệu đến đông đảo cộng 
đồng thiết kế. 

 Thuận tiện gặp gỡ các nhà 
thiết kế tại một địa điểm 

 Sử dụng nhiều tiện ích cho 
nhu cầu hội họp, giới thiệu, 
trưng bày. 

 

Comprehensive – Toàn diện  
 Không bỏ sót những đối tượng 

khách hàng tiềm năng. 
 Gia tăng hiệu quả bán hàng 

thông qua tiếp cận đầy đủ tất cả 
các đối tượng. 

 Là một giải pháp thăm dò thị 
trường hiệu quả về vật liệu mới. 

Cost efficiency – Giảm thiểu chi phí  

 Giảm chi phí in ấn, cập nhật mẫu 
mã đến nhiều văn phòng thiết kế.  

 Giảm thời gian đi lại nhiều nơi. 
 Giảm chi phí tổ chức chương 

trình giới thiệu, bán hàng. 
 Không cần đầu tư 

nhiều showroom. 

4. Giá trị 



5. Chức năng 

Interior Center 
Khu trưng bày vật liệu nội thất 

Designers Hub 
Không gian làm việc cho nhà thiết kế 

Lighting Center 
Trung tâm giải pháp chiếu sáng 

Event, workshop & 
exhibition 
Hội nghị và triển lãm 



Gồm nhiều gian hàng và showroom của các thương hiệu nhà 
cung cấp  hàng đầu trong nước và quốc tế với hàng trăm 
chủng loại vật liệu khác nhau. Nơi hội tụ đầy đủ và cập nhật 
vật liệu liên tục cho các nhà thiết kế. 

20  
Showroom 

80 
Gian hàng trưng bày 

3000m2 

Khuôn viên 

 
Khu trưng  
bày vật liệu 
nội thất 

5. Chức năng 



Nơi lz tưởng để nhà cung cấp vật liệu và 

nhà thiết kế làm việc với nhau về vật liệu. 

 

Một thư viện vật liệu và giải pháp cho nội 

thất mà kiến trúc sư và thiết kế quan tâm. 

 

Dễ dàng tìm kiếm vật liệu và làm việc với 

tất cả nhà cung cấp vật liệu trong khuôn 

viên 3,000m2. 

 

Đa dạng chủng loại từ vật liệu nội thất 

đến vật dụng trang trí, thiết bị điện và giải 

pháp không khí như:  sàn gỗ, sàn đá, ngói, 

gốm, giấy dán tường, thảm, vải, sơn, rèm, 

mành,  thủy tinh, cửa các loại, … 

5. Chức năng 

 
Khu trưng  
bày vật liệu 
nội thất 



Là không gian làm việc chung cho các 
nhà thiết kế tự do trong các lĩnh vực kiến 
trúc, nội thất, đồ họa, mỹ thuật với văn 
phòng được trang bị đầy đủ thiết bị tiện 
nghi và hiện đại. 
 
Đây cũng là nơi quy tụ cộng đồng nhà 
thiết kế, cung ứng nguồn nhân lực chất 
lượng và hiệu quả cho các công ty thiết kế. 
 

Không gian với đầy đủ  
trang thiết bị hiện đại 
cho công việc… 

1300m2 

Không gian làm việc 

5. Chức năng 

Designers  
Hub 

Có phòng họp với 
trang tiết bị hiện đại 



… và đầy đủ tiện ích 
cho giải trí & cân bằng 

Designers  
Hub 

5. Chức năng 



Là nơi hội tụ và không 

gian trưng bày các 

thương hiệu đèn chiếu 

sáng nổi tiếng Châu Âu 

và thế giới. 

 

Là nơi cung cấp giải 

pháp chiếu sáng cho các 

dự án trong nước và 

quốc tế. 

 

Lighting 
center 

5. Chức năng 

Khu vực thử nghiệm 

chiếu sáng - nơi các nhà 

thiết kế có thể kiểm tra 

hiệu ứng ánh sáng với 

các công nghệ chiếu 

sáng mới nhất. 

> 1000 
Sản phẩm  

1200m2 

Khuôn viên 



C space là nơi lz tưởng để tổ chức các 
hội thảo, giới thiệu giải pháp mới về 
vật liệu và sản phẩm nội thất đến các 
nhà thiết kế. 

1200m2 

Diện tích 

3 tầng 

Quy mô 

5. Chức năng 

Hội thảo  
Workshop 
Triển lãm 

Bãi đỗ xe rộng rãi 



C space - Giải pháp  
marketing tuyệt vời cho  
các nhà cung cấp vật liệu  

Giải pháp tuyệt vời 
để tối thiểu hoá chi phí 
quảng bá thương hiệu 
và tối đa hoá doanh thu 



Được thiết kế với nhiều chức năng đáp 
ứng nhu cầu làm việc, gặp mặt, giao lưu, 
học hỏi, C space hội tụ toàn diện và đông 
đảo nhất các nhà thiết kế trong và ngoài 
nước tại Việt Nam. 
 
Dịch vụ dành cho nhà cung cấp vật liệu: 
 Không gian trưng bày vật liệu; 
 Không gian tổ chức sự kiện, hội thảo 

giới thiệu giải pháp vật liệu mới;  
 Phòng họp chuyên dụng. 

C space là nơi lz tưởng 
để các nhà cung cấp vật 
liệu giới thiệu sản phẩm 
đến nhà thiết kế một 
cách nhanh chóng, hiệu 
quả và toàn diện nhất. 

C space – 
tất cả tại một nơi 

1. Dịch vụ 
cho các nhà 
cung cấp 
vật liệu 



Được thiết kế với nhiều chức năng đáp 
ứng nhu cầu làm việc, gặp mặt, giao lưu, 
học hỏi, C space hội tụ toàn diện và đông 
đảo nhất các nhà thiết kế trong và ngoài 
nước tại Việt Nam 

Dịch vụ dành cho nhà cung cấp vật liệu: 

 Cho thuê không gian trưng bày vật 
liệu; 

 Không gian tổ chức sự kiện, hội thảo 
giới thiệu giải pháp vật liệu mới  

 Phòng họp chuyên dụng. 

1. Dịch vụ 
cho các nhà 
cung cấp 
vật liệu 



1. Dịch vụ cho các 
nhà cung cấp 

20  
Showroom 

80 
Gian hàng  trưng bày 

3000m2 

Khuôn viên 

Cho thuê 
không gian 
trưng bày 
vật liệu  

Chỉ một không gian trưng bày tại C space, nhà cung cấp vật liệu  
có thể ngay lập tức giới thiệu giải pháp và sản phẩm đến đông 
đảo cộng đồng thiết kế, nhà thầu và khách hàng tiềm năng 
trong và ngoài nước. 



1. Dịch vụ cho các 
nhà cung cấp 

Cho thuê 
không gian 
trưng bày 
vật liệu  

• Nơi lz tưởng để nhà cung cấp vật liệu 
và nhà thiết kế làm việc với nhau về vật 
liệu. 

• Một thư viện vật liệu và giải pháp cho 
nội thất mà kiến trúc sư và thiết kế 
quan tâm. 

• Dễ dàng tìm kiếm vật liệu và làm việc 
với tất cả nhà cung cấp vật liệu trong 
khuôn viên 3,000m2. 

• Đa dạng chủng loại từ vật liệu nội thất 
đến vật dụng trang trí, thiết bị điện và 
giải pháp không khí như:  sàn gỗ, sàn 
đá, ngói, gốm, giấy dán tường, thảm, 
vải, sơn, rèm, mành,  thủy tinh, cửa các 
loại, … 

30-70m2 

Showroom 

09-29m2 

Gian hàng trưng bày  



 Khách mời tham dự đúng đối tượng 
mục tiêu 

 Số lượng tham dự đầy đủ 
 Tiết kiệm chi phí thuê địa điểm, ăn 

uống và mời khách (thông qua sự hỗ 
trợ từ Ban Điều Hành C space) 

Địa điểm tổ chức sự kiện, hội thảo 
giới thiệu vật liệu và giải pháp mới 
hiệu quả với chi phí thấp  

Không gian 
tổ chức  
hội thảo 
triển lãm 

1. Dịch vụ cho các 
nhà cung cấp 



Phòng thử nghiệm 
chiếu sáng  Với quy mô 1200m2 cùng nhiều phân khu 

chức năng, C space có nhiều không gian 
phù hợp để tổ chức hội thảo, triển lãm 
quy mô theo nhiều chủ đề khác nhau: 
 
 Phòng họp nhỏ quy mô 20 – 30 người 
 Phòng hội nghị lớn quy mô 

100 – 150 người 
 Phòng thử nghiệm chiếu sáng  
 Sảnh triển lãm quy mô  
 Khu vực ngoài trời 
 Không gian trưng bày bên trong  

Designers Hub 

Không gian 
tổ chức hội 
thảo, triển  
lãm nội thất 

1. Dịch vụ cho các 
nhà cung cấp 

Không gian 
tổ chức  
hội thảo 
triển lãm 



 Lễ tân, tiếp đón 

 Hỗ trợ cung cấp thông tin sản 
phẩm cho khách hàng  

 Hỗ trợ tổ chức sự kiện và mời các 
đối tượng khách phù hợp 

 Quảng bá thương hiệu nhà cung 
cấp trên các kênh truyền thông 
của C space 

 Hỗ trợ đặt cuộc hẹn online với các 
nhà thiết kế 

2. Dịch vụ 
hỗ trợ 

Cập nhật sau 



Vị trí 

 03 phút – Khu đô thị Eco Green City 

 08 phút – Trung tâm Triển lãm 
                   Sài Gòn SECC 

 08 phút – Khu đô thị Phú Mỹ Hưng 

 10 phút – Khu đô thị SaLa 
                  ( qua cầu Thủ Thiêm 4) 

 15 phút – Trung tâm quận 1  

 15 phút – Empire City 
                  ( qua cầu Thủ Thiêm 4)  

 20 phút – Chợ Bến Thành 

 60 phút – Sân bay Tân Sơn Nhất 

Giao thông thuận tiện 
và dễ dàng kết nối 



12-13 Duong N1, Khu TM Nam, KCX Tan Thuan,  

P. Tan Thuan Dong, Q.7, HCMC  

Hotline: +84 (0) 906 396 358 

www.cspacevietnam.com.vn  

www.facebook.com/CspaceVietnam 

 

a connecting point 


