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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 lý 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 userChú 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



Lợi ích 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

4. Giá trị



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

4C



C space 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 

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 , công nghệ mới

 Phòng họp chuyên dụng.

5. Dịch vụ cho
các nhà cung
cấp vật liệu



Cho thuê không gian 
trưng bày vật liệu

20
Showroom

100
Gian hàng  trưng bày

3000m2

Khuôn viên

5. Dịch vụ cho
các nhà cung
cấp vật liệu



MẶT BẰNG TẦNG 1 



Bao gồm:

- Sàn thô, trần mở

- Hệ thống chữa cháy tự động thiết kế theo tiêu chuẩn

- Bảo vệ, vệ sinh khu vực chung

Không bao gồm:

- Trang trí nội thất bên trong

- Chi phí tiêu thụ điện (Trang bị đồng hồ điện riêng, giá
áp dụng theo giá của điện lực Tân Thuận)

- Phí quản lí: 20.000đ/m2/tháng

- Phí vệ sinh trong khu vực Showroom



MẶT BẰNG TẦNG 2



Bao gồm:
- Mặt bằng trống
- Hệ thống điều hoà không khí chung
- Thiết bị chiếu sáng chung khu vực gian hàng
- Hệ thống PCCC tự động
- Phí quản lí
- Trợ lý bán hàng hổ trợ giới thiệu
- Khu vực làm việc chung
- Bảo vệ và vệ sinh khu vực chung

Không bao gồm
- Trang trí gian hàng

Trong khu vực gian hàng không cần bố trí nhân sự trực thường
xuyên, tại C space có trợ lí bán hàng hổ trợ giới thiệu và kết nối. 
Nhà cung cấp chỉ đến khi có sự kiện tại hoặc vào thứ 6, thứ 7 
hàng tuần.



CÁC NHÀ 
CUNG CẤP 
THAM GIA

35 nhà cung cấp cùng 
tham gia với hơn 200 
chủng loại vật liệu được 
trưng bày.



NHÀ CUNG CẤP HIỆN 
DIỆN TẠI C SPACE



NHÀ CUNG CẤP HIỆN 
DIỆN TẠI C SPACE 



HOẠT ĐỘNG 
ĐÃ DIỄN RA 
TẠI C SPACE 

Hơn 12.000 lượt viếng 
thăm của các đối tác thiết 
kế & kiến trúc sư và hơn
40 sự kiện & hội thảo được 
tổ chức thường xuyên 



ĐỐI TÁC 
CHIẾN LƯỢC 



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
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