
TẬP ĐOÀN
SUN GROUP





2. Vùng đầu tư phát triển

Vùng Tây Bắc: 

- Sunworld Fansipan Legend

- Shophouse Sun Plaza cầu Mây

Vùng thủ đô: 

- Sun Ancora Grand City Residence

- Sun Grand City Thụy Khuê Residence

Vùng miền Trung:

- Sunworld Bà Nà Hills, Công viên Asia

Park

- Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula

Resort...

Vùng Đông Bắc

- Sunworld Hạ Long Complex, Sunworld

Catba Cable Car

- Sun Feria, Premier Village Hạ Long Bay

Resort,...

- Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng

tàu khách quốc tế Hạ Long, Đường Cao tốc

Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái

Vùng miền Nam

- Sunworld Bà Đen Mountain Tây Ninh,

Sunworld Hòn Thơm Nature Park

- Sun Premier Kem Beach Resort, JW

Marriot Phú Quốc Emerald Bay...



VUI CHƠI
GIẢI TRÍ

BẤT ĐỘNG SẢN
CAP CẤP

ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG 

DU LỊCH 
NGHỈ DƯỠNG

3. Lĩnh vực hoạt động



4. Chiến lược phát triển

Thâm canh (Intensive agriculture) là

phương thức sản xuất tiên tiến trong nông

nghiệp nhằm tăng năng suất, sản lượng

nông sản thông qua các biện pháp/giải

pháp nâng cao độ phì nhiêu kinh tế của

ruộng đất, đầu tư thêm vốn và kỹ thuật tiên

tiến.

Tập trung kiến tạo hệ sinh thái đẳng cấp, khác biệt, cũng như không ngừng bổ sung những công trình, mảnh ghép dịch

vụ... trong quá trình khai thác vận hành, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng, góp phần gia tăng trải nghiệm khách hàng.





Những con số ấn tượng

10 năm kinh
nghiệm

51 công ty
thành viên

 

4631 cán bộ
nhân viên

113 dự án
 

137.000 tỷ
đồng tổng mức

đầu tư
 



Đà Nẵng năm 2000

5. Những nơi Sun Group đã đặt chân tới



Đà Nẵng

5. Những nơi Sun Group đã đặt chân tới



Đà Nẵng

5. Những nơi Sun Group đã đặt chân tới

Sun Premier Village Đà Nẵng Intercontinental Đà Nẵng



Bãi Cháy - Hạ Long 

5. Những nơi Sun Group đã đặt chân tới



 Hạ Long - Quảng Ninh 

5. Những nơi Sun Group đã đặt chân tới



 Hạ Long - Quảng Ninh 

5. Những nơi Sun Group đã đặt chân tới



SAPA- LÀO CAI

5. Những nơi Sun Group đã đặt chân tới



SAPA

5. Những nơi Sun Group đã đặt chân tới



PHÚ QUỐC

5. Những nơi Sun Group đã đặt chân tới



PHÚ QUỐC

5. Những nơi Sun Group đã đặt chân tới

Cáp treo Hòn Thơm

Sunworld Hòn Thơm Nature Park



PHÚ QUỐC

5. Những nơi Sun Group đã đặt chân tới

JW Marriot Phú Quốc

Sun Premier Village Phú Quốc



PHÚ QUỐC

5. Những nơi Sun Group đã đặt chân tới

Thị trấn Địa Trung Hải Sun Premier Village The Eden Bay



RETIANS
THÔNG THÁI

TÌM HIỂU VỀ TẬP ĐOÀN SUN GROUP



- Anh chị nghe MC đọc câu hỏi và chuẩn bị
câu trả lời. 
- Sau câu hiệu lệnh của MC "Thời gian giành
quyền trả lời BẮT ĐẦU" thì anh chị nhắn số
thứ tự của câu hỏi vào khung chat để giành
quyền trả lời. 
- Người có quyền trả lời là người đầu tiên
comment số thứ tự của câu hỏi sau hiệu lệnh
của MC.

LUẬT CHƠI



Các RETIANS đã
sẵn sàng chưa ?



1.Sun Group được thành lập tại
quốc gia nào?



Đáp án: Ukraine

1.Sun Group được thành lập tại quốc gia nào?



2.Chủ đầu tư Sun Group hoạt động
trong những lĩnh vực nào?



4 lĩnh vực chính

Du lịch nghỉ dưỡng Vui chơi giải trí Bất động sản cao cấp Đầu tư hạ tầng



3.Chiến lược phát triển của Sun
Group là gì?



Đáp án: Thâm canh

3.Chiến lược phát triển của Sun Group là gì?



4.Triết lý kinh doanh của tập đoàn
Sun Group là gì?



Đáp án: Đứng trên vai
những người khổng lồ

4.Triết lý kinh doanh của tập đoàn Sun Group
là gì?



Hoàn Thành!

MINIGAME 1



THỊ TRƯỜNG
THANH HÓA



Định hướng phát triển đến năm 2030
Tầm nhìn đến 2045

Mục tiêu đến năm 2030

Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh,
hiện đại; một trong những trung tâm lớn
của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước
Một cực tăng trưởng mới cùng với Hà
Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh

Tầm nhìn đến năm 2045

Tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước



CÁC USP CỦA DỰ ÁN
SUN RIVERSIDE VILLAGE





Những dòng chảy tơ lụa dệt nên cuộc sống thượng lưu

Khu đô thị nghỉ dưỡng ven
sông Đơ là tọa độ giao 3
dòng chảy: kế sông Mã -
cận biển Sầm Sơn - kế
sông Đơ lịch sử, nơi trong
tương lai sẽ được khơi thông
khởi thủy, mang đến không
gian sống - nghỉ dưỡng sinh
thái đẳng cấp cho chủ nhân.

Unique Selling Point 1



    Những bãi biển đẹp, những bữa tiệc
thâu đêm chỉ là một phần của Miami.
Thành phố sôi động này còn níu ánh
nhìn du khách trên những cửa hàng
ven biển rực rỡ sắc màu, những bock
nhà trắng muốt bên cầu càng hay
những biệt thự cổ điển.
   Kiến trúc Miami là một trong những
"kỳ quan" kiến trúc của thế giới, đã
từng xuất hiện trong giáo trình kiến
trúc của đại học Florida cũng như trở
thành tượng đài phải Check-in trong
máy ảnh của những tín đồ du lịch.

Hơi thở tươi mới từ kiến trúc Miami

Unique Selling Point 2



Tiện ích nội khu hoàn hảo

Hòa cùng cảnh sắc thơ mộng bên dòng
sông Đơ, hệ tiện ích nội khu được phát
triển như tuyến phố đi bộ mua sắm - nơi
sau này sẽ diễn ra những lễ hội đường
phố đa sắc màu (lễ hội nghệ thuật, lễ hội
phim, lễ hội ẩm thực...), những tiểu cảnh
đậm chất nghệ thuật, bến đỗ du thuyền,
đường dạo ven sông, vườn BBQ, vườn
thể thao,... trong không gian ngập tràn
sắc xanh nhiệt đới. Tất cả sẽ tạo nên một
thành phố năng động, nơi mọi người có
thể gặp nhau, giao lưu & khám phá
những điều mới mẻ.

Unique Selling Point 3



Nằm trong quần thể tỷ đô của Sun
Group tại Sầm Sơn, Khu đô thị sinh
thái nghỉ dưỡng sông Đơ thừa hưởng
trọn vẹn hệ sinh thái đỉnh cao tại đây.
Một bước tới trục đại lộ sầm uất ngập
tràn thương hiệu cao cấp, bến du thuyền
sang trọng, hai công viên Sun World
cùng sân khấu nổi trên sông với show
diễn thuyền rồng phục dựng lại cả một
bề dày lịch sử của vùng đất, mang thế
giới giải trí sầm uất đến gần hơn với
khách hàng, cũng như mở ra tiềm năng
kinh doanh thương mại lớn.

Hệ sinh thái ấn tượng

Unique Selling Point 4



Tiêu chuẩn dịch vụ đẳng cấp

Được quản lý vận hành bởi
Sun Property Management,
Khu đô thị sinh thái nghỉ
dưỡng ven sông Đơ mang đến
cuộc sống an cư bậc nhất cho
cư dân với hệ thống an ninh
đảm bảo 24/7, các dịch vụ
quản gia, dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà...

Unique Selling Point 5



RETIANS
THÔNG THÁI

TÌM HIỂU VỀ DỰ ÁN SUN RIVERSIDE VILLAGE



1.Thông điệp truyền thông của dự
án Sun Riverside Village là gì?



 
Sông xanh - Sóng biếc - Sống sang

1.Thông điệp truyền thông của dự án Sun
Riverside Village là gì?



2.Dự án Sun Riverside Village gồm bao
nhiêu phân khu? Là những phân khu nào?



 
Đáp án: Dự án gồm 3 phân khu: 

The River, Festival Avenue, The Harbor

2.Dự án Sun Riverside Village gồm bao nhiêu
phân khu? Là những phân khu nào?



3.Có bao nhiêu công viên trong khu nghỉ
dưỡng đa sắc màu Sun Riverside Village?



 
Đáp án: Dự án Sun Riverside

Village có 3 công viên

3.Có bao nhiêu công viên trong khu nghỉ
dưỡng đa sắc màu Sun Riverside Village?



4.Dự án Sun Riverside Village có những
loại hình sản phẩm nào?



 
- Shophouse Art-Descor  
- Shophouse tiêu chuẩn phong
cách Tây Ban Nha, 
- Biệt thự tứ lập
- Biệt thự đơn lập
- Biệt thự song lập

4.Dự án Sun Riverside Village có những loại
hình sản phẩm nào?



5.Dự án Sun Riverside Village được
quản lý và vận hành bởi đơn vị nào?



Đáp án: 
Sun Property Management

5.Dự án Sun Riverside Village được quản lý và
vận hành bởi đơn vị nào?



Hoàn Thành!

MINIGAME 2



Thank you!


