


TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN:
Tầng 1 nhà C6 - đường Trần Hữu Dực - KĐT Mỹ Đình I 
phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 024 666 88588

CHI NHÁNH 1:
418 Quang Trung - quận Hà Đông - Hà Nội
Hotline: 0949 911 111

CHI NHÁNH 2:
136 Hồ Tùng Mậu - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Hotline: 0902 883 896

CHI NHÁNH 3:
Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội
Hotline: 0966 911 010

CHI NHÁNH 4:
BT 32, KĐT The Manor - Đại lộ Trần Hưng Đạo - phường 
Bắc Cường - TP.Lào Cai
Hotline: 0964 644 355

CHI NHÁNH 5:
Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC 
Sầm Sơn - đường Hồ Xuân Hương - Sầm Sơn - Thanh Hoá
Hotline: 094 434 1111

CHI NHÁNH 6:
Khu văn phòng Thiên Đường Bảo Sơn - An Khánh - Hoài Đức 
- Hà Nội
Hotline: 0949 911 111

CHI NHÁNH 7:
Khu đô thị mới Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội
Hotline: 0917 39 4444

CHI NHÁNH 8:
Số 20, KĐT The Manor, Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP.Lào Cai
Hotline: 0964 644 355

CHI NHÁNH 9:
Số 170 đường Cách mạng tháng 8 - TP.Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên
Hotline: 0971 090 229

CHI NHÁNH 10:
Lô 37 Khu C - KĐT bên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông - Hà Nội
Hotline: 094 99 1111

CHI NHÁNH 11:
Đường Lê Lợi - phường Dĩnh Kế - TP.Bắc Giang
Hotline: 0902 280 238

CHI NHÁNH 12:
Số 59 Xuân Diệu - Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội
Hotline: 0901 636 222

CHI NHÁNH 13:
Trung tâm Giao dịch BĐS Times City - 458 Minh Khai - Hai Bà Trưng - 
Hà Nội





05. Ý NGHĨA LOGO DANKO GROUP

08. TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

09. CHẶNG ĐƯỜNG

12. ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI BẤT ĐỘNG SẢN

16. CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI

63. ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC













TRỤ SỞ CHÍNH: 
Tầng 1 toà C6, đường Trần Hữu Dực, KĐT Mỹ Đình I, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
Website: www.dankogroup.com.vn









Sau chưa đầy hai năm chuyển mình, số lượng CBNV Danko Group đã lên 
tới gần 1000 người, trong đó nhân sự bộ máy kinh doanh chiếm đa số và đó 
cũng chính là những người chiến binh tinh nhuệ, luôn bám sát hơi thở thị trường. 
Mục tiêu đến năm 2018, Danko Group kiện toàn bộ máy nhân sự với 2000 
CBNV, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như các mục tiêu chiến 
lược của Tập đoàn.







MULBERRY LANE9.

SEASON AVENUE10.

KOSY LÀO CAI11.

D'. ELDORADO12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

TÂN THÀNH ECO CITY

TECCO SKYVILLE TOWER

THE MANOR LÀO CAI

KOSY SÔNG CÔNG

MIPEC CITY VIEW

FLORENCE

BÁCH VIỆT LAKE GARDEN

TNR STAR RIVERS

PARADISE ĐẠI LẢI RESORT

VINCITY OCEAN PARK

KOSY GIA SÀNG







THÔNG TIN DỰ ÁN:
Vị trí: ô đất HH, khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp, Thanh Trì - Hà Nội
Quy mô: 2 tòa tháp cao 30 tầng
Tổng diện tích: 6.838m2
Các hạng mục đầu tư: căn hộ và trung tâm thương mại
Tổng số căn hộ: 700
Tổng mức đầu tư: 1,037,289,173,000 đồng

Ngày 22/06/2018, Danko Group ký kết thỏa thuận hợp tác cùng CĐT Tecco Group tại 
dự án Tecco Skyville Tower, Thanh Trì, Hà Nội. Đây là dự án đầu tiên của Chủ đầu tư 
Tecco Group tại thị trường BĐS miền Bắc, với mong muốn tạo được một sự khác biệt, 
mang đến một sản phẩm chất lượng cao, đẹp, tối ưu công năng sử dụng, nhiều tiện ích 
với giá phân khúc đại chúng. Danko Group hi vọng sẽ góp phần mang đến cho khách 
hàng thêm một sản phẩm nhà ở với giá cả phải chăng và chất lượng tốt nhất tại thị trường 
BĐS phía Nam Hà Nội.

TECCO SKYVILLE TOWER
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TNR GOLDMARK CITY
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DANKO GROUP 26

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Thông tin dự án:
Vị trí: đại lộ Trần Hưng Đạo, Tiểu khu đô thị số 2, phường Bắc Cường, TP.Lào Cai
Quy mô: khu thương mại và dân cư đẳng cấp, sang trọng; được thiết kế và xây dựng theo 
phong cách châu Âu hiện đại
Tổng diện tích: 198.296m2
Các hạng mục đầu tư: khu phức hợp gồm căn hộ cao cấp, khách sạn 5*, khu văn phòng, 
TTTM, giải trí và khu dân cư cao cấp gồm biệt thự, nhà phố liền kề
Tổng số đơn vị sản phẩm: 10 biệt thự đơn lập, 48 biệt thự song lập, 279 biệt thự phố, 104 
nhà phố liền kề.

Ngày 19/6/2018, Danko Group ký kết thỏa thuận hợp tác cùng CĐT Bitexco Group tại dự 
án The Manor Lào Cai. Là một "ông lớn" trên thị trường BĐS, Bitexco Group đã từng đóng 
góp những công trình hiện đại có tầm ảnh hưởng về kinh tế - xã hội tại các TP lớn như Hà 
Nội và TP.Hồ Chí Minh. Với dự án The Manor Lào Cai, Bitexco Group đang góp phần vào 
sự phát triển của tỉnh Lào Cai, cũng như thúc đẩy hoạt động giao thương tại khu vực Tây Bắc 
Bộ. Sự hợp tác giữa Bitexco Group và Danko Group lần này sẽ giúp mang lại những sản 
phẩm cao cấp cho chủ nhân phù hợp và xứng tầm. 

THE MANOR LÀO CAI



HỒ SƠ GIỚI THIỆU27

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Thông tin dự án:
Vị trí: Khu trung tâm số 5, phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Quy mô: 358 lô liền kề; 22 lô Biệt thự; một khu chung cư và dịch vụ hỗn hợp
Tổng diện tích: 14ha

Các hạng mục đầu tư: biệt thự, liền kề, chung cư, dịch vụ hỗn hợp
Dự án Khu đô thị Kosy - Gia Sàng, TP Thái Nguyên nằm ở vị trí trung tâm của thành phố. 
Đây là địa điểm thuận tiện nhất cho việc sinh hoạt, đi lại và làm việc của người dân. Khu 
đô thị Kosy - Gia Sàng được quy hoạch phát triển thành một khu đô thị xanh, sạch, đẹp, 
tạo ra quỹ nhà ở có đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nơi đây cư dân tương lai có 
thể lựa chọn những ngôi nhà ước mơ của mình.

KHU ĐÔ THỊ KOSY GIA SÀNG
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THÔNG TIN DỰ ÁN:
Vị trí: Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa
Quy mô: khu chung cư với 3 block nhà cao tầng
Tổng diện tích: 19.840 m2
Các hạng mục đầu tư: Chung cư cao tầng, shophouse, siêu thị, công viên cây xanh, khu vui 
chơi giải trí, trường mầm non
Tổng số căn hộ: 390

Là dự án thứ hai tại thị trường Thanh Hóa của Danko Group, Tân Thành Eco City là sản phẩm 
chung cư trung cấp dành cho người sinh sống và làm việc tại Thành phố Thanh Hóa cũng như 
các vùng lân cận. Dự án là sản phẩm tâm huyết của CĐT Tân Thành cùng với nỗ lực, kinh 
nghiệm và am hiểu của Danko Group. Kết hợp với những ưu điểm vượt trội về vị trí, tiện ích 
nội khu, tiện ích ngoại khu, Tân Thành Eco City là lựa chọn hàng đầu của khách hàng tại thị 
trường Thanh Hóa.

TÂN THÀNH ECO CITY
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THÔNG TIN DỰ ÁN:
Vị trí: Khu đô thị mới Mỗ Lao – Hà Đông – Hà Nội
Quy mô: Tổ hợp chung cư cao cấp bao gồm 5 block 
Tổng diện tích: 24,466 m2
Các hạng mục đầu tư: Chung cư cao tầng với hơn 54 tiện ích hiện đại phù hợp từ trẻ nhỏ, 
các thanh thiếu niên, bậc phụ huynh cho đến những người già.
Tổng số căn hộ: 1.478

MULBERRY LANE
Bắt tay cùng CĐT Capitaland Việt Nam tại dự án Mulberry Land khi dự án đã hoàn thiện và 
đi vào hoạt động, Danko Group góp phần mang đến lựa chọn cho khách hàng về một 
không gian sống đậm chất Singapore, được xây dựng bởi người Singapore. Cư dân 
Mulberry Land sẽ được tận hưởng không gian resort ngay giữa lòng Hà Nội náo nhiệt, với 
dịch vụ đẳng cấp, uy tín và một cộng đồng có gu.

DANKO GROUP 42



THÔNG TIN DỰ ÁN:
Vị trí: Khu đô thị mới Mỗ Lao – Hà Đông – Hà Nội
Quy mô: 4 tháp căn hộ với 4 tầng khối tiện ích
Tổng diện tích: 1,3 ha
Các hạng mục đầu tư: chung cư cao tầng, siêu thị, bể bơi, vườn treo, trường học...
Tổng số căn hộ: 1.300

SEASON AVENUE
Sự phối hợp, chuyển màu nhuần nhuyễn giữa những không gian tưởng như độc lập của mùa 
xuân, hạ, thu, đông mang đến một cảm giác tràn đầy sức sống trong không gian chung. 
Không gian ngoại cảnh đựơc thiết kế với nhiều màu sắc cũng như các chất liệu hoàn thiện 
khác nhau để tạo ý nghĩa chuyển mùa thông qua màu các cây cỏ trồng bên trong dự án. Với 
Season Avenue, Danko Group cam kết mang đến tổ ấm đích thực cho mỗi cư dân.

HỒ SƠ GIỚI THIỆU43
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Vị trí: Phường Bình Minh và phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Quy mô: KĐT mới Kosy Lào Cai được quy hoạch bài bản với nhà ở cùng các tiện ích công 
cộng dành cho sinh hoạt cộng đồng, giáo dục, giải trí, công viên
Tổng diện tích: 38 ha
Các hạng mục đầu tư: Khu nhà ở, dịch vụ, thương mại, giáo dục, văn hoá - thể thao, vui chơi 
giải trí và một số công trình công cộng cấp đô thị và khu vực
Tổng số đơn vị sản phẩm: 603 nhà liền kề, 132 nhà biệt thự, 43 nhà vườn

Nhận thấy tiềm năng của thị trường bất động sản Lào Cai, ở đó dự án Khu đô thị Kosy Lào 
Cai nổi lên như một hiện tượng bởi vị trí cửa ngõ, hiệu quả đầu tư hấp dẫn và chủ đầu tư uy 
tín, Danko Group cùng Tập đoàn Kosy đã chính thức hợp tác từ tháng 9/2017. Đây cũng là 
hoạt động nằm trong chiến lược mở rộng phân phối các dự án bất động sản trên khắp cả 
nước của Danko Group.

KOSY LÀO CAI
KHU ĐÔ THỊ

THÔNG TIN DỰ ÁN:
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D'. EL DORADO

Vị trí: 659A đường Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội
Quy mô: 27 tầng nổi và 4 tầng hầm
Tổng diện tích: 2.808 m2
Các hạng mục đầu tư: căn hộ LIMO, căn hộ Dual Key, Penhouse, Shophouse, 
siêu thị, bể bơi bốn mùa, gym & yoga, nhà trẻ, dịch vụ 5 sao 24/7...
Tổng số căn hộ: 448

Tháng 9/2017, Danko Group ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Tân Hoàng Minh 
trong việc triển khai kinh doanh dự án D' Eldorado Tây Hồ. Dự án nằm ở vị trí đắc địa, chỉ 
một bước chạm Hồ Tây, cùng những căn hộ hiện đại kết hợp phong cách kiến trúc tân cổ 
điển đặc trưng. Chỉ sau chưa đầy 1 tháng, Danko Group đã nhanh chóng chinh phục thị 
trường và hoàn thành dự án với tiến độ vượt mong đợi.

THÔNG TIN DỰ ÁN:
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THÔNG TIN DỰ ÁN:
Vị trí: Phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Quy mô: khu đô thị mới hiện đại và trong lành, hòa cùng thiên nhiên
Tổng diện tích: 38,78 ha
Các hạng mục đầu tư: Khu nhà ở, dịch vụ, thương mại, giáo dục, văn hóa - thể thao, vui chơi 
giải trí và một số công trình công cộng cấp đô thị và khu vực
Tổng số sản phẩm: 72 nhà biệt thự, 1.242 nhà liền kề

Ngày 14/12/2017, Danko Group ký kết thỏa thuận hợp tác cùng CĐT Kosy Group tại dự 
án Kosy Sông Công - Thái Nguyên. Với cách làm đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với thị hiếu 
khách hàng, Danko Group đã và đang triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh, góp phần 
cùng CĐT nhanh chóng gây dựng bộ mặt khu đô thị mới xanh - trong lành và hiện đại tại 
thành phố Sông Công.

KOSY SÔNG CÔNG
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HỒ SƠ GIỚI THIỆU43

MIPEC CITY VIEW

Thông tin dự án
Vị trí: đường Lê Xuân Điệp, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội
Quy mô: 7 tòa chung cư cao 25 tầng + 1 tầng hầm
Tổng diện tích: 55.460m2
Các hạng mục đầu tư: căn hộ, trung tâm thương mại, nhà trẻ, khu thể thao
Tổng số căn hộ: 1.564 căn hộ, 47 nhà liền kề, biệt thự

Là một trong những dự án được phát triển bởi CĐT uy tín, không những thế, Mipec City View 
còn gây sức hút ""khó cưỡng"" ở tiến độ và dự án chính thức mở bán khi đã gần cất nóc. 
Danko Group đã nhanh chóng triển khai bán hàng và đạt hiệu quả ngoài mong đợi.

THÔNG TIN DỰ ÁN:

HỒ SƠ GIỚI THIỆU51
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THÔNG TIN DỰ ÁN:

Vị trí: Số 28 - Lô X3 - Đường Trần Hữu Dực - Phường Cầu Diễn - Q. Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội 
Quy mô: 3 tầng hầm, 25 tầng nổi
Tổng diện tích:  9976 m2 
Các hạng mục đầu tư: căn hộ, shophouse, trung tâm thương mại, bể bơi, sân vườn ngoài trời, 
vườn nhiệt đới trên cao
Tổng số căn hộ: 480 căn hộ diện tích từ 74m2 đến 123m2 (2 đến 4 phòng ngủ)

FLORENCE
Mang trong mình sứ mệnh trở thành chung cư cao cấp tạo lạc tại vị trí trái tim của khu đô thị 
Mỹ Đình, Florence - ""Nơi thịnh vượng An vui"" mang đậm hơi thở kiến trúc tân cổ điển thời 
kỳ Phục Hưng. Dự án cũng được coi là ""tuyệt tác Italia giữa lòng Hà Nội"" với những đường 
nét kiến trúc đặc trưng của thành phố Florence - Italia. Danko Group là đơn vị phân phối 
độc quyền dự án. "

HỒ SƠ GIỚI THIỆU53
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DANKO GROUP 56

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Vị trí: Đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Quy mô: khu đô thị mới đẳng cấp nhất thành phố Bắc Giang với các hạng mục đồng bộ, cao cấp
Tổng diện tích: 22,57ha
Các hạng mục đầu tư: liền kề, biệt thự, chung cư, club house, trung tâm thương mại, trung tâm tổ chức sự 
kiện, văn hóa - thể thao, bể bơi ngoài trời, công viên hồ điều hòa 4,5ha
Tổng số đơn vị sản phẩm: 630 nhà liền kề, 56 nhà biệt thự

Bách Việt Lake Garden là dự án đẹp và quy mô lớn với cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện. Dự án là bước tiến 
quan trọng của Danko Group trong chiến lược chinh phục thị trường đất nền tại các tỉnh, trong đó Bắc 
Giang là một thị trường mới đầy tiềm năng.

BÁCH VIỆT LAKE GARDEN
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THÔNG TIN DỰ ÁN:

Vị trí: Khu đô thị Nam Sách, P. Ái Quốc, thành phố Hải Dương
Quy mô: khu đô thị mới kết hợp tiện ích hiện đại
Tổng diện tích: 29,5ha
Các hạng mục đầu tư: liền kề, biệt thự, tiện ích cộng đồng, giáo dục giải trí
Tổng số đơn vị sản phẩm: 1570 

TNR STAR RIVERSIDE 
Là dự án thứ hai mà Danko Group đồng hành cùng thương hiệu phát triển dự án 
TNR Holdings Việt Nam, TNR Star Riverside cũng là dự án đầu tiên thuộc phân 
khúc đất nền tại thị trường tỉnh mà Danko Group triển khai cùng CĐT này. Với 
kinh nghiệm tại nhiều thị trường tương đương, đặc biệt là đội ngũ CBNV kinh 
doanh tinh nhuệ và đầy nhiệt huyết, đã khẳng định uy tín và năng lực của Danko 
Group tại thị trường mới.
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THÔNG TIN DỰ ÁN:

Vị trí: xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Quy mô: 05 khu biệt thự cao cấp. Tổng cộng có 400 sản phẩm đa dạng các loại phòng.
Tổng diện tích: 40 ha
Các hạng mục đầu tư: biệt thự, condotel
Tổng số đơn vị sản phẩm: 427 căn biệt thự nhà vườn/ 3 condotel

PARADISE ĐẠI LẢI RESORT
Được mệnh danh là "hòn ngọc giữa thiên nhiên", Paradise Đại Lải Resort mang đến không 
gian thư giãn, ẩm thực, nghỉ dưỡng hoàn hảo cho du khách. Lễ ký kết hợp tác giữa Danko 
Group và Nhật Hằng Group vào tháng 11/2017 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước đi 
của Danko Group tại thị trường nghỉ dưỡng "núi" đầy tiềm năng.
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THÔNG TIN DỰ ÁN:
Vị trí: Gia Lâm, Hà Nội
Quy mô: Đại đô thị quy hoạch chuẩn Singapore, với các căn hộ có thiết kế thông minh, tối 
ưu công năng sử dụng, đặc biệt diện tích linh hoạt từ dưới 40m2 đến trên 70m2.
Tổng diện tích: 420ha
Mật độ xây dựng: 19,2%

Từ tháng 8/2018, Danko Group bắt đầu giới thiệu các sản phẩm của dự án VinCity Ocean 
Park - Gia Lâm - Hà Nội đến với khách hàng. Là sản phẩm mới của Vingroup - thương hiệu 
chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường BĐS Việt Nam, Vincity OCean Park - Gia Lâm sẽ 
là sự lựa chọn dành cho đối tượng khách hàng đại chúng mong muốn sở hữu được ngôi nhà 
mơ ước. Bên cạnh những tiện ích như các khu đô thị khác của Vingroup, thì VinCity còn hàng 
loạt những tiện ích độc đáo, mới lạ khác như biển hồ nước mặn, công viên gym ngoài trời, 
vườn nướng BBQ... VinCity Ocean Park đảm bảo sẽ là một không gian xanh, sinh thái, trong 
lành cho người Việt.

VINCITY OCEAN PARK
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Địa chỉ: Tầng 1 nhà C6, đường Trần Hữu Dực, KĐT Mỹ Đình I, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 666 88588
Email: info@dankogroup.com.vn -  Website: www.dankogroup.com.vn


