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Cơ hội cuối cùng sở hữu
căn hộ Green Bay
trong gói 30.000 tỷ
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Ngày 30/11/2013 vừa qua, rạp chiếu phim 3D theo tiêu 

chuẩn quốc tế CGV Marine Plaza Hạ Long đã chính thức 

được khai trương tại Tổ hợp thương mại và giải trí 

Halong Marine Plaza.

Trang 3

RẠP CHIẾU PHIM 3D
đầu tiên tại Quảng Ninh
chính thức đi vào hoạt động

Cận cảnh chi tiết tiến độ
các dự án tại
Khu đô thị Halong Marina 

Nới lỏng điều kiện
vay vốn gói hỗ trợ tín dụng
30.000 tỷ

Giảm 50% thuế VAT
cho một số nhà ở thương mại

MIỄN PHÍ 02 NĂM PHÍ
QUẢN LÝ CHUNG CƯ

CHIẾT KHẤU 6,5% 

BÀN GIAO NGAY CĂN HỘ 
BÀN GIAO QUÝ I/2014

CHIẾT KHẤU 6,5%
TRÚNG NGAY 01 XE SH125I

TẶNG 50 TRIỆU
NGAY KHI KÝ HỢP ĐỒNG

NHÀ LIỀN KỀ SAN HÔ

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI
HALONG MARINE PLAZA

CHUNG CƯ CAO CẤP
GREEN BAY TOWERS

Phim 3D đang chiếu tại rạp
CGV Marine Plaza Hạ Long

BÀN GIAO QUÝ IV/2013
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Với chất lượng công trình an toàn và đảm bảo, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam đang cố gắng nỗ lực hoàn thiện các 
dự án trước Tết Giáp Ngọ để khách hàng yên tâm “mừng tân gia rước lộc về nhà”. 

CẬN CẢNH CHI TIẾT TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN
TẠI KHU ĐÔ THỊ HALONG MARINA 

Nhà liền kề San Hô
Nhằm đáp lại sự tin tưởng của khách hàng, khẳng đinh uy tín của 
chủ đầu tư và mang đến cho gia chủ niềm hân hoan khi sở hữu một 
tổ ấm của riêng mình trước thềm năm mới 2014, Nhà liền kề San Hô 
đang tiến hành xây dựng dự án đảm bảo đúng tiến độ bàn giao nhà 
cho khách hàng vào tháng 12. Cụ thể: 

- Block LK28 hoàn thiện 100% phần mái và đang tiến hành thi công 
02 căn mẫu hướng biển.
- Block LK28A đã hoàn thiện toàn bộ phần mái.
- Block LK29 đã hoàn thành 75% phần dựng khung kết cấu của 32 
căn hộ.
- Block LK29A  đã hoàn thành 20% phần dựng khung kết cấu.

Trong tháng 12, Nhà liền kề San Hô sẽ hoàn thiện cửa kính, sơn mặt 
ngoài, vỉa hè, toàn bộ cảnh quan xung quanh để khách hàng có thể 
nhận nhà trước Tết Giáp Ngọ.

PHIM 3D ĐANG CHIẾU TẠI RẠP CGV MARINE PLAZA HẠ LONG

BẮT LỬA (CATCHING FIRE) 2DD

Nhà phố thương mại Halong Marine Plaza 
Đảm bảo đúng tiến độ bàn giao mặt bằng cho khách hàng vào 
trước Giáng Sinh, các cán bộ công nhân viên đã hoàn thiện sơn 
tường, hệ thống cửa kính toàn bộ cảnh quan xung quanh, vỉa vè, 
vườn cây và hệ thống chiếu sáng. Cụ thể:

- Dãy A1 đã hoàn thiện toàn bộ và tiến hành bàn giao 02 nhà trong 
tháng 11, cụ thể: bàn giao nhà A1-02, nhà A10.
- Dãy B1 đã hoàn thành hệ thống cửa sổ của toàn bộ mặt trước, 
đang tiến hành thi công cửa chính và sơn tường mặt ngoài, vỉa hè. 
- Dãy C1 đã hoàn thiện xong phần kết cấu dựng và đổ bù sàn tầng 
2, tầng 3, tầng 4.
- Dãy D1ưu tiên hoàn thiện bàn giao sớm những căn hộ từ D23 
đến D18.
- Dãy D2 đã bàn giao 02 nhà cụ thể là nhà D2-01, D2-02, đồng thời 
đang thi công và hoàn thiện phần chống thấm các tường căn hộ. 

Đạo diễn: Francis Lawrence
Thời lượng: 02 giờ 26 phút
Thể loại: Hành động, phiêu lưu,
khoa học viễn tưởng/thần thoại
Khởi chiếu: 27/11/2013

Katniss Everdeen và Peeta Mellark trở 
thành mục tiêu của Capitol sau chiến 
thắng của họ tại Đấu trường sinh tử lần 
74 làm dậy lên cuộc nổi loạn tại các 
quận của Panem.

NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ 3D, 2DD
Đạo diễn: Chris Buck, Jennifer Lee
Thời lượng: 01 giờ 49 phút
Thể loại: Phiêu lưu, hoạt hình, hài hước
Khởi chiếu: 13/12/2013

Cô bé Anna cùng với Kristo� tham gia 
hành trình trong điều kiện thời tiết 
lạnh lẽo, đồng hành với người tuyết vui 
nhộn là Olaf trong cuộc chạy đua đi tìm 
người chị Elsa, người có năng lực đóng 
băng làm cả vương quốc mắc kẹt trong 
mùa đông vĩnh cửu.

THẾ GIỚI BÓNG TỐI (ATMOS) 3D, 2DD
Đạo diễn: Alan Taylor
Thời lượng: 01 giờ 52 phút
Thể loại: Hành động, phiêu lưu, khoa 
học viễn tưởng/thần thoại
Khởi chiếu: 8/11/2013

Trong phần tiếp theo này, Thor phải 
chiến đấu để cứu trái đất và tất cả Cửu 
giới từ một kẻ thù trong bóng tối. 

PHI VỤ MẬT (SPECIAL ID) 2DD
Đạo diễn: Clarence Fok Yiu-leung
Thời lượng: 01 giờ 39 phút
Thể loại: Hành động, tội phạm/băng 
nhóm, hình sự/hồi hộp
Khởi chiếu: 29/11/2013

Zilong Chen là một sĩ quan cảnh sát 
đang bí mật hoạt động trong một băng 
nhóm tội phạm ngầm tàn nhẫn nhất 
Trung Quốc.

BỘ TỨ 3D
Đạo diễn: Trần Gia Thượng,
Tần Tiểu Trân
Thời lượng: 01 giờ 58 phút
Thể loại: Khoa học viễn tưởng/thần thoại
Khởi chiếu: 06/12/2013

Trong quá trình điều tra một vụ án 
mạng ở ngoài kinh thành, bộ tứ của 
phủ Thần Hầu đã tình cờ khám phá ra 
những manh mối quan trọng liên quan 
tới một vụ án bí ẩn đã từng xảy ra 12 
năm về trước...

GIẢM 20% GIÁ VÉ 
TRONG THÁNG ĐẦU TIÊN KHAI TRƯƠNG

Giảm 20% giá vé 2D và 3D cho tất cả các phim từ 20/11/2013 - 
19/12/2013 (ngoại trừ thứ 04 hàng tuần). Hãy đến và tận hưởng 
ngay những bộ phim bom tấn mới nhất của điện ảnh thế giới tại 
CGV Marine Plaza Hạ Long.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trên: www.cgvhalong.vn

Chung cư Green Bay
Sau khi chính thức đi vào hoạt động và chào đón các cư dân, chung 
cư Green Bay trong tháng 11 đã tiến hành bàn giao 55 căn hộ. Cụ 
thể, tòa nhà 17T1 đã tiến hành bàn giao 23 căn hộ bao gồm: 
CT1-205; CT1-515; CT1-701; CT1-803; CT1-908; CT1-913; CT1-916; 
CT1-1005; CT1-1006; CT1-1101; CT1-1102; CT1-1103; CT1-1115; 
CT1-1207; CT1-1208; CT1-1302; CT1-1410; CT1-1413; CT1-1414; 
CT1-1415; CT1-1512; CT1-1515; CT1-1608.

Tòa nhà 17T2 đã tiến hành bàn giao 32 căn hộ bao gồm: CT2-206; 
CT2-308; CT2-406; CT2-506; CT2-602; CT2-612; CT2 – 613; CT2-616; 
CT2-711; CT2-1004; CT2-1008; CT2-1011; CT2-1102; CT2-1106; 
CT2-1107; CT2-1108; CT2-1109; CT2-1112; CT2-1202; CT2-1210; 
CT2-1308; CT2-1402; CT2-1404; CT2-1406; CT2-1412; CT2-1502; 
CT2-1606; CT2-1608; CT2-1610.

Theo kế hoạch trong tháng 12, Green Bay sẽ tiến hành bàn giao 40 
căn hộ còn lại và đạt tỷ lệ 100%.
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Tới dự buổi Lễ có sự tham gia của đại diện Sở Xây dựng tỉnh 
Quảng Ninh, đại diện ngân hàng BIDV, ngân hàng Vietcombank, 
UBND các phường thành phố Hạ Long cùng các khách hàng đã và 
đang được nhận được gói hỗ trợ 30.000 tỷ của Chính phủ. 

Thực hiện việc tháo gỡ thị trường bất động sản và phát triển nhà 
ở xã hội của Chính phủ, Chung cư Green Bay cung cấp 70 căn hộ, 
có diện tích 63 - 68m2/căn. Trong giai đoạn I triển khai, từ 
1-15/8/2013, kể từ khi khách hàng đầu tiên nhận được gói hỗ trợ, 
cùng với những ưu điểm về tiện ích và công năng, đến nay, Green 

Thực hiện chủ trương hỗ trợ người dân mua nhà ở theo Nghị 
quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, được sự giúp đỡ của các Sở, 
ban ngành và UBND các phường thành phố Hạ Long, Quảng 
Ninh, Chung cư Green Bay đã trở thành dự án đầu tiên tại 
Quảng Ninh triển khai thành công gói hỗ trợ tín dụng 6% và 
đã nhận được giải ngân hơn 20 trường hợp. Ngày 15/11, tại 
Khách sạn Halong Plaza, để nhìn lại giai đoạn I triển khai, 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam - chủ đầu 
tư của dự án đã tổ chức buổi Tọa đàm tổng kết việc thực hiện 
gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ của Chính phủ và đề ra kế hoạch 
cho giai đoạn tiếp theo. 

RẠP CHIẾU PHIM 3D ĐẦU TIÊN TẠI QUẢNG NINH
CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

CƠ HỘI CUỐI CÙNG SỞ HỮU CĂN HỘ GREEN BAY
TRONG GÓI 30.000 TỶ

đó có hệ thống rạp chiếu phim Megastar của Việt Nam. Hiện nay, 
tập đoàn đã và đang phát triển, cơ cấu lại từng bước hệ thống rạp 
chiếu phim này đồng thời mở rộng mạng lưới với tên gọi rạp chiếu 
phim CGV.

Thực hiện sứ mệnh mang đến cho khách hàng một trải nghiệm đầy 
thú vị, niềm vui, sự thoải mái khó quên khi đến xem phim, CGV 
Marine Plaza Hạ Long đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe 
của một rạp chiếu phim quốc tế với không gian được thiết kế sang 
trọng, thư giãn tuyệt vời với chỗ ngồi thoải mái, hiệu ứng âm thanh 
như ở rạp hát, đáp ứng được thị hiếu đa dạng và phong phú của 
mọi khách hàng ở nhiều lứa tuổi. 

Dự án hy vọng mang đến những trải nghiệm điện ảnh thú vị và đặc 
sắc, làm phong phú thêm các hoạt động vui chơi giải trí cho người 
dân và du khách tại thành phố Hạ Long, đồng thời góp phần vào sự 
phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh. Nhân dịp khai trương, từ 
20/11/2013 - 19/12/2013 (ngoại trừ thứ 4 hàng tuần), CGV Marine 
Plaza Hạ Long giảm 20% giá vé 2D và 3D cho tất cả các phim được 
chiếu tại rạp. Hãy đến và tận hưởng ngay những bộ phim bom tấn 
mới nhất của điện ảnh thế giới tại CGV Marine Plaza Hạ Long.

Bay đã có rất nhiều khách hàng gửi hồ sơ đến và mong muốn 
được chấp thuận vay vốn. 

Giai đoạn I của gói vay được triển khai với tinh thần “Giúp bạn sở 
hữu căn nhà mơ ước”, theo ghi nhận tại Phòng Giao dịch của Syrena 
Việt Nam, sự kiện đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân tỉnh 
Quảng Ninh. Green Bay đã tiếp nhận 35 hồ sơ và gần 20 trường hợp 
đã được ngân hàng BIDV và ngân hàng Vietcombank tiếp nhận giải 
ngân. Đặc biệt là với Thông tư 18 vừa được Bộ Xây dựng ban hành 
về việc sửa đổi, bổ sung, xác định các đối tượng và thủ tục vay vốn 
được đơn giản hóa hơn cùng với Thông tư 141 của Bộ Tài chính về 
việc thi hành một số điều sửa đổi về Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng, theo đó, việc bán, cho thuê 
mua nhà ở thương mại sẽ được giảm 50% thuế giá trị gia tăng. Chỉ 
còn gần 50 căn hộ Green Bay nữa đang chờ chủ nhân và được ngân 
hàng đồng ý giải ngân, việc người dân có thể sở hữu căn hộ của 
chính mình với mức giá ưu đãi không còn là trong mơ. 

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Kinh doanh của Syrena Việt Nam 
cho biết “Trong giai đoạn I triển khai, những căn hộ chúng tôi đưa 
ra đều đã được đặt cọc hết, nhưng hàng ngày, chúng tôi vẫn nhận 
được rất nhiều cuộc điện thoại và gặp gỡ khách hàng hỏi về gói vay 
6% này. Các khách hàng đến đây chủ yếu là cán bộ công nhân viên 
chức đã có gia đình hoặc chuẩn bị có gia đình và có mức thu nhập 
vừa phải. Nếu không vay vốn ngân hàng thì có lẽ sẽ rất lâu mới có 
thể sở hữu một mái ấm của riêng mình”.

Trao đổi với anh Nguyễn Hải Vinh - khách hàng vừa nhận được giải 
ngân của ngân hàng, được biết “Chúng tôi vừa nhận giải ngân hơn 
900 triệu từ ngân hàng Vietcombank cho căn hộ 68,7m2. Cả gia 
đình tôi đều đang rất hồi hộp chờ được nhận nhà. Nếu không nhận 
được sự hỗ trợ của ngân hàng, có lẽ còn rất lâu nữa chúng tôi mới 
dám mơ ước về một căn hộ riêng cho vợ chồng cùng hai đứa con. 
Không chỉ sở hữu căn hộ khang trang với hai  phòng ngủ mà gia 
đình còn được tận hưởng các dịch vụ tại đây như: bể bơi, phòng tập 
gym, an ninh 24/7, siêu thị…”

Ngày 4/8/2012, Syrena Việt Nam đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp 
tác đầu tư xây dựng rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế tại Tổ hợp 
thương mại và giải trí Halong Marine Plaza. Theo đó, tập đoàn CJ sẽ 
hợp tác với Syrena Việt Nam ra mắt rạp chiếu phim giải trí tiêu 
chuẩn hàng đầu với dịch vụ và chất lượng hoàn hảo CGV Marine 

Ngày 30/11/2013 vừa qua, rạp chiếu phim 3D theo tiêu chuẩn 
quốc tế CGV Marine Plaza Hạ Long đã chính thức được khai 
trương tại Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza.

Plaza Hạ Long và sau những tháng ngày thi công miệt mài cố gắng, 
ngày 30/11/2013 vừa qua, rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế CGV 
Marine Plaza Hạ Long đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là cụm 
rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Quảng Ninh có thể 
phục vụ hàng nghìn lượt khách đến rạp thưởng thức các bộ phim 
bom tấn với ba phòng chiếu, gồm một phòng chiếu 3D và hai 
phòng chiếu 2D, hơn 1.000 chỗ ngồi, hệ thống âm thanh vòm tạo 
hiệu ứng đa chiều Dolby®. Tập đoàn CJ tại Hàn Quốc, một trong 
những tập đoàn có năng lực tài chính mạnh mẽ, dẫn đầu về ngành 
giải trí, liên tục mở rộng mạng lưới kinh doanh ra các nước, trong 

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trên:
www.cgvhalong.vn



CÓ NHỮNG NGƯỜI CHƯA TỪNG BIẾT ĐẾN GIÁNG SINH
năm nay hãy mang đến GIÁNG SINH KHÔNG THỂ QUÊN cho ai đó !
Cùng Halong Marine Plaza chung tay đem GIÁNG SINH ẤM ÁP

cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đêm Hội Yêu Thương trao quà ấm áp
& Nhạc hội thiếu nhi bên Cây Thông Khổng Lồ
Quảng trường Đài phun nước, TTTM Halong Marine Plaza
Thời gian: 19h30, Ngày 24.12.2013

Điểm quyên góp cố định
Quảng trường Đài phun nước, TTTM Halong Marine Plaza 
Thời gian: 10h00 - 21h00, Từ 05/12 - 24/12/2013

Lịch trình quyên góp lưu động 15h30 - 17h30
07h00 - 08h00 15h30 - 17h30
15h30 - 17h30 15h30 - 17h30
08h00 - 11h00 15h00 - 17h30
08h00 - 11h00 15h00 - 17h30

PTCS Hùng Thắng (Bãi Cháy)
Đoàn Thị Điểm (Hòn Gai) Trường Tiểu Học Bãi Cháy
Mầm non Family (Hòn Gai) PTCS Bãi Cháy 2 (Vườn Đào)
Lotteria Hòn Gai 08/12 Chợ Loong Tòng (Hòn Gai)
Chợ Hạ Long 1 (Hòn Gai) Chợ Vườn Đào

05.12
09.12 10.12
11.12 12.12
08.12 08.12
15.12 15.12
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m: 090 808 9998

EDWARD LEE
Phó Tổng giám đốc

e: edward@bimvietnam.com

ĐẶNG THANH LOAN
Thư ký biên tập

e: loandt@syrena.vn
m: 090 503 1698

NGÔ THU QUỲNH
Biên tập viên

e: quynhnt@syrena.vn
m: 0979 230 862

Với mục tiêu xây dựng Tổ hợp thương mại và giải trí Halong 
Marine Plaza vừa mang tính hiện đại vừa đậm nét văn hóa Việt 
dành cho khách du lịch, cũng như là điểm đến mua sắm và giải trí 
hấp dẫn cho người dân Quảng Ninh, Halong Marine Plaza đã và 
đang áp dụng chính sách ưu đãi nhất, chưa từng có dành cho các 
khách thuê tiềm năng.

Chính sách thuê ưu đãi này góp phần giải tỏa gánh nặng tài chính 
cố định mỗi tháng cũng như thể hiện sự đồng hành của Halong 
Marine Plaza với các khách thuê trong giai đoạn khó khăn chung 
của thị trường kinh tế Việt Nam. Với chính sách này, Halong 
Marine Plaza miễn phí tiền thuê cố định dành cho khách hàng 
thuê mỗi tháng, tuy nhiên, doanh thu của mỗi gian hàng vẫn sẽ 
cùng chia sẻ với trung tâm. Chương trình này sẽ được Halong 
Marine Plaza sử dụng vào mục đích truyền thông, quảng bá hình 
ảnh và thu hút khách địa phương cũng như khách tham quan đến 
với Halong Marine Plaza. Bên cạnh đó, đối với các khách hàng 
tiềm năng không quan tâm đến hình thức “Chia sẻ doanh thu” 

Giảm 50% thuế VAT cho một số nhà ở thương mại
Thông tư hướng dẫn thi hành việc giảm thuế đối với các dự án 
thương mại sẽ có hiệu lực từ 30/11 tới và áp dụng cho kỳ khai thuế 
từ 1/7/2013. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 141 hướng dẫn thi 
hành Nghị định 92 của Chính phủ về việc thi hành một số điều sửa 
đổi tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia 
tăng. Theo đó, việc bán, cho thuê mua nhà ở thương mại sẽ được 
giảm 50% thuế giá trị gia tăng (VAT) nếu đáp ứng một số điều kiện. 
Cụ thể, giá bán, cho thuê mua nhà ở thương mại ghi rõ trong hợp 
đồng là dưới 15 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế VAT 10%) và phí 
bảo trì công trình, diện tích sàn dưới 70m2. Mức thuế này sẽ được 
áp dụng với số tiền thanh toán trong thời gian từ 1/7/2013 đến 
30/6/2014. Cũng theo Thông tư, đối với giao dịch bán, cho thuê, 
cho thuê mua nhà ở xã hội sẽ được áp dụng thuế suất thuế VAT 5% 
kể từ ngày 1/7.

Bộ Tài chính cho biết, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
30/11 tới và áp dụng cho các kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 
và thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/7/2013.

Nguồn Tienphong

Nới lỏng điều kiện vay vốn gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 18 về việc sửa đổi, bổ sung 
một số Điều tại Thông tư số 07 về hướng dẫn việc xác định các đối 

tượng được vay gói hỗ trợ 
30.000 tỷ đồng. Cụ thể những 
người chưa có nhà mà đã có đất 
ở được cấp sổ đỏ nhưng diện 
tích tại đây nhỏ hơn mức quy 
định được cấp phép xây dựng 
của UBND cấp tỉnh cũng sẽ được 
vay vốn. Một điểm mới của 
Thông tư 18 là quy định trường 

hợp con, cháu của chủ hộ đã lập gia đình (có giấy chứng nhận kết 
hôn) và người ở nhờ nhưng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú 
cùng với chủ hộ thì được coi là gia đình độc lập cũng thuộc đối 
tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở. Trong khi đó, theo quy định cũ 
mỗi hộ gia đình chỉ được vay một lần từ gói trên. Cụ thể, đối tượng 
vay vốn hỗ trợ nhà ở không yêu cầu phải xác nhận về thu nhập. 
Tuy nhiên, văn bản cũng nêu rõ, nếu trường hợp các ngân hàng 
yêu cầu khách hàng chứng minh về thu nhập để bảo đảm cho 
phương án trả nợ thì thực hiện theo quy định của nhà băng.

Theo Thông tư này, việc tính diện tích căn hộ được quy định linh 
hoạt hơn. Cụ thể, phần diện tích sàn ghi trong hợp đồng mua, bán 
nhà ở hình thành trong tương lai giữa chủ đầu tư và khách hàng 
là tạm tính theo thiết kế nhưng với quy mô nhỏ hơn 70m2. Tuy 
nhiên, khi hoàn công, diện tích này có thể thay đổi theo thực tế 
nhưng không vượt quá 5%. Văn bản này có hiệu lực thi hành từ 
ngày 15/11 tới. 

Nguồn Dantri 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO THUÊ MỚI
TẠI HALONG MARINE PLAZA

Bộ phận Chăm sóc Khách hàng
Syrena Việt Nam

04 3719 6789

Liên hệ cho thuê:

0909 112 559

Mọi thông tin chi tiết
xin vui lòng liên hệ

033 3847 888

như trên, Halong Marine Plaza cũng triển khai chương trình ưu 
đãi miễn phí tiền thuê mặt bằng cố định cho khách thuê đến hết 
30/4/2014.

Trong tháng 11 vừa qua, tại Halong Marine Plaza, Lễ khai trương 
chính thức của rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế CGV Marine 
Plaza Hạ Long (do Tập đoàn CJ Hàn Quốc đầu tư) với phòng chiếu 
phim hơn 700 chỗ ngồi cùng với đó là khu vực vui chơi điện tử 
Zone Game với diện tích hơn 500m2 đã được diễn ra. Ngoài ra, nhà 
hàng Hoa Mộc Lan với sức chứa hơn 500 người cũng đã bắt đầu 
hoạt động từ trung tuần tháng 10. 

Theo kế hoạch trong tháng 12, hòa nhịp chung với mùa lễ hội cuối 
năm, Halong Marine Plaza sẽ có thêm một số gian hàng của Khu làng 
nghề truyền thống đi vào hoạt động như Làng nghề Tranh Đông Hồ, 
Tranh Thêu Quất Động, Lụa Hà Đông và Trạm Bạc Định Công… 

Cùng với những chính sách và các hoạt động đồng hành với 
khách thuê, Halong Marine Plaza hy vọng luôn đem đến các dịch 
vụ và giải trí chất lượng cao cho đối tác và các khách hàng.


