


Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, nơi có 
trụ sở của các doanh nghiệp hàng đầu về CNTT 
cùng các tổ chức kinh tế, tài chính, ngân hàng uy 
tín, là một hệ sinh thái doanh nghiệp năng động, 
phát triển thịnh vượng. Các doanh nghiệp đặt văn 
phòng tại ZODIAC BUILDING dễ dàng kết nối và 
hợp tác với nhiều đối tác, khách hàng tiềm năng, mở 
ra những cơ hội lớn trong công việc, kinh doanh. 

HỆ SINH THÁI DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

KẾT NỐI GIAO THÔNG THUẬN TIỆN

Sân bay Quốc tế Nội Bài :                25 phút lái xe
Trung tâm Thành phố Hà Nội :         20 phút lái xe
Trung tâm Hội nghị Quốc gia :         10 phút lái xe

CÁC TIỆN ÍCH ĐA DẠNG

Tiện ích dịch vụ đa dạng xung quanh ZODIAC 
BUILDING như khách sạn, nhà hàng cao cấp, điểm 
giao dịch tài chính, bệnh viện, trường đại học, 
chung cư mới . . . sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu 
công việc và giao dịch của khách hàng.



An ninh
50 camera giám sát 24/7 tòa nhà, thang máy

Vị trí
Số 19, Phố Duy Tân, Khu Công nghệ thông tin 
tập trung Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Chủ đầu tư và vận hành quản lý
Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo (Zodiac)

- Hệ thống thang máy tốc độ cao

- Hệ thống điều hòa công suất lớn

- Hệ thống PCCC tự động tiêu chuẩn

- Hệ thống giám sát an ninh 24/7

Diện tích xây dựng 
1.112 m2

Chiều cao trần
2.67m

- Thiết kế kiến trúc hiện đại

- Vật liệu xây dựng cao cấp

- Kết cấu kiên cố và bền vững

- Không gian sử dụng hài hòa

- Tối ưu hóa diện tích làm việc

- Diện tích thuê từ 100m đến 406m

- Điều kiện thuê thuận lợi, ưu đãi

- Chính sách thuê linh hoạt

Số tầng
15 tầng nổi và 2 tầng hầm đỗ xe

Hệ thống thang máy
3 thang máy Mitsubishi có điều hòa

Hệ thống điều hòa 
Thương hiệu Samsung

Hệ thống điện dự phòng
Đáp ứng 100% nguồn điện

THÔNG SỐ CHUNG

DỊCH VỤ VÀ TIỆN ÍCH

Trong bán kính 500m
Khách sạn Phòng giao dịch ngân hàng
Nhà hàng ATM
Siêu thị Coffee shop

KHÔNG GIAN SỬ DỤNG
* 1 sàn văn phòng



(+84) 243 514 6555
(+84) 243 514 7078

ZODIAC BUILDING là một trong những tòa nhà văn phòng hiện đại tọa lạc tại 
khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy - thuộc cửa ngõ phía Tây của Thủ 
đô Hà Nội, là khu vực có vị trí đắc địa với cơ sở hạ tầng hiện đại, các công viên 
cây xanh, hồ điều hòa, hệ thống giao thông công cộng thuận tiện, kết nối nhanh 
chóng với các tuyến đường huyết mạch.

Thiết kế kiến trúc cao cấp, hiện đại, ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện và tiết 
kiệm năng lượng, tích hợp hệ thống quản lý tòa nhà tiên tiến, vận hành đạt chuẩn 
chất lượng ISO 9001:2015, cùng diện tích thuê linh hoạt, các chính sách thuê hấp 
dẫn, ZODIAC BUILDING là sự lựa chọn văn phòng lý tưởng của các doanh 
nghiệp, các đơn vị, tổ chức.

Hệ thống thang máy
3 thang máy Mitsubishi có điều hòa

(+84) 243 795 8261


