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GIỚI THIỆU

HÀNH TRANG VÀ THỬ THÁCH

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC

LỜI NÓI ĐẦU

KHỞI NGUỒN

TỰ HÀO THÀNH QUẢ

THƯ CHÚC MỪNG

HÀNH TRANG TỪ ĐIỂM XUẤT PHÁT

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

• Đánh giá cao sự phát triển vượt bậc, tầm
nhìn chiến lược sáng suốt
• Capella holdings 10 năm, một chặng đường
phát triển cùng cộng đồng doanh nghiệp

TẦM NHÌN VÀ NỖ LỰC ĐỘT PHÁ

NHÂN SỰ SỨC MẠNH CỐT LÕI
CỦA THÀNH CÔNG

ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG
• Đối tác chiến lược - người bạn đồng hành
đáng tin cậy
• Một đối tác giá trị!

DẤU ẤN THƯƠNG HIỆU

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
CÁC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP
HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

LỊCH SỬ 10 NĂM
THÀNH TỰU NỔI BẬT

THÀNH CÔNG VỚI NHỮNG
THƯƠNG HIỆU ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ
THAY ĐỔI DIỆN MẠO KHẲNG ĐỊNH
TẦM VÓC
• Riverside Palace - hội tụ phong cách
đỉnh cao
• Capella Parkview - sang trọng, đẳng
cấp & tinh tế
• Capella Gallery Hall - tuyệt tác cho
các sự kiện
• Calaris Palace - mỹ mãn trong từng
chi tiết
• Chill Sky bar - giải trí thời thượng
đỉnh cao
• Air 360 Skybar - sôi động Sài Gòn
360 độ
• Sorae - thưởng thức ẩm thực nhật
bản tinh tế trong không gian
• nghệ thuật đẳng cấp
• San Fu Lou - phong vị hoa truyền
thống trên đất Sài thành
• Dì Mai - tinh túy ẩm thực việt
• The One Sai Gon - 1 phút cho mọi
điểm đến

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NIỀM ĐAM MÊ - TẬN TÂM, CHUYÊN NGHIỆP,
HỢP TÁC
VƯƠN TẦM CAO MỚI
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
TỰ SỰ NHÂN VIÊN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capella holdings 10 năm một chặng đường
Nghề làm dâu trăm họ
Nơi ấy và tôi !
Chiến binh capella
Chung một tình yêu
Capella Holdings 10 năm nhìn lại
Tôi yêu Capella
Một chữ duyên & một chữ nghề
Cho ngày kỷ niệm
Nhiệt huyết
Capella niềm tin mãi vươn xa

LỜI KẾT
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LỜI NÓI ĐẦU
Kính chào Quý lãnh đạo Trung ương, Ban ngành Thành phố, và Cơ quan
thông tấn báo chí;
Kính chào Quý đối tác, Khách hàng, Bạn bè;
Cùng toàn thể thành viên Capella Holdings!
Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Capella Holdings xuất bản ấn phẩm Kỷ yếu
nhằm đánh dấu một chặng đường phát triển, ghi dấu những nỗ lực vượt bậc
của tất cả các thành viên đã cùng vượt qua mọi thử thách và cùng chung tay
xây dựng một tập đoàn vững mạnh.
Kỷ yếu này mang đến một cái nhìn toàn diện về bước khởi đầu, những thời
khắc quan trọng, các thành tựu đạt được cũng như các mục tiêu mới trong
tương lai bằng những hình ảnh sống động nhất.
Những tình cảm gắn bó, yêu thương và tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo,
nhân viên đều được kết tinh qua những bài viết trong ấn phẩm. Đó cũng là lời
tri ân chân thành dành cho những tập thể, cá nhân đã từng gắn bó và cùng
trải qua thăng trầm, thành công ở từng giai đoạn phát triển.
Qua quá trình hình thành cùng những dấu son trong 10 năm được khắc hoạ
trong kỷ yếu, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng, giúp các thế hệ tiếp
nối có thể thấu hiểu và tự hào về lịch sử của Công ty.
Với những định hướng và kỳ vọng ở tương lai, chúng tôi tin rằng thế hệ kế
thừa sẽ tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống và viết tiếp những trang
sử mới đầy vẻ vang cho Capella Holdings.

BAN BIÊN TẬP

THƯ CHÚC MỪNG

Thay mặt Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), tôi trân trọng gửi lời chúc mừng đến Tập đoàn
Capella Holdings nhân dịp kỷ niệm 10 năm phát triển.
Khởi đầu từ một công ty kinh doanh địa ốc với thương hiệu Ben Thanh Land, với dự án cao cấp
Ben Thanh Tower, hiện nay đã chuyển đổi thành Capella Holdings kinh doanh đa ngành và đang
dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực ẩm thực và giải trí tại thành phố Hồ Chí Minh, với chuỗi Trung
tâm hội nghị - tiệc cưới; chuỗi nhà hàng Nhật - Hoa - Việt Nam; và các Sky Bar nổi tiếng hàng đầu
Việt Nam như Chill Sky Bar, Air 360…
Không chỉ thành công trên thương trường, Capella Holdings còn dành sự quan tâm nhiệt thành
vì sự phát triển của cộng đồng. Các quỹ từ thiện của Tập đoàn đã thực sự đem đến niềm hi vọng
vào tương lai phát triển tốt đẹp cho những gia đình nghèo tại TP.HCM.

ĐÁNH GIÁ CAO
SỰ PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC,
TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC
SÁNG SUỐT

Hiệp hội đánh giá cao sự phát triển vượt bậc, tầm nhìn chiến lược của Capella Holdings trong
chặng đường 10 năm đầu tiên. Những thành tựu mà Capella Holdings đã đạt được, tầm vóc và
dấu ấn thương hiệu trong lĩnh vực bất động sản nói riêng và các thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh
vực ẩm thực, giải trí đã góp phần tô điểm thêm cho bức tranh thị trường bất động sản cao cấp
của TP.HCM. Nhân dịp đặc biệt này, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cũng xin chân thành cảm ơn
sự đóng góp của Capella Holdings trong sự nghiệp phát triển thị trường bất động sản thành phố
vươn lên tầm cao mới.
Kính chúc Capella Holdings đạt được những mục tiêu chiến lược đã đặt ra trong thời gian
sắp đến!

Ông Lê Hoàng Châu
Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA)
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Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella (Capella Holdings) được thành lập vào tháng 09/2016 với tên gọi
Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land), trải qua quá trình xây dựng và phát triển,
đến nay Capella Holdings được cộng đồng, doanh nghiệp biết đến với nhiều thành tích nổi bật, đa
dạng ngành nghề (đặc biệt là các dịch vụ ẩm thực – giải trí (F&B Hospitality) cao cấp mang tầm quốc
tế) là một trong những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của TP.HCM trong năm 2016 này.
10 năm xây dựng và phát triển, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ
để khẳng định sự nhạy bén, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của tập thể Ban lãnh đạo; đặc biệt là
người đứng đầu đã “lèo lái” đưa con thuyền doanh nghiệp của mình “ra khơi” thành công, vượt
qua những “cơn bão” suy thoái kinh tế nặng nề trong khoảng thời gian dài vừa qua. Chính nhờ sự
nhạy bén chuyển hướng hoạt động của Capella Holdings sang lĩnh vực dịch vụ, ẩm thực, giải trí
cao cấp đã không những giúp Công ty “vượt bão” thành công mà còn phát triển mạnh mẽ, doanh
thu tăng vượt bậc trên 30%/năm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố (nộp
ngân sách trên 21 tỷ đồng/năm), giải quyết một lượng lao động lớn lên đến hàng ngàn lao động…

CAPELLA HOLDINGS 10 NĂM,
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
PHÁT TRIỂN CÙNG
CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

Không hoạt động đơn lẻ một mình, người đứng đầu của Capella Holdings – Ông Nguyễn Cao Trí
luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Với sự nhạy bén của mình cùng với tinh thần trách
nhiệm vì cộng đồng, ông đã có những hiến kế giúp Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM kịp thời kiến
nghị với Thành phố và Chính phủ những bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia
công tác xã hội cộng đồng với số tiền hàng tỷ đồng/năm…
Để ghi nhận những đóng góp hết sức tích cực như trên của tập thể Capella Holdings và bản thân
doanh nhân Nguyễn Cao Trí, tháng 10/2016 vừa qua, lãnh đạo thành phố đã phong tặng danh
hiệu Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2016 cho Capella Holdings và Doanh nhân TP.HCM tiêu
biểu năm 2016 cho Ông Nguyễn Cao Trí. Và trong Đại hội Đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM
nhiệm kỳ VI (2016 -2021), Ông Nguyễn Cao Trí đã được Đại hội tín nhiệm và bầu vào Ban Chấp
hành Hiệp hội.
Với tiềm lực về tài chính, với nguồn nhân lực dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết, bản lĩnh sắc
bén của Ban Lãnh đạo, với niềm tin của khách hàng trong và ngoài nước… Tôi tin tưởng Capella
Holdings sẽ vững vàng nhanh chóng tiến lên vững chắc và đi trên đỉnh cao của một doanh
nghiệp thành đạt.
Với những thành quả đạt được cũng như những đóng góp, cống hiến của Capella Holdings đối với
Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM nói riêng, với Thành phố và xã hội nói chung. Tôi xin chúc Capella
Holdings luôn giữ vững “phong độ” và phát triển mạnh trên con đường hội nhập, có nhiều cống
hiến hơn nữa cho Hiệp hội, cho cộng đồng doanh nghiệp và cho xã hội…

Ông Huỳnh Văn Minh
Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp TP.HCM
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ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỐI TÁC

Nhân kỷ niệm chặng đường 10 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Công ty CP Tập đoàn
Capella (Capella Holdings), thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên và người
lao động Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO), tôi xin gửi lời chúc mừng về
vị thế và những thành tựu to lớn mà Tập đoàn Capella đã đạt được trong thời gian qua.
DOFICO là Tổng công ty hàng đầu của tỉnh Đồng Nai với gần 30 đơn vị thành viên, hoạt động
trong nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, bao gồm: sản xuất công - nông nghiệp, thương mại dịch vụ - du lịch, sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư và kinh doanh bất động sản… Định hướng
phát triển sắp tới, Tổng công ty đang tập trung chú trọng đầu tư phát triển lĩnh vực thương mại
– dịch vụ nhằm gia tăng tỷ trọng của lĩnh vực này trong cơ cấu phát triển của toàn Tổ hợp Tổng
công ty, đảm bảo tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có của Tổng công ty và góp phần thúc
đẩy sự phát triển của lĩnh vực này tại tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình thực hiện định hướng đó,
chúng tôi nhận thấy khả năng hợp tác đầy tiềm năng với Tập đoàn Capella - đơn vị có hệ thống
kinh doanh dịch vụ - ẩm thực giải trí cao cấp hàng đầu tại Việt Nam.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH
ĐÁNG TIN CẬY

Tuy sự hợp tác giữa DOFICO và Capella Holdings đang ở giai đoạn mới bắt đầu nhưng với tinh
thần trách nhiệm, sự sáng tạo, chuyên nghiệp và sự đồng thuận từ lãnh đạo đến cán bộ nhân
viên mà Capella Holdings đã thể hiện thời gian qua; DOFICO có niềm tin vững chắc vào tính khả
thi, hiệu quả và đầy tiềm năng của những dự án hợp tác mà hai bên sẽ cùng đầu tư, phát triển
trong thời gian tới. Chúng tôi cũng tin tưởng mối quan hệ hợp tác chiến lược của DOFICO và
Capella Holdings sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai, góp phần khai thác tối đa
tiềm năng, lợi thế, kinh nghiệm của các bên và sẽ đạt được nhiều thành công, mang lại những
giá trị to lớn cho cả hai bên, góp phần mang lại những giá trị xã hội to lớn phục vụ cộng đồng.
Với những tiềm lực và thế mạnh sẵn có cùng sự hợp tác chiến lược với DOFICO – người bạn
đồng hành đáng tin cậy – tin tưởng rằng Capella Holdings ngày càng phát triển hơn nữa và sớm
vươn tầm ra thế giới như mục tiêu, định hướng mà Capella Holdings đã đề ra.

Ông Nguyễn Kim Long
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO)
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Les Amis Group trân trọng gửi lời chúc mừng Capella Holdings nhân dịp kỷ niệm 10 năm xây
dựng và phát triển!
Là một tập đoàn hoạt động chuyên sâu trong ngành ẩm thực, Les Amis Group với hệ thống
hơn 20 nhà hàng là đơn vị kinh doanh ẩm thực lớn nhất tại Singapore luôn mong muốn hòa
quyện những tinh hoa ẩm thực trên khắp thế giới để tạo ra những sản phẩm hoàn hảo nhất.
Và chúng tôi đã tìm thấy một đối tác giá trị và tin cậy ở Việt Nam – chính là Capella Holdings.
Capella Holdings vốn là tập đoàn ẩm thực và giải trí bậc nhất tại TP. HCM về các lĩnh vực hoạt
động và các thương hiệu mang tầm thế giới như Chill Sky Bar, Air 360 Sky Bar, trung tâm hội
nghị tiệc cưới...
Sự hợp tác thành công của Les Amis Group và Capella Holdings được đánh dấu bởi hoạt động
mạnh mẽ và không ngừng nâng tầm hệ thống nhà hàng Hoa, Việt, Nhật ở TP.HCM hướng đến
mục tiêu trở thành hệ thống ẩm thực phong cách châu Á tốt nhất tại khu vực.
Sanfulou, Sorae, Dì Mai hiện đang là 3 hệ thống chủ đạo nhất củachiến lược hợp tác cùng phát
triển giữa Les Amis Group và Capella Holdings trong nhiều năm tới.

MỘT ĐỐI TÁC GIÁ TRỊ!

Nhân sự kiện đặc biệt này, Les Amis Group xin chúc mừng những thành công mà quý công ty
đã đạt được. Les Amis Group tin tưởng sự chuyên nghiệp của Capella Holdings sẽ là lời cam
kết cho những thành công to lớn hơn của cả 2 tập đoàn trong tương lai.

Ông Desmond Lim Yu Jin
Chủ tịch Les Amis Group

ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỐI TÁC
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PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Thành tích trong 10 năm qua là
bước khởi đầu cho một chu kỳ
phát triển mang tính dài hạn, dựa
trên năm tiêu chí quản trị nền
tảng nhằm mang lại thành công
cho Capella Holdings: Thấu hiểu
thị trường - Đầu tư thông minh Xây dựng con người - Hoàn thiện
Hệ thống quản lý - Nuôi dưỡng
đam mê.
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10 NĂM CÙNG XÂY DỰNG
NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ TẦM VÓC
CAPELLA HOLDINGS
Mười năm, một chặng đường với biết bao sự kiện
đáng nhớ, biết bao khó khăn vất vả cùng những
thành công đầy tự hào. Mười năm, một quãng thời
gian vừa đủ để Capella Holdings có những sự thay
đổi lớn về tầm vóc cũng như vị trí trên thị trường.
Khởi điểm chỉ với một nguồn lực khiêm tốn, cùng ý
chí và những nỗ lực không ngừng, Capella Holdings
đã trải qua hai cuộc khủng hoảng kinh tế, từng
bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách và tồn tại
vững vàng, trở thành một thương hiệu uy tín trong
ngành ẩm thực giải trí, hiện diện và dẫn đầu trong
nhiều lĩnh vực đầu tư, thương mại và dịch vụ.
Những thành quả này được hình thành từ một
tập thể đầy nhiệt huyết, năng động và sự phấn
đấu bền bỉ cùng chí hướng xây dựng một doanh
nghiệp vững mạnh; bên cạnh đó là sự ủng hộ
và tín nhiệm của tất cả các khách hàng, sự đồng
hành của các cổ đông, đối tác; đặc biệt là sự giúp
đỡ của Uỷ ban Nhân dân, Hiệp hội doanh nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các cơ quan Ban
ngành đoàn thể thành phố, địa phương, trung
ương và các lãnh đạo các tỉnh thành bạn…
Trên mỗi bước đường đi qua, chúng tôi luôn trân
trọng và ghi nhớ sự quan tâm, chỉ đạo sáng suốt
của các lãnh đạo đi trước đó là Ông Thân Hải
Thanh - Ông Nguyễn Quang Tiên - Ông Phạm
Phú Quốc - những vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị
tiền nhiệm, là những người tiên phong đã đặt
nền móng vững chắc và tin tưởng trao quyền cho
thế hệ tiếp theo.
Nhân đây, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến
các cấp lãnh đạo, ban ngành hữu quan, các cơ
quan thông tấn báo chí, các cổ đông, khách hàng
và toàn thể cán bộ nhân viên - những người đã
luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng thuận để làm nên
thành công của Capella Holdings hôm nay!

Kỷ niệm 10 năm thành lập cũng là lúc chúng ta
cùng nhìn lại một chặng đường, và tiếp tục phát
triển trong thời kỳ mới với những định hướng đến
sự phát triển bền vững. Thành tích trong 10 năm
qua là bước khởi đầu cho một chu kỳ phát triển
mang tính dài hạn, dựa trên năm tiêu chí quản trị
nền tảng nhằm mang lại thành công cho Capella
Holdings: Thấu hiểu thị trường - Đầu tư thông
minh - Xây dựng con người - Hoàn thiện Hệ
thống quản lý - Nuôi dưỡng đam mê.
Ngành Ẩm thực - Giải trí (F&B Hospitality) tại
Việt Nam hiện vẫn còn rất sơ khai, vẫn chưa
thực sự có những “đại gia” lớn trong ngành và
được dự đoán sẽ liên tục tăng trưởng trong vài
chục năm sắp tới. Với thị trường Việt Nam hơn
90 triệu người, dân số trẻ, cùng xu hướng thích
ăn ngon – ăn ngoài ở các đô thị khiến ngành
này có nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh. Khi
GDP bình quân đầu người nước ta đạt 2.200
USD đến 2.500 USD thì tỷ trọng tăng trưởng
cho ngành F&B rất lớn, ước tính đạt khoảng
30% mỗi năm.
Bằng sự thấu hiểu thị trường, Capella Holdings
hoạch định các chiến lược đầu tư thông minh
qua việc tận dụng các lợi thế, năng lực sẵn có
nhằm mở rộng quy mô và chiếm lĩnh thị phần.
Để đạt được những hoài bão, chúng tôi luôn đặt
trọng tâm vấn đề phát triển con người lên hàng
đầu. Chiêu mộ nhân tài, đào tạo đội ngũ nhân
sự, xây dựng chính sách đãi ngộ tốt và muốn
đi xa hơn, vượt qua mọi khó khăn không thể
thiếu đam mê… Chúng tôi mong muốn Capella
Holdings sẽ là nơi mọi người có thể làm việc và
triển khai mọi ý tưởng không giới hạn về ngành
ẩm thực giải trí. Công ty sẽ tạo điều kiện tốt nhất
cho những nhân sự dám thử thách trong lĩnh
vực vô cùng thú vị nhưng cũng đầy áp lực này.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất
lượng quản trị, hoàn thiện hệ thống quản lý, đầu
tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các chuỗi sản
phẩm của Công ty. Capella Holdings sẽ tập trung
mọi nguồn lực, phát triển hệ thống có quy mô đủ
lớn có thể sánh vai với các doanh nghiệp hàng
đầu trong nước và quốc tế. Đặc biệt trong vòng
vài năm tới, Capella Holdings sẽ tiến đến mục
tiêu niêm yết trên thị trường chứng khoán, mở
ra cơ hội kinh doanh tốt hơn cho các nhà đầu tư
cũng như gia tăng cổ tức cho các cổ đông.
Không tự mãn với những thành quả đạt được,
Capella Holdings sẵn sàng đối diện với những
khó khăn và chinh phục nhiều thách thức lớn
hơn. Tôi tin rằng thế hệ tiếp nối cùng toàn thể
cán bộ nhân viên sẽ đồng tâm hợp lực, mở rộng
tư duy và nỗ lực không ngừng để cùng phát huy
những giá trị đã đạt được, đưa Capella Holdings
trở thành một thương hiệu có tầm vóc quốc tế.
Trân trọng,

Ông Nguyễn Cao Trí
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
kiêm Tổng Giám đốc
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LẤY Ý CHÍ
ĐỂ TẠO LẬP NỀN TẢNG
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CÁC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

1. Ông Thân Hải Thanh
• Chủ tịch HĐQT từ 2006 - 2008

2. Ông Nguyễn Quang Tiên
• Chủ tịch HĐQT từ 2008 - 2013

3. Ông Nguyễn Cao Trí
• Chủ tịch HĐQT từ 2015 - 2020

1

16

2

3
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LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Nguyễn Cao Trí
• Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim
• Thành viên Hội đồng Quản trị

3

2

1

3. Bà Thân Thị Thu Thảo
• Thành viên Hội đồng Quản trị
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BAN ĐIỀU HÀNH

1. Ông Nguyễn Cao Trí
• Tổng Giám đốc

2. Bà Thân Thị Thu Thảo
• Phó Tổng Giám đốc

3. Ông Bùi Công Lương
• Phó Tổng Giám đốc

4. Ông Trần Hải Bình
• Phó Tổng Giám đốc

7. Ông Nguyễn Đình Toàn
• Phó Tổng Giám đốc
Capella Entertainment

5. Bà Chu Hải Yến
• Giám đốc Điều hành
Capella Holdings

6. Bà Ngô Thị Liên Kiều

4

3

1
2

5

7

6

• Phó Tổng Giám đốc Riverside Palace
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KHỞI NGUỒN

Khởi điểm thành lập vào tháng 9 năm 2006, Công
ty TNHH Căn hộ Bến Thành AA hoạt động chủ yếu
trong lĩnh vực đầu tư – kinh doanh bất động sản.
Đến năm 2008, Công ty được chuyển đổi sang mô
hình cổ phần hoá thành Công ty Cổ phần Đầu tư
Địa ốc Bến Thành (Ben Thanh Land) – là tiền thân
của Capella Holdings ngày nay. Với việc cổ phần
hoá, ngoài tăng vốn điều lệ, chức năng của Ben
Thanh Land cũng mở rộng sang nhiều lĩnh vực
thương mại, dịch vụ khác. Ban lãnh đạo nhận thấy
các dự án bất động sản có chu kỳ nóng lạnh bất
thường và thu hồi dòng tiền chậm, trong khi lợi
nhuận và vòng quay vốn của các dự án dịch vụ lại
khá cao, đặc biệt là ngành ẩm thực và giải trí. Việc
đầu tư vào các lĩnh vực này sẽ giúp Capella Holdings
đa dạng hoá định hướng đầu tư và giảm thiểu rủi ro
do những tác động của thị trường ngành.

XÂY DỰNG NỀN TẢNG,
NÂNG CAO NĂNG LỰC,
TẠO TIỀN ĐỀ HƯỚNG ĐẾN
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Để có được quy mô và tầm vóc như
hiện nay, Capella Holdings đã trải qua
một hành trình đầy khó khăn và thử
thách với những nỗ lực không ngừng
cùng ý chí và sự đoàn kết sáng tạo của
cả một tập thể.
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Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban quản trị
đã đặc biệt chú trọng đến việc thiết lập một nền
tảng vững chắc về nhân lực lẫn tài lực, xây dựng
định hướng kinh doanh, tập trung phát triển
năng lực cốt lõi và theo đuổi các cơ hội phù hợp
với thế mạnh của mình.
Chọn bất động sản làm lĩnh vực cốt lõi, một mặt,
Công ty củng cố danh tiếng và tầm vóc trong
ngành địa ốc bằng sự chuyên nghiệp và đa dạng
hoá hàng loạt các dịch vụ. Mặt khác, Ben Thanh
Land không ngừng gia tăng hoạt động đầu tư
sang lĩnh vực Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới, ẩm
thực và giải trí,...
Sau khi chuyển đổi thành công sang mô hình kinh
doanh mới, để hiện thực hoá tầm nhìn hướng
đến hình ảnh tập đoàn đa ngành, Công ty đồng

loạt triển khai những kế hoạch tổng thể về mô
hình tổ chức, kinh doanh, chiến lược thương hiệu,
tài chính, nhân sự nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh, gia tăng giá trị doanh nghiệp và thương
hiệu, đồng thời tạo tiền đề hướng đến sự phát
triển lâu dài, bền vững trong tương lai.
Trong thời kỳ đầu, các yếu tố khách quan từ
những khó khăn của nền kinh tế hay sự trầm lắng
của thị trường bất động sản chính là những bài
học tôi luyện quý báu giúp đội ngũ lãnh đạo cũng
như tập thể nhân viên trở nên bản lĩnh hơn, năng
động hơn trên con đường chinh phục thử thách
phía trước.
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NHẠY BÉN, BẢN LĨNH
ĐỂ THIẾT LẬP THẾ ĐỨNG
VỮNG CHẮC
TRONG MỘT THỊ TRƯỜNG
NHIỀU THÁCH THỨC
Bằng những định hướng, mục tiêu
kinh doanh rõ ràng kết hợp với một
nguồn nhân lực giàu nhiệt huyết cống
hiến, Capella Holdings hướng đến một
tương lai phát triển lớn mạnh, bền
vững hơn.

Năm 2006, Công ty TNHH Căn hộ Bến Thành
AA được thành lập cũng là lúc thị trường bất
động sản trong giai đoạn tăng trưởng mạnh
mẽ. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo đã sớm nhận ra
đây là một ngành đầy tiềm năng nhưng cũng
tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc đầu tư có thể mang
đến khoản lợi nhuận lớn, tuy nhiên chu kỳ để
thu hồi dòng tiền có thể kéo dài từ 5 năm đến
7 năm. Nhận thấy lỗ hổng đó cộng với nền tảng
phát triển bất động sản của Công ty chỉ dựa
trên nguồn vốn rất nhỏ, Ban lãnh đạo đã không
ngừng trăn trở và tính đến việc lấy ngắn nuôi
dài bằng cách chuyển hướng sang các lĩnh vực
kinh doanh khác.
Đến năm 2008, khi Công ty vừa chuyển đổi
sang mô hình cổ phần hoá, trở thành Ben
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Thanh Land thì ngay lập tức bất động sản rơi
vào giai đoạn thoái trào và đạt đến đỉnh điểm
khủng hoảng vào năm 2011. Trước sự biến
động mạnh mẽ của thị trường và những đặc
thù của ngành, Ban lãnh đạo xác định phải
mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thương mại
dịch vụ, đây là động thái tích cực nhằm quay
nhanh vòng vốn để bổ trợ cho ngành bất động
sản. Kế hoạch chuyển đổi đã được ấp ủ, hoạch
định chi tiết từ năm 2008 và được hiện thực
hoá bằng việc khai trương Trung tâm Hội nghị
Tiệc cưới đầu tiên Riverside Palace vào năm
2011. Và đó cũng là bước ngoặt quan trọng
trong lịch sử phát triển của Công ty, đánh
dấu Capella Holdings chính thức gia nhập vào
ngành ẩm thực giải trí (F&B Hospitality)
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Ông Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch Hội đồng Quản
Trị kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings – cho
biết: “Nhu cầu của khách hàng trong ngành này
rất đa dạng, để khai thác tối đa những sản phẩm
khách hàng có thể dùng trong một ngày, tôi nghĩ
Công ty phải xây dựng chuỗi giá trị - sản phẩm
24 giờ, một chu trình khép kín từ ăn uống, giải trí
cho đến nghỉ ngơi trong một ngày để phục vụ tốt
nhất nhu cầu của họ.” Chính từ những ý tưởng
này, Capella Holdings đã cho ra đời các mô hình
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sản phẩm, dịch vụ hoàn chỉnh, có khả năng nhân
rộng một cách hiệu quả và có thể sánh tầm với
các thương hiệu lớn trong khu vực.
Trong những năm qua, ngành F&B đã mở ra
triển vọng đầy lạc quan cho Capella Holdings
bởi tốc độ tăng trưởng cao, doanh thu và lợi
nhuận đều đạt mức ấn tượng. Đến năm 2016,
chỉ trong vòng 6 năm, Công ty đã sở hữu 9
thương hiệu F&B và 20 điểm kinh doanh (outlet)

với tỷ lệ bình quân phát triển 2 thương hiệu/
năm và 3-4 điểm kinh doanh/năm.
Từ đó, Capella Holdings đã được công nhận là
một trong số ít thương hiệu uy tín và nhiều tiềm
năng nhất tại Việt Nam trong ngành F&B. Với
những nền tảng đạt được, Công ty có thể thiết
lập một thế đứng vững chắc và sẵn sàng mọi
nguồn lực làm tiền đề khởi động cuộc hành trình
chinh phục mục tiêu mới trong tương lai.
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QUYẾT ĐOÁN,
CHUYÊN NGHIỆP
VÀ LINH HOẠT TRONG
MỌI HOẠT ĐỘNG
Bằng tầm nhìn mang tính dài hạn và những biện pháp quyết đoán trong chỉ đạo
điều hành; linh hoạt trong các biện pháp kinh doanh, Capella Holdings đã nhanh
chóng kiến tạo một nền tảng vững chắc, kiện toàn bộ máy trước khi bước vào cuộc
chinh phục thị trường.
Vào thời điểm năm 2006, thị trường bất động sản
đang trên đà phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi
cho mọi hoạt động của Công ty, minh chứng rõ nét
là một trong những dự án đầu tiên của Ben Thanh
Land đã nhanh chóng thành công chỉ sau 2 năm
bước chân vào lĩnh vực này. Với những thành công
vừa đạt được và theo dòng chảy mạnh mẽ của thị
trường lúc bấy giờ, Ban lãnh đạo đã liên tiếp triển
khai thêm các dự án khác. Tuy nhiên, đến cuối năm
2008 khi đang trên đà phát triển, Công ty bắt đầu
gặp những vấn đề bất ổn về dòng tiền, tính thanh
khoản và khả năng tài chính suy giảm liên tục. Đó
chính là những dấu hiệu đầu tiên của thời kỳ bất
động sản suy thoái.
Những năm tiếp theo, diễn biến của thị trường
ngày càng phức tạp, buộc Công ty phải đứng trước
quyết định lựa chọn việc chuyển hướng sang đầu
tư lĩnh vực khác. Trong thời điểm này, đã xảy ra
sự đấu tranh gay gắt, những cuộc tranh luận nảy
26

lửa có lúc gần như đi vào bế tắc do bất đồng quan
điểm giữa việc duy trì đường lối cũ và thay đổi
theo định hướng mới. Ông Nguyễn Cao Trí – Chủ
tịch kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings chia sẻ:
“Trước tình hình đó, thậm chí phải “phá rào”, Ban
lãnh đạo đã quyết định đầu tư vào Trung tâm Hội
nghị Tiệc cưới trước khi xin ý kiến của Đại Hội đồng
cổ đông, bởi nhận thấy việc thuyết phục khó khả
thi và chỉ khi bị đặt vào tình thế đã rồi, Hội đồng
Quản trị buộc phải ủng hộ định hướng mới.”
Trong khi đó, một số nhân sự và một số cổ đông
không đồng tình với việc chuyển đổi đã rời bỏ
Công ty; hơn nữa việc quyết định con đường đi cho
doanh nghiệp gặp không ít khó khăn do vẫn còn
các cổ đông nhà nước. Đến năm 2013, dựa vào
chính sách thoái hoá vốn nhà nước trong một số
ngành không quan trọng, các cổ đông nhà nước đã
tạo điều kiện thoái hóa toàn bộ vốn tại Ben Thanh
Land. Các cổ đông mới vào thay thế đã thấu hiểu
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trị được đặt lên hàng đầu nhằm phục vụ cho sứ
mệnh “thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng”.

và ủng hộ chính sách chuyển sang ngành ẩm thực
giải trí (F&B Hospitality) của ban lãnh đạo. Vì vậy,
Công ty chính thức phát triển theo định hướng
lấy F&B làm chủ đạo kể từ đó.

sâu và đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, Công
ty còn huy động các nguồn nhân lực đến từ các
nước tiên tiến để tiếp thu kiến thức, học hỏi kinh
nghiệm và hội nhập.

Mặt khác, để hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng
“Công ty trở thành một thương hiệu Việt mang
tầm vóc quốc tế trong lĩnh vực phát triển đa
ngành”, Công ty đã xác định một số nhiệm vụ
trọng yếu cần được triển khai tức thời để tái cấu
trúc lại toàn bộ doanh nghiệp, sứ mệnh đặt ra
cho Ban lãnh đạo là phải thiết lập hệ thống, xây
dựng đội ngũ nhân sự và cơ chế mới cho sự phát
triển ổn định, tận dụng mọi nguồn lực để tối ưu
lợi nhuận, phát triển Công ty cả về chiều rộng và
chiều sâu.

Từng bước tháo gỡ những khó khăn ràng buộc,
thay đổi phương thức quản lý, ban hành quy
chế quản trị công ty, quản lý tài chính, quản lý
nghiệp vụ,... Áp dụng các kỹ năng quản trị mới,
ứng dụng công nghệ kỹ thuật, phần mềm quản
trị vào các khâu nhằm nâng cao hiệu quả và tính
chính xác trong quản trị.

Song song việc đầu tư phát triển nguồn nhân
lực, Ban lãnh đạo đã thuê các đơn vị tư vấn hàng
đầu trong từng lĩnh vực, thực hiện bài bản từ
việc nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược
thương hiệu, thiết kế kiến trúc nội thất, những
ý tưởng ẩm thực giải trí,... với phương châm
“Create taste, Create value” – “Định xu hướng –
Tạo giá trị” nhằm đảm bảo xây dựng được những
thương hiệu có xác suất thành công chắc chắn.

Bên cạnh đó, Công ty chú trọng tạo dựng văn
hoá doanh nghiệp dựa trên hệ tư tưởng chủ đạo
của doanh nghiệp bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh,
các giá trị cốt lõi để mang đến bản sắc riêng và
tạo sự đồng thuận cho tất cả nhân viên. “Sự tận
tâm” trong việc thoả mãn nhu cầu khách hàng và
“tính hợp tác” trong nội bộ, trong cung cách phục
vụ khách hàng, trong sự liên kết uyển chuyển
và hợp tác đa phương với đối tác là những giá

Nhờ vào định hướng đúng đắn, sự đồng lòng
và quyết tâm của cả tập thể, Capella Holdings
đã trang bị một chuẩn mực quốc tế, sự chuyên
nghiệp, hiện đại và một quy trình chặt chẽ từ
nghiên cứu đến phát triển dự án. Những điều
này đánh dấu cho bước chuyển mình mạnh mẽ,
là minh chứng cho tư duy nhanh nhạy và khát
vọng dẫn đầu của Ban lãnh đạo cũng như toàn
thể nhân viên.

Capella Holdings đã xây dựng cơ chế đãi ngộ,
tạo ra một môi trường làm việc nhiều cơ hội cho
sự phát triển của nhân viên, chiêu mộ nhân sự
có đam mê, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ
bổ sung vào đội ngũ quản lý. Ngoài việc đầu tư

29

LẤY KHÁT VỌNG
LƯU DẤU SON RỰC RỠ

30

31

LỊCH SỬ 10 NĂM
Thành lập
sàn giao dịch BDS
Bến Thành - Đức Khải

Thành lập Công TNHH
Căn hộ Bến Thành AA

Liên kết với Công ty Cổ
phần Đức Khải, thành lập
Sàn giao dịch BĐS Bến
Thành - Đức Khải (71-79
Đồng Khởi, Quận 1) với
mục đích ban đầu là để
hợp tác phân phối dự án
chung cư Kỷ Nguyên (Era
Town), Quận 7-do Công ty
Đức Khải làm chủ đầu tư.

Mở rộng hoạt động của
Ben Thanh Land

Ben Thanh Land
an cư

Chính thức được cổ phần hóa với tên
gọi mới là: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa
ốc Bến Thành (tên giao dịch/thương mại
viết tắt là Ben Thanh Land); đồng thời
chức năng hoạt động của Công ty cũng
được mở rộng sang nhiều lĩnh vực.

• Mua lại 51% cổ phần Công ty CP
XNK Như Ngọc để chuẩn bị triển
khai các dự án bất động sản của
công ty này.
• Thành lập Công ty CP Tư vấn và
Xây dựng Bến Thành.

Ben Thanh Land dời trụ
sở về “an cư” tại Tầng 4,
cao ốc Ben Thanh Times
Square ( 136-138 Lê Thị
Hồng Gấm, Q.1, TP.HCM).

10-2010

Cổ phần hóa với tên
Ben Thanh Land

Saigon Carmart - Thành viên của Ben
Thanh Land) được Hyundai Thành Công
chỉ định làm đại lý phân phối chính
thức cho Hyundai nhập khẩu và dòng
xe Hyundai lắp ráp trong nước. Cuối
năm 2009, Saigon Carmart trở thành
một trong những đại lý bán xe Hyundai
thành công nhất ở khu vực phía Nam.
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9-2010

Thành lập Công ty Cổ phần
Thương mại và Dịch vụ Thủ
Đô để khai thác Trung tâm
Hội nghị & Tiệc cưới Capital
Palace (03 Đặng Văn Sâm,
Q. Phú Nhuận, TP.HCM) với
quy mô 14.267m2 sàn, có
sức chứa lên đến 3800 bàn
tiệc cưới và hội nghị.

12-2009

10-2008

2006

Trung tâm
hội nghị tiệc cưới
Capital Palace

9-2009

Trung tâm
hội nghị tiệc cưới
Capital Palace

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn
Capella (Capella Holdings)

sảnh yến tiệc có sức chứa
trên 3.000 khách.

Khai trương Trung tâm Hội
nghị - Tiệc cưới - Nhà hàng
Riverside Palace (360D
Bến Vân Đồn, Q.4) rộng
10.000m2 với sức chứa
cùng lúc đến 5.000 quan
khách. Một trong những
trung tâm hội nghị lớn và
sang trọng nhất TP.HCM.

• Đổi tên từ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc Bến Thành
(Ben Thanh Land) thành Công ty Cổ phần Tập đoàn
Capella (Capella Holdings) trở thành một tập đoàn
đa ngành lấy dịch vụ F&B và giải trí làm ngành kinh
doanh cốt lõi.
• Mua lại Chill Skybar, hệ thống Nhà hàng Nhật Sorae,
hệ thống nhà hàng Hoa San Fu Lou tạo nên một bước
ngoặt cho Capella Holdings Capella Holdings được
hợp nhất, sở hữu 9 thương hiệu nổi tiếng gồm: giải trí
(Air 360 Sky Bar, Chill Bar, La Vie En Rose Live Music
& Bar), trung tâm hội nghị tiệc cưới (Riverside Palace,
Claris Palace, Capella Park View, Capella Center), hệ
thống nhà hàng Hoa, Nhật, Việt Nam (San Fu Lou,
Sorae, Dì Mai).
• Mở rộng phát triển kinh doanh Bất động sản (Căn hộ
The One Saigon), khách sạn, văn phòng, thương mại
điện tử, bán lẻ tiêu dùng, y tế, giáo dục, nông nghiệp
kỹ thuật cao

• Khai trương Trung tâm Hội
nghị - Tiệc cưới Capella
Parkview (03, Đặng Văn
Sâm, Phường 9, Quận Phú
Nhuận, TP.HCM)
• Khai trương Trung tâm
giải trí Air 360 Skybar
(tầng 22, Tòa nhà Ben
Thanh Tower, 136 - 138
Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1,
TP.HCM)
• Khai trương La Vie En
Rose (Tầng 21 Tòa nhà
Ben Thanh Tower, 136
- 138 Lê Thị Hồng Gấm,
Quận 1, TP.HCM)
• Khai trương Hey Hey Beer
Club (360B , Bến Vân Đồn,
Quận 4, TP.HCM)

Khai trương trung tâm
hội nghị tiệc cưới
Capella Gallery Hall

01-2016

2015
Khai trương Trung tâm
Hội nghị - Tiệc cưới Claris
Palace (22 Hiệp Bình, Hiệp
Bình Phước, Quận Thủ
Đức) trên khuôn viên đến
7.000m2. Claris Palace với 6

12-2014

12-2013

Khai trương Showroom
Hyundai 3S lớn nhất khu
vực phía Nam tại số 360D
Bến Vân Đồn, Quận 4,
TP.HCM, có diện tích trên
3.000m2. Với hệ thống
trang thiết bị hiện đại và
đồng bộ, bao gồm phòng
trưng bày rộng hơn 400m2,
khối văn phòng hơn 200m2,
xưởng dịch vụ hơn 400m2,
có thể tiếp nhận 100 lượt
xe/ngày.

3-2011

12-2010

Khai trương
showroom
Hyundai lớn
nhất khu vực
phía Nam

• Khai trương Trung tâm
Sự kiện - Yến tiệc - Hội
nghị Capella Gallery Hall
(24 Đường 3/2, Phường
12, Q.10, TP.HCM)
• Khai trương Nhà hàng Dì
Mai (Tâng trệt, Tòa nhà
Ben Thanh Tower, 136
- 138 Lê Thị Hồng Gấm,
Quận 1, TP.HCM)
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THÀNH TỰU
NỔI BẬT
NĂM 2010

NĂM 2011

Top 100 DN XS & Tiêu biểu
do Bộ Công thương trao tặng

Top 10 Thương hiệu Việt uy tín
do Tạp chí Thương Hiệu Việt trao tặng

Cúp vàng chất lượng
xây dựng VIệt Nam
do Bộ Xây dựng trao tặng

Cúp vàng Top Ten
thương hiệu Việt ứng dụng
Khoa học & Công nghệ
do Tạp chí Thương Hiệu Việt trao tặng

NĂM 2014

Top 50
Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam
do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam
trao tặng

Trong 10 năm xây dựng và phát triển, sự nỗ lực không ngừng của Capella Holdings đã được công nhận và vinh
danh bởi Các cơ quan ban ngành nhà nước và các tổ chức uy tín. Những dấu son đáng tự hào này chính là động lực
mạnh mẽ để Capella Holdings hoàn thiện hơn về mọi mặt và tiếp tục tiến đến chinh phục những mục tiêu mới cao
hơn nữa trong tương lai.
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NĂM 2015
Doanh nghiệp xuất sắc
đóng góp tích cực cho sự phát triển
của đất nước
do Viện Khoa học nghiên cứu
nhân tài nhân lực

Riverside Palace Nhà cung cấp Dịch vụ Cưới xuất sắc
do khách hàng bình chọn

Chill Sky Bar
được báo The New York Times
bình chọn là
1 trong 10 sky bar đẹp nhất thế giới

NĂM 2016
Doanh nghiệp tiêu biểu
TP. Hồ Chí Minh

Top Brand Nhãn hiệu hàng đầu
Việt Nam

1

2
1. Ông Nguyễn Cao Trí tại Lễ trao giải
Doanh nhân & Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM 2016
2. Chill Skybar trên báo The New York Time năm 2015
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THÀNH CÔNG VỚI NHỮNG
THƯƠNG HIỆU ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ
Sau khi thực hiện cổ phần hoá, thiết lập hệ thống, xây dựng đội ngũ và cơ chế
mới cho sự phát triển ổn định, Ban lãnh đạo Capella Holdings bắt đầu triển khai
những quyết định mang tính đổi mới. Bước chuyển mình mạnh mẽ từ lĩnh vực
bất động sản sang ẩm thực giải trí (F&B Hospitality) đã tạo nên một chuỗi giá trị
rực rỡ cho Capella Holdings.
Thành công ban đầu của Trung tâm Hội nghị
Tiệc cưới đầu tiên Riverside Palace là tiền đề cho
những chuyển động mạnh mẽ tiếp theo. Những
trải nghiệm trong lĩnh vực tiệc cưới đã giúp Ban
lãnh đạo nhận thấy muốn phát triển ngành này
cần phải tạo ra nhiều sản phẩm hỗ trợ, đặc biệt
là những sản phẩm liên quan đến giải trí, bởi
sau khi dự tiệc thì khách hàng sẽ muốn đi bar,
lounge. Từ những ý tưởng đó, Ban lãnh đạo một
mặt triển khai thêm một số Trung tâm Hội nghị
Tiệc cưới, mặt khác đầu tư vào Sky bar, Lounge.
Tuy nhiên, Công ty phải đối mặt khó khăn ngay
khi mới bước chân vào lĩnh vực giải trí cao cấp,
khi Air 360 Sky Bar vừa ra đời đã lập tức phải đối
mặt với đối thủ Chill Sky Bar – là bar lớn nhất và
nổi tiếng nhất ở Việt Nam khi đó. Vì vậy, sự tồn
tại của Air 360 Sky Bar đứng trước tình thế do đối
thủ quyết định. Sau những trăn trở, cân nhắc, Ban
lãnh đạo Capella Holdings đã đưa ra một quyết
định táo bạo, thực hiện cú đột phá - thâu tóm
36

(M&A) Chill Sky Bar. Thương vụ này là một sự kiện
đình đám, gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ bởi một
Công ty mới chập chững kinh doanh giải trí dám
thôn tính một đối thủ mạnh nhất trên thị trường.
Trên mỗi chặng đường đi qua, trong mọi thử
thách gặp phải, Ban lãnh đạo đều rút ra những
kinh nghiệm quý báu: “Phải đứng lên từ nơi mình
vấp ngã, phải vươn lên từ chính những khó khăn
của chính mình”. Chính bởi từ cuộc khủng hoảng
của thị trường bất động sản, Công ty đã rẽ sang
con đường ẩm thực, giải trí. Và rồi từ các khó khăn
gặp phải trong lĩnh vực này lại khiến nảy sinh
những ý tưởng và thực hiện những cuộc chinh
phục mới nhằm đạt được chuỗi giá trị tiêu dùng
khép kín trong hệ thống 24/24 giờ trong ngày.
Khi Chill Sky Bar và Air 360 Sky Bar hoạt động
hiệu quả, Capella Holdings tiếp tục mở thêm hệ
thống nhà hàng ẩm thực trung cao cấp để khai
thác thị hiếu ẩm thực đa dạng của khách hàng.
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Mục tiêu của Capella Holdings là khi bước chân
vào thị trường F&B phải đa dạng được tất cả các
sản phẩm, làm sao để khách hàng khi ra khỏi
nhà, dùng điểm tâm, ăn trưa, chiều, tối thậm chí
trước và sau khi đi bar, trở về nhà thì hệ thống
sản phẩm của Capella Holdings đều có thể phục
vụ. Đó là một hệ thống khép kín đáp ứng cho
cuộc sống 24 giờ của mọi người. Chính điều này
đã thôi thúc Công ty tiếp tục mua lại hệ thống
nhà hàng Sorae (Nhật), Sanfulou (Hoa) và phát
triển nhà hàng Dì Mai (Việt), mở ra đến 20 điểm
kinh doanh (outlet) tại những vị trí đắc địa của
thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chỉ trong 2
năm, Sanfulou chuẩn bị mở thêm nhà hàng thứ
4 và thứ 5. Bên cạnh đó, nhà hàng Sorae được
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đánh giá là nhà hàng Nhật lớn nhất thế giới với
diện tích trên 3.000 m2 bởi không có nhà hàng
truyền thống Nhật nào vượt quá 600 m2.
Capella Holdings bước vào giai đoạn phát triển
nhanh chóng và sôi động hơn bao giờ hết. Các
dự án liên tiếp được triển khai với tốc độ và năng
lực đáng kinh ngạc, tạo ra những thương hiệu ẩm
thực giải trí vượt tầm quốc gia. Chill Sky Bar được
tạp chí New York Times bình chọn “Top 10 Sky Bar
đẹp nhất thế giới” liên tiếp 4 năm liền. Năm 2015
Chill Sky Bar được đài CNN thực hiện phóng sự
về một loại hình giải trí điển hình ở một nước mới
phát triển như Việt Nam và được đánh giá không
thua kém các nước phát triển khác. Chill Sky Bar
đã thu hút được sự quan tâm của các tên tuổi

lớn trên thế giới và trong ngành giải trí như David
Beckham, Van Nistelrooy – Hoàng tộc Thụy Điển,
Hoàng tộc Brunei, các diễn viên nổi tiếng quốc tế
và sắp tới đây là màn biểu diễn của DJ số một thế
giới Timbaland vào tháng 6/2017. Hiện nay, có
rất nhiều các đối tác trong nước và nước ngoài đã
đề nghị được nhượng quyền (Franchise) lại Chill
Sky Bar, nhà hàng Sorae, Sanfulou theo hình thức
nhượng quyền thương mại.
Đặc biệt, thành công của những thương hiệu ẩm
thực giải trí cao cấp trở thành các thương hiệu thế
giới này cũng đã góp phần vào việc thu hút hàng
trăm ngàn khách du lịch nước ngoài cao cấp đến
Việt Nam. Điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng khi Capella Holdings luôn được Sở Du lịch

TP.HCM và Tổng Cục Du lịch Việt Nam ghi nhận và
đánh giá cao về sức hút cũng như năng lực phục
vụ trong chuỗi sản phẩm cao cấp của Công ty.
Hiện tại, Capella Holdings chính thức trở thành
một trong số các thương hiệu uy tín nhất tại
Việt Nam trong ngành ẩm thực giải trí. Ít ai nghĩ
rằng phía sau những thương hiệu thành công
đó lại được đầu tư, điều hành bởi một công ty
Việt Nam chỉ mới gia nhập lĩnh vực này khoảng
6 năm. Qua đó cho thấy Capella Holdings thực
sự là một công ty đầu tư phát triển trong ngành
ẩm thực giải trí chuyên nghiệp đẳng cấp quốc
tế, có khả năng sánh vai cùng các doanh nghiệp
hàng đầu trong khu vực chỉ trong khoảng thời
gian rất ngắn.
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DẤU ẤN THƯƠNG HIỆU
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THAY ĐỔI DIỆN MẠO
KHẲNG ĐỊNH TẦM VÓC
Hành trình trưởng thành đầy ấn tượng của Capella Holdings được đánh dấu
bằng quá trình hiện thực hoá tầm nhìn “Trở thành một thương hiệu Việt
mang tầm vóc quốc tế trong lĩnh vực phát triển đa ngành, lấy dịch vụ F&B
làm tâm điểm, thấu hiểu tâm trí và chiếm lĩnh sự tin yêu của khách hàng.”
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DẤU ẤN THƯƠNG HIỆU

Mười năm, khoảng thời gian vừa đủ để Capella
Holdings nhìn lại chặng đường đã qua và tiếp
tục phát triển trong thời kỳ mới, với mục tiêu
xây dựng các giá trị hướng đến sự phát triển
bền vững, hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm
trong công cuộc thực thi sứ mệnh gia tăng giá
trị cho khách hàng, cổ đông, đảm bảo quyền
lợi cho nhân viên, tiến đến hài hoà lợi ích của
doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.
Trong lĩnh vực giải trí cao cấp, Chill Sky Bar đã
tạo được hình ảnh sản phẩm giải trí Việt Nam
lần đầu tiên được biết đến rộng rãi ở các nước
trên thế giới, Air 360 Sky Bar là điểm hẹn lý
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tưởng cho những đêm nhạc cực kỳ sôi động của
giới trẻ thời thượng Sài Thành và du khách nước
ngoài đam mê âm nhạc. Trong lĩnh vực ẩm thực,
hệ thống nhà hàng Nhật Sorae, hệ thống nhà hàng
Hoa Sanfulou và hệ thống nhà hàng Việt Nam Dì
Mai không chỉ được nhắc tên trong giới mộ điệu và
còn hiện diện cả trong các tài liệu hướng dẫn du
lịch quốc tế. Đồng hành cùng giá trị ẩm thực giải
trí là hệ thống Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới sang
trọng án ngữ khắp các quận trung tâm sầm uất
của Thành phố Hồ Chí Minh như Riversied Palace,
Claris Palace, Capella Parkview, Capella Gallery
Hall,... Về bất động sản, có lẽ cho đến nay khó nơi

nào vượt qua được The One Saigon cả về vị trí đắc
địa bậc nhất và các tiện ích độc đáo.
Để phù hợp với định hướng phát triển và khẳng
định tầm vóc mới của tập đoàn, vào tháng 5 năm
2015, Công ty đã thực hiện cuộc “lột xác” ngoạn
mục khi chuyển đổi Ben Thanh Land thành Công
ty Cổ phần Capellla Holdings. Trước cột mốc kỷ
niệm 10 năm thành lập, là thời điểm thích hợp để
Capella Holdings khoác lên mình một diện mạo
mới với logo và slogan mới, hướng đến quyết tâm
xây dựng Capella Holdings ngày càng lớn mạnh
tại Việt Nam và tiến ra thị trường quốc tế.

Thực hiện sứ mệnh “thoả mãn tối đa nhu cầu
của khách hàng” và tầm nhìn dài hạn, Capella
Holdings đã khai thác tối đa 3 giá trị cốt lõi gồm:
Sự tận tâm – Phát triển nhân tài và Tăng cường
hợp tác với slogan “Create Taste, Create Value”
(Định xu hướng, Tạo giá trị). Với slogan này,
Capella Holdings cam kết nghiên cứu và đáp ứng
tốt thị hiếu của thị trường để mang đến các giá
trị vượt trội cho khách hàng, cũng như không
ngừng đem lại hiệu quả đầu tư cho các cổ đông.
Logo mới được khắc hoạ tinh tế, hội tụ những
giá trị, thành tựu và xu hướng của Capella
Holdings. Trên nền đỏ chuyển sắc của khối

ngũ giác cách điệu từ viên kim cương, chữ “C”
(Capella) màu trắng nổi bật ngay trung tâm
tượng trưng cho 5 giá trị của Công ty: Clarity
(Minh bạch), Credibility (Tín nhiệm), Consistency
(Kiên định), Creativity (Sáng tạo), Cooperation
(Hợp tác). Năm yếu tố này được chuyển tải
thành khối ngũ giác và được hợp thành từ 5
tam giác cân tượng trưng cho 5 nguyên tố ngũ
hành, thể hiện sự vận động và phát triển không
ngừng của Capella Holdings; đồng thời tượng
trưng cho sự cân bằng và liên kết chặt chẽ giữa
các nguồn lực Thương hiệu - Nhân sự - Cổ đông
- Đối tác và Khách hàng. Tất cả đều phục vụ cho

sự hưng thịnh của tập đoàn trong những giai
đoạn tiếp theo.
Trong chặng đường 10 năm thành lập và phát
triển, Capella Holdings đã trải qua không ít
thăng trầm và gặt hái nhiều thành công rực
rỡ. Việc thay đổi diện mạo lần này đánh dấu
một bước khởi đầu đầy lạc quan, viết tiếp một
chương mới và là đòn bẩy mạnh mẽ để Capella
Holdings chinh phục những khát vọng cao hơn,
xa hơn nữa trong tương lai.
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LẤY BẢN LĨNH
THIẾT LẬP NÊN VỊ THẾ
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HỘI TỤ
PHONG CÁCH
ĐỈNH CAO

46

Thành lập từ năm 2011, qua một thời
gian hoạt động, Trung tâm Hội nghị Tiệc
cưới Riverside Palace đã trở nên thân
quen với người dân thành phố, là địa
điểm hàng đầu cho việc tổ chức các tiệc
cưới sang trọng, những hội nghị chuyên
nghiệp và các sự kiện long trọng.

Riverside Palace được hình thành trên khuôn viên 5.000 m2 với tổng diện
tích sử dụng trên 10.000 m2. Riverside Palace sở hữu vị trí đắc địa trên
đường Bến Vân Đồn (Quận 4), có kiến trúc theo phong cách Châu Âu với
những cột đá màu trắng ngà, các sảnh vòm cao rộng, những ô cửa gỗ với
khung kính mang đậm nét quý phái và cũng không kém phần lãng mạn.
Nơi đây có 9 sảnh tiệc mang tên 9 dòng sông nổi tiếng trên thế giới Seine,
Elbe, Amur, Danube, Nile, Volga, Thames,… và một nhà hàng sang trọng
được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại của châu Âu, sức chứa cùng lúc
có thể lên đến 5.000 khách. 9 đại sảnh mang nhiều sắc thái văn hóa khác
nhau, sảnh Seine sang trọng và thiêng liêng như một ngôi giáo đường,
sảnh Nile huyền bí với tình yêu bất tận, sảnh Thames mang phong thái
lịch lãm theo chuẩn mực Ăng Lê và sảnh Volga lãng mạn với cảnh sắc
nước Nga khi vào thu,...
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Riverside Palace
Địa chỉ
: 360D Bến Vân Đồn, Phường 1,
Quận 4, TP.HCM
Điện thoại : (848) 6256 8888
Fax
: (848) 6256 9999
Email
: event@riversidepalace.vn
Website : www. riversidepalace.vn
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Riverside Palace sở hữu một phòng VIP cực kỳ sang trọng, là nơi để bạn
tiếp đãi những vị khách quý, hoặc diễn ra những cuộc họp quan trọng cần
sự riêng tư và kín đáo. Sảnh chính hay hành lang cũng có thể linh động tạo
nên một sàn catwalk thích hợp cho những buổi trình diễn thời trang hoặc
giới thiệu sản phẩm.

Đội ngũ đầu bếp dày dạn kinh nghiệm của Riverside Palace đều xuất thân
từ hệ thống nhà hàng, khách sạn 5 sao, am hiểu sâu ẩm thực Việt Nam
cũng như ẩm thực quốc tế. Luôn thiết kế một thực đơn khoa học và phong
phú, các đầu bếp hàng đầu sẽ mang đến những bữa tiệc đầy màu sắc, hợp
khẩu vị trong từng phong cách ẩm thực theo yêu cầu của khách hàng.

Không gian Riverside Palace trước hết là để chắp cánh cho tình yêu đôi lứa.
Từng chi tiết của buổi tiệc cưới đều được sắp xếp chu đáo bởi một đội ngũ
chuyên nghiệp. Và nơi đây còn là điểm đến của những hội nghị, sự kiện tầm
cỡ trong nước và quốc tế, các sự kiện lớn như Ngôi Sao.net hay Next Top
Model, DMC Fashion Show, các hội nghị đầu tư hàng năm của chính phủ...
Mỗi sự kiện đều được bài trí khác nhau, trau chuốt và tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố từ không gian, địa điểm, phong cách cho đến
nguồn nhân lực, Riverside Palace chính là nơi hoàn hảo để tổ chức những
tiệc cưới sang trọng, các hội nghị và sự kiện đẳng cấp.
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SANG TRỌNG,
ĐẲNG CẤP
& TINH TẾ
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Capella Park View mang vẻ đẹp tinh tế, sang trọng theo
phong cách Châu Âu và được trang bị hệ thống âm thanh
ánh sáng, công nghệ hiện đại, thích hợp cho nhiều loại hình
hội nghị, sự kiện, yến tiệc và có thể phục vụ cùng lúc gần
2.000 khách.
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Capella Parkview được hình thành xuất phát
từ ý tưởng nhân rộng mô hình Trung tâm Hội
nghị Tiệc cưới đã thành công trước đó, Capella
Holdings đã mua lại khu đất của một công ty
sản xuất giày dép xuất khẩu có vị trí đắc địa
ở Quận Phú Nhuận và tiến hành xây dựng
Capella Park View.
Với diện tích đất gần 3.500 m2, diện tích sàn sử
dụng 12.000 m2 Capella ParkView được xây dựng
trở thành một Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới đẳng
cấp 4 sao. Capella Park View có vị trí đắc địa vì
không chỉ tọa lạc tại khuôn viên rợp bóng cây
xanh của công viên Gia Định mà còn nằm trên
mặt tiền tuyến đường trung tâm Nguyễn Kiệm
của Quận Phú Nhuận, rất tiện lợi cho giao thông
di chuyển trong địa bàn quận và các khu vực
xung quanh.

Capella Park View
Địa chỉ
: 03 Đặng Văn Sâm, phường 9,
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại : (848) 6259 9898 - 0974 03 77 88
Fax
: (848) 6259 9797
Email
: sales@capella-parkview.vn
Website : www.capella-parkview.vn
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“Capella” - tên gọi của hệ sao đôi màu vàng sáng
nhất trên bầu trời đêm và cũng chính là biểu
tượng của Capella Park View, mang ý nghĩa thể
hiện lời nguyện ước cầu chúc cho hạnh phúc lứa
đôi viên mãn, và là cầu nối vững chắc cho thành
công của mỗi sự kiện. Mỗi sảnh tiệc được đặt tên
theo một vì tinh tú trên bầu trời, từ Miram – Sarin
– Sirius đến Agena – Spica và Vega. Các sảnh tiệc
được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang
trọng, lộng lẫy và dễ dàng thay đổi diện tích nhờ
hệ thống vách ngăn di động tạo nên không gian

linh động theo yêu cầu của khách hàng. Màn
hình chính rộng rãi tại mỗi sảnh giúp cho khách
hàng có thể quan sát nghi lễ dễ dàng hơn. Hệ
thống ánh sáng hài hòa, đèn chùm phân bố dọc
hành lang tạo ra không gian lung linh ấm áp.
Capella Park View luôn tự hào là địa điểm tổ
chức nhiều hội nghị, sự kiện lớn và tiệc cưới ấn
tượng. Thấu hiểu mong ước của các đôi uyên
ương luôn muốn có một tiệc cưới thật ấn tượng
với không gian sang trọng, huyền ảo được trang
trí độc đáo; cũng như thể hiện sự đẳng cấp của
các doanh nghiệp trong từng sự kiện. Capella
Park View luôn chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết
từ trang trí đến phong cách ẩm thực để buổi tiệc
hay sự kiện diễn ra thật hoàn hảo và trọn vẹn.
Là Trung Tâm Hội Nghị tiên phong trong việc
ứng dụng công nghệ LCD và LED trong tất cả các
sảnh tiệc, Capella Park View góp phần tạo nên
thành công của các sự kiện bằng những hiệu ứng
hình ảnh sắc nét, từ trang thiết bị hiện đại, hệ
thống cách âm tốt, tạo không gian riêng cho các
sự kiện.
Capella Parkview thiết kế những set menu chiêu
đãi kết hợp hài hoà nét tinh tuý ẩm thực phong
cách Á – Âu. Mỗi món ăn ngon miệng được trang
trí trang trọng góp phần tạo nên một buổi tiệc
hoàn hảo làm hài lòng và để lại ấn tượng sâu sắc
trong lòng khách mời.
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TUYỆT TÁC
CHO CÁC SỰ KIỆN
Với lối kiến trúc đương đại giao thoa phong cách
Đông Tây cùng chất lượng dịch vụ đẳng cấp, công
nghệ hiện đại và hệ thống sảnh tiệc quy mô, Capella
Gallery Hall mang đến một không gian đa chức
năng phù hợp cho nhiều loại hình hội nghị, sự kiện,
yến tiệc trọng đại và tiệc cưới sang trọng.

Capella Gallery Hall là mô hình Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới cao cấp vượt trội
hơn hẳn so với những Trung tâm hiện có trong hệ thống của Capella Holdings.
Nơi đây áp dụng thử nghiệm mô hình cao tầng để tận dụng được các khu đất
tương đối nhỏ ở trung tâm thành phố, đặc biệt được thiết kế cực kỳ hiện đại và
tinh tế.
Capella Gallery Hall có diện tích sàn xây dựng hơn 12.000 m2 và toạ lạc ngay tâm
điểm kết nối các quận trung tâm sầm uất của thành phố. Khởi nguồn cảm hứng
từ dòng champagne tuôn trào và những sủi tăm lấp lánh, 5 đại sảnh của Capella
Gallery Hall lần lượt mang tên các loại champagne nổi tiếng như: Dom, Veuve,
Moet, Crystal, Duval.
Sự quyến rũ say mê của các loại rượu vang cùng những sủi tăm lấp lánh đã trở
thành nguồn cảm hứng cho thiết kế chủ đạo bay bổng nơi đây. Mỗi sảnh được ví
như một tuyệt tác nghệ thuật tinh tế cùng lối kiến trúc kết hợp Đông – Tây đầy thi
vị, làm nên chất xúc tác tuyệt vời cho các sự kiện thăng hoa.
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Capella Gallery Hall
Địa chỉ
: 24 Đường 3/2, P.12, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại : (08) 3862 6999
Fax
: (08) 3862 6777
Hotline
: 0972 04 77 88
Email
: contact@capellagallery.com
Website : www.capellagallery.com
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Capella Gallery Hall được thiết kế hệ thống đèn
độc đáo tạo nên một không gian lung linh hoàn
toàn khác biệt. Trong không gian lãng mạn, vô
số ánh đèn lấp lánh tựa pha lê vẽ nên bầu trời
đầy sao, tỏa sắc vàng ấm áp như thay lời chúc
phúc dành cho các đôi uyên ương. Bên cạnh đó
là những giai điệu du dương của những bản giao
hưởng mang đến sự lãng mạn, đẳng cấp cho bữa
tiệc mừng trăm năm hạnh phúc. Đội ngũ chuyên
xây dựng tiệc cưới theo chủ đề của Capella Gallery
Hall sẽ phác hoạ nên khung cảnh đầy thi vị và tư
vấn một chương trình tiệc dành riêng cho từng
khách hàng. Phong cách cổ điển Châu Âu hay Á
Đông huyền bí, xa hoa hay hiện đại,… đều có thể
kết tinh thành hiện thực.
Ngoài ra, Capella Gallery Hall chính là nơi hội tụ
các giá trị vượt trội để đạt đến những kết quả

mĩ mãn của các hội nghị hay sự kiện. Nội thất
sang trọng, công nghệ tiên tiến, hệ thống âm
thanh ánh sáng hiện đại, Capella Gallery Hall
xứng đáng được lựa chọn cho những hội nghị,
sự kiện quan trọng của các doanh nghiệp trong
nước và quốc tế. Quan tâm và thấu hiểu, các
chuyên gia tổ chức hội nghị sẽ chăm chút trong
từng chi tiết, giúp hoàn thiện mỗi chuyển động
trong từng sự kiện.
Tại Capella Gallery Hall, ẩm thực là màn trình
diễn nghệ thuật đầy màu sắc. Các thực đơn đa
dạng kết hợp nét tinh tuý văn hoá ẩm thực Á –
Âu, đặc biệt là các món Hoa truyền thống. Với
các món ăn hấp dẫn và cách bày trí đẹp mắt,
buổi tiệc không chỉ đem đến trải nghiệm hương
vị ẩm thực trọn vẹn mà còn khiến thực khách
mãn nhãn.
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MỸ MÃN
TRONG TỪNG CHI TIẾT
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Claris Palace hiện là một trong những Trung tâm Hội nghị
Tiệc cưới hàng đầu tại Thủ Đức và cả vùng cửa ngõ Đông
Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích sử dụng trên
5.000 m2 mang đến cho Claris Palace một không gian rộng
rãi với 6 sảnh tiệc có sức chứa trên 2.800 khách.

59

Vào thời điểm thị trường bất động sản đang sôi
động, Capella Holdings đã mua lại một số khu
đất của các công ty có sẵn quỹ đất. Và Claris
Palace đã được ra đời trên ý tưởng tận dụng khu
đất trước đây là phân xưởng của Công ty kem
đánh răng Như Ngọc để xây dựng một Trung
tâm Hội nghị Tiệc cưới.
Claris Palace
Địa chỉ : 22 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước,
Quận Thủ Đức, TP.HCM
Hotline : 0938 209 219 - 0922 575 675
Email		 : sales@claris.vn
Website: www.claris.vn

Claris Palace với tên gọi khởi nguồn từ ý nghĩa
của ánh hào quang tỏa sáng và hình ảnh gắn liền
cùng thương hiệu chính là những viên ngọc thuần
khiết, thể hiện nét đẹp vĩnh cửu của lời hẹn ước
tình yêu. Kiến trúc được thiết kế theo phong cách
Châu Âu với những sảnh trần cao vút, những đại
sảnh không cột càng làm tăng cảm giác rộng rãi
đến choáng ngợp. Tông màu trắng ngà giản dị
làm chủ đạo cùng những vách ngăn bằng vải voan
tạo nên một không gian mềm mại đầy lãng mạn.
Cách bố trí ánh sáng phản chiếu gián tiếp dịu nhẹ
lên các bức tường khiến Claris Palace càng trở nên
sang trọng và cuốn hút.
Nơi đây được xem là một địa điểm hoàn hảo để
tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc quan trọng nhất
đời người bởi đội ngũ chuyên gia của Claris Palace
luôn sẵn sàng cùng đôi uyên ương hoạch định một
chương trình chi tiết, đồng thời chăm chút tỉ mỉ
từng khâu lễ tiệc nhằm mang đến những giây phút
ý nghĩa cho một ngày vui thành công mỹ mãn.
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Ngoài ra, thiết kế tổng thể của Claris Palace
cho phép không gian co giãn tối đa nhờ sự trợ
giúp của những vách ngăn di động thông minh.
Sảnh có thể chứa được 3.000 khách cho những
hội nghị, sự kiện lớn nhưng cũng có thể đáp
ứng những không gian nhỏ ấm cúng từ 100150 khách. Tất cả đều được thể hiện một cách
chuyên nghiệp nhất cùng hệ thống âm thanh
ánh sáng tối tân và lối bài trí mang sắc thái
riêng biệt.
Claris Palace được chia thành 6 sảnh lớn tất cả
đều lấy cảm hứng từ những viên ngọc quý như
một điểm sáng đầy lung linh trên mảnh đất
đầy tiềm năng của Quận Thủ Đức. Claris Palace
không những được biết đến bởi lợi thế về quy
mô kiến trúc, sảnh tiệc sang trọng hiện đại mà
còn được đánh giá cao về gu ẩm thực tinh tế
sang trọng, bên cạnh sự phục vụ tận tình chu
đáo của đội ngũ nhân viên.
Sự tài hoa, nét tinh tế trong cách chế biến thực
đơn của các đầu bếp hàng đầu giàu kinh nghiệm
là yếu tố giúp ẩm thực trở thành một thế mạnh
của Claris Palace. Các thực khách sẽ thưởng thức
những món ăn được kết hợp một cách tinh tế từ
hương vị đến hình thức. Thực đơn nơi đây luôn
được đổi mới nhằm tạo sự phong phú và làm hài
lòng những khách hàng khó tính nhất.
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GIẢI TRÍ
THỜI THƯỢNG
ĐỈNH CAO
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Chill Sky Bar tọa lạc trên đỉnh cao
nhất của AB Tower, nằm ngay trung
tâm Quận 1 với tầm nhìn bao quát cả
thành phố Sài Gòn nhộn nhịp

Chill Sky Bar gây ấn tượng với một không gian
3.000 m2 tọa lạc tại tầng 26, 27, 28 AB Tower, địa
chỉ 76A Lê Lai, Quận 1, bao gồm khu vực giải trí
ngoài trời, khu vực Lounge cực kì sôi động và nhà
hàng Fine Dining cao cấp nhất Sài Gòn. Đây là nơi
hội tụ của phong cách, gu thẩm mỹ, thời trang và
ẩm thực sành điệu của giới thượng lưu Sài Gòn; là
nơi gặp gỡ giao lưu của các đối tác, bạn bè quốc
tế và điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trải
nghiệm những đêm tiệc bất tận, những khoảnh
khắc ẩm thực đỉnh cao, tận hưởng không khí mát
mẻ và vẻ đẹp kiến trúc lung linh huyền ảo của Sài
Gòn về đêm.
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Chill Sky Bar là nơi hội tụ của các ngôi sao. Khi
Sài Gòn bắt đầu lên đèn thì cũng là lúc Chill Sky
Bar trở nên nổi bật và lộng lẫy, lôi cuốn thị giác
nhờ hiệu ứng ánh sáng gián tiếp cũng như ánh
sáng đổi màu. Đặc biệt là quầy bar được thiết kế
đẹp mắt với vẻ lung linh biến ảo đầy sức hút.

Chill Skybar
Địa chỉ
: Tầng 26& 27 AB Tower,
76A Lê Lai, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại : 093882 2838
Email
: info@chillsaigon.com
Website		 :www.chillsaigon.com

Chill Sky Bar còn khẳng định đẳng cấp về ẩm
thực và dịch vụ chăm sóc khách hàng khi mang
đến cho các thực khách những món ăn thời
thượng do đầu bếp quốc tế 5 sao đến từ Dubai
đảm nhiệm và những ly cocktail đẳng cấp quốc
tế do các bartender World Class pha chế... Bên
cạnh đó là phong cách âm nhạc đa dạng, từ
Chill-out, R&B tinh tế và lôi cuốn đến Sexy house,
Hiphop quyến rũ và cuồng nhiệt. Tiên phong của
mô hình giải trí tầng thượng tại Việt Nam kể từ
năm 2011, Chill Sky Bar đã để lại ấn tượng mạnh
mẽ, thu hút giới trẻ Sài thành lẫn khách du lịch
trong nước và quốc tế.
Trong suốt những năm qua, Chill Sky Bar vô
cùng tự hào khi là thành viên của “The World’s

finest Club” với những giải thưởng danh giá như
Giải thưởng bất động sản quốc tế (International
Property Awards) - hạng mục Giải nội thất đẹp nhất
trong ngành giải trí quốc tế năm 2012-2013, Chứng
chỉ dịch vụ xuất sắc của TripAdvisor năm 2014.
Vinh dự hơn cả là được tạp chí New York Times
bình chọn “Top 10 Sky Bar đẹp nhất thế giới” liên
tiếp 4 năm liền. Năm 2015 Chill Sky Bar được đài
CNN thực hiện phóng sự về một loại hình giải trí
điển hình ở một nước mới phát triển như Việt Nam
không thua kém các nước phát triển.
Chill Sky Bar là thương hiệu giải trí đầu tiên của
Việt Nam được biết đến rộng rãi ở nước ngoài và
là thương hiệu giải trí thuộc top 10 của thế giới.
Chill Sky Bar đã và đang tổ chức rất nhiều sự kiện
mang dấu ấn riêng theo chủ đề thu hút sự góp
mặt của các tên tuổi lớn trên thế giới và trong
ngành giải trí như David Beckham, Van Nistelrooy
– Hoàng tộc Thụy Điển, Hoàng tộc Brunei, ca sĩ
Leah McFall (The Voice UK), các diễn viên nổi tiếng
quốc tế và sắp tới đây là màn biểu diễn của DJ số
một thế giới Timbaland vào tháng 6/2017.

65

SÔI ĐỘNG SÀI GÒN
360 ĐỘ
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Air 360 Sky Bar là nơi duy nhất có
không gian mở 360 độ với hồ bơi tràn
bờ trên độ cao 120 m để thỏa sức
ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn hoa lệ về
đêm. Tại đây, bạn có thể trải nghiệm
dịch vụ ẩm thực đẳng cấp, nhâm nhi
những ly cocktail tuyệt hảo, trò chuyện
cùng bạn bè, đối tác hay thưởng thức
màn trình diễn của các DJ hot nhất
thành phố và DJ quốc tế.

Air 360 Sky Bar là một điểm thư giãn không thể bỏ qua với dịch vụ Bar
và Lounge hiện đại. Air 360 Sky Bar khoác lên một bộ cánh lộng lẫy khi
được thiết kế sang trọng, ấm cúng với hàng trăm ánh đèn lấp lánh huyền
ảo và quầy bar mở độc đáo theo xu hướng thế giới đầy tinh tế. Đến đây,
bạn có thể tìm cho mình một góc riêng yên bình ngắm hoàng hôn, chiêm
ngưỡng vẻ đẹp phố thị hay trải nghiệm những đêm tiệc đầy ấn tượng với
bạn bè.
Điều làm nên dấu ấn thương hiệu Air 360 Sky Bar chính là quang cảnh
rộng mở, bạn có thể phóng tầm mắt xuống toàn cảnh 360 độ Sài Gòn,
ngắm nhìn trọn vẹn những công trình cổ đẹp nhất như chợ Bến Thành,
Nhà hát thành phố, Bến Bạch Đằng bình yên hay tòa nhà Bitexco tráng lệ.
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Tọa lạc trên tầng thượng, Air 360 Sky Bar mở
cửa từ rất sớm, dành cho đối tượng chủ yếu
là nhân viên văn phòng, doanh nhân và người
nước ngoài. Trong không gian khoáng đạt, thật
tuyệt vời khi thưởng thức những đồ uống mát
lạnh tại bể bơi Sky Pool ngay sát quầy bar và
hoà mình vào những giai điệu thật sôi động.
Âm nhạc nơi đây theo phong cách deephouse
nên bạn vừa có thể thưởng thức âm nhạc, vừa
có thể trò chuyện với bạn bè mà không sợ bị
âm thanh lấn át. Air 360 còn là nơi tổ chức
rất nhiều sự kiện lớn và thường xuyên có các
chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Air 360 Sky Bar
Địa chỉ
: Tầng 22, Toà nhà Bến Thành,
136-138 Lê Thị Hồng Gấm,
Quận 1, TP.HCM
Hotline
: 0974 58 77 88
Email
: air@air360skybar.com
Website : www. air360skybar.com
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Từ tầm 21 giờ trở đi, là thời điểm cho bầu
không khí sôi động, cuồng nhiệt của dòng
nhạc EDM đến từ các ca sĩ, DJ nổi tiếng trong
và ngoài nước. Ngoài ra, còn có những phòng
VIP với không gian ấm cúng, sang trọng và yên
tĩnh, thích hợp cho việc tiếp khách và tổ chức
các sự kiện của công ty.
Các món ăn độc đáo, hòa quyện giữa hai nền
văn hóa Đông - Tây, kết hợp cùng hương vị của
những ly cocktail mát lạnh, hay những thức
uống hảo hạng chắc chắn sẽ đem đến cho bạn
những trải nghiệm thú vị khó quên.
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THƯỞNG THỨC ẨM THỰC
NHẬT BẢN TINH TẾ
TRONG KHÔNG GIAN
NGHỆ THUẬT ĐẲNG CẤP
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“Sorae” cũng giống như ý nghĩa tên gọi “phía trên bầu trời”,
Sorae là một trong những nhà hàng Nhật Bản có tầm nhìn
ngoạn mục nhất và cũng là điểm đến lý tưởng nằm ngay
giữa trung tâm Sài Gòn.
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Sorae có diện tích trên 3.000 m2, được trang trí nội
thất cực kỳ xa hoa, tinh tế từ chân quầy bar ốp da
đà điểu đúc nguyên tấm trị giá hàng triệu USD được
đóng khung viền nhập khẩu trực tiếp từ Dubai hay
những hoạ tiết cá chép tinh xảo được khắc nổi cầu
kỳ. Điểm đặc biệt khi đến Sorae là thực khách vừa
được thưởng thức tinh hoa ẩm thực Nhật Bản, vừa
trải nghiệm di sản văn hoá của xứ sở mặt trời mọc
vô cùng độc đáo trong không gian nội thất được kết
hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại.
Tại Sorae, mỗi món ăn là một tác phẩm nghệ
thuật được chế biến cầu kỳ với sự tận tâm của hơn
20 đầu bếp hàng đầu để làm nên hương vị Nhật
Bản thuần khiết. Thực khách có thể khám phá
thế giới muôn màu muôn sắc của sushi, sashimi,
những món salad, tempura độc đáo, … và cảm

nhận hương vị nồng nàn của những loại Sake trứ
danh hòa quyện cùng hương vị thanh khiết, tự
nhiên của mỗi món ăn. Ẩm thực Nhật theo phong
cách của Sorae có phần tinh tế, trau chuốt và
hoàn mỹ để mang đến sự trải nghiệm nhiều góc
độ khác nhau của nền ẩm thực xứ sở hoa anh
đào. Sorae còn được biết đến như một điểm giải
trí đẳng cấp với quầy wisky bar sang trọng cùng
bộ sưu tập hàng trăm loại rượu hảo hạng.
Sorae từng nằm trong Top 23 kiến trúc phong cách
nhất thế giới do tạp chí nổi tiếng VISI bình chọn. Với
tổng thể đậm chất Châu Á xem lẫn vẻ đẹp ngoạn
mục, tráng lệ phương Tây, Sorae ứng dụng phong
cách Zen (thiền) trong trang trí nội thất, thể hiện
qua những vật liệu như tre, gỗ cùng tông màu trầm
ấm làm chủ đạo. Tại Sorae, ánh sáng đều có thể

len lỏi qua từng ngóc ngách, chan hoà xuyên qua
từng tầng lớp trang trí của quầy bar hay câu lạc bộ
Cigar Sài Gòn - Cigar Lounges. Nghệ thuật hắt sáng
cũng được ứng dụng hài hoà và cân đối với từng
mảng sáng tối xen lẫn trên các bức tường đối diện
Whisky bar. Ánh sáng đèn tông vàng phủ khắp nơi
làm bừng sáng không gian giữa khoảng sáng tối
lung linh đèn bên dưới thành phố.
Sorae còn là một câu lạc bộ đặc biệt dành cho
những ai yêu thích cigar. Với đủ các loại cigar cao
cấp trên thế giới và đặc biệt hàng đêm có chuyên
gia quấn thuốc lá từ Cuba đảm trách phục vụ cho
nhu cầu đa dạng của quý khách. Tại đây, khách
đến luôn cảm nhận được không gian nhẹ nhàng
tinh tế để thư giãn và tìm niềm cảm hứng mới sau
những giờ làm việc mệt mỏi.

Nhà hàng Sorae
Địa chỉ
: Tầng 24 -25 Toà nhà AB,
76A Lê Lai, Quận 1, TP.HCM
Hotline
: 08 38272372
Email
: sorae@d1-concepts.com
Website : www.soraesushi.com
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PHONG VỊ HOA
TRUYỀN THỐNG
TRÊN ĐẤT SÀI THÀNH
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Gia nhập thị trường ẩm thực Sài Gòn chỉ mới hai năm nhưng San Fu Lou đã
trở thành địa điểm quen thuộc cho những ai yêu thích hương vị thơm ngon
của các món Hoa. San Fu Lou mang ý nghĩa “Tam phúc lành” với mục đích
đem đến bữa ăn ngon miệng, bổ dưỡng và lành mạnh cho thực khách.

San Fu Lou có lối thiết kế hoạ tiết cầu kỳ, cùng
màu sắc và chất liệu của một ngôi nhà truyền
thống Quảng Đông được kết hợp khéo léo với
phong cách Tây Âu nên vẫn mang hơi hướng hiện
đại. Nội thất bằng gỗ gần gũi và sang trọng điểm
xuyết thêm các đèn lồng đặc trưng tạo sự ấm áp.
Hệ thống kính bao bọc khắp nhà hàng nên ánh
sáng tự nhiên luôn tràn ngập từng góc nhỏ. Tại
Việt Nam, San Fu Lou là nhà hàng kiểu Hoa đầu
tiên có thiết kế bếp mở cho phép thực khách có
thể nhìn thấy quá trình chế biến những món ăn
hấp dẫn và toàn cảnh thao tác trong bếp của các
đầu bếp.

San Fu Lou phục vụ đầy đủ các món ăn từ
Dimsum, vịt, gà, hải sản cho đến những món gà
sốt thơm lừng, mì vịt tiềm ngon lành, những món
ăn biến tấu từ đậu hủ sánh mịn, những món xào
hấp dẫn,... đều mang đậm hương vị ẩm thực
Quảng Đông.
Đến San Fu Lou, thưởng thức món Quảng Đông
thì có lẽ Dimsum là lựa chọn hàng đầu. Những
chiếc Dimsum được hấp hay chiên, được biến
tấu nhiều màu sắc bắt mắt, bốc khói thơm lừng
trong những chiếc rổ tre. Thực khách sẽ bị lôi
cuốn bởi món Har Gow (Há cảo), Shao Mai (bánh

bao nhỏ) hay bánh bao phong sa trứng muối,...
với vỏ bánh mềm mịn cùng những gì tinh tuý
nhất được ẩn chứa bên trong nhân bánh. San Fu
Lou cũng nổi tiếng với các loại thịt quay hảo hạng
như món vịt Hồng Kông, được quay bằng cách
sử dụng gỗ táo chuyên dụng theo phương pháp
đốt lò từ nhiều thế kỷ của các nhà bếp hoàng gia,
mỗi con vịt quay đều đạt độ sắc nét hoàn hảo và
thơm ngon. San Fu Lou còn có các loại trà được
chọn lọc cẩn thận như trà hoa cúc, trà ô long, trà
xanh,... Tất cả mang đến sự hài hoà, giúp thực
khách cảm nhận hương vị truyền thống trong
không gian đương đại.
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Sự khác biệt làm nên thương hiệu San Fu Lou chính là đặc
trưng ẩm thực độc đáo, tạo trào lưu ăn nhanh và hợp khẩu
vị. Các loại gia vị được sử dụng nhẹ nhàng, hạn chế lượng dầu
mỡ tạo nên sự thơm ngon cho món ăn, nguyên liệu tươi ngon
và an toàn cho thực khách. San Fu Lou chính là địa điểm dừng
chân lý tưởng cho bất cứ ai muốn tận hưởng phong vị Hoa
đích thực trên đất Sài thành.

Nhà hàng San Fu Lou
San Fu Lou 1: Tầng Trệt, AB Tower, 76A Lê Lai,
Quận 1, TP.HCM
San Fu Lou 2: 195 – 197 Phan Xích Long,
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
San Fu Lou 3: 24 đường 3/2, Quận 10, TP.HCM
Website
: www.sanfulou.com
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TINH TUÝ
ẨM THỰC VIỆT

78

Đến nhà hàng Dì Mai để thưởng thức những món ngon của quê hương Việt Nam
trong không gian bếp mở độc đáo cùng lối kiến trúc đương đại nhưng vô cùng
thân quen gần gũi. Ẩm thực Việt nơi đây với sự hoà quyện và cân bằng giữa các
hương vị truyền thống sẽ lưu lại nhiều dư vị và cảm xúc khó phai.
Nhà hàng Dì Mai tọa lạc ngay giữa trung tâm
thành phố nhộn nhịp, bên cạnh chợ Bến Thành,
là một không gian tuyệt vời để thực khách
thưởng thức nét tinh tuý của những món ăn đậm
chất văn hoá của ẩm thực Việt Nam.
Các món ăn nấu theo phong cách truyền thống,
được chế biến từ các nguyên liệu an toàn do các
nông trại địa phương cung cấp và rất hạn chế
dầu mỡ để giữ trọn hương vị tươi ngon. Nhà
hàng còn có các món chay và món tự chọn được
phục vụ theo thói quen bữa cơm trong gia đình
Việt nhằm mang lại sự thân tình, giúp thực khách
có cảm giác như đang quây quần bên mâm cơm
gia đình đầm ấm.

Nét độc đáo ở Dì Mai là không gian bếp mở cùng
hệ thống quầy salad tươi ngon và bánh mì nóng
giòn ngay lối vào của nhà hàng. Bên cạnh là quầy
giải khát với thực đơn phong phú, đậm chất Việt
như nước ép, cà phê truyền thống và các loại
cocktail, bia rượu, đặc biệt là loại rượu độc nhất
vô nhị mang nhãn hiệu Dì Mai. Bếp chính nằm
ngay trung tâm cho phép thực khách quan sát
các khâu thao tác của nhà bếp. Không gian bếp
mở này chính là điểm nhấn sinh động và tạo
sự gần gũi cho thực khách. Kế đó là quầy tráng
miệng luôn phục vụ các món ăn đa dạng sắc
màu đầy hấp dẫn. Thực khách có thể lựa chọn
các món ăn đường phố đậm chất truyền thống
ngay tại nơi đây.
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Thưởng thức món Việt trong không gian thuần
Việt không hẳn là phải mang vẻ dân dã, thôn quê,
mà ở Dì Mai ta tìm thấy sự giao hoà tinh tế giữa
kiến trúc Đông Dương hiện đại với chất Việt mộc
mạc thân quen, gợi lên những hoài niệm còn đọng
lại trong tiềm thức của nhiều người. Tại Dì Mai,
ta thấy một Việt Nam “giao thời”, vẫn phảng phất
chút hoài cổ của ống đũa nhôm, bát sành bên
cạnh dấu tích của sự tiếp cận văn hoá hiện đại
như “gạch bông”, bảng hiệu sơn nước vẽ tay hay
tà áo dài cách tân rợp bóng đường phố xưa của
hình ảnh, ấn phẩm Sài Gòn xưa... Điểm nhấn ngay
trung tâm là chiếc bàn ăn được thiết kế từ chiếc
xe lam màu xanh - hình ảnh phương tiện vận
chuyển quen thuộc trong các chợ và trên những
con đường xưa của Miền Nam...
Với sự tâm huyết của các đầu bếp và sự nhiệt tình
của những nhân viên, thực khách luôn được phục
vụ một cách thân thiện, ấm áp mọi lúc từ điểm
tâm, bữa trưa cho đến bữa tối hay ăn nhẹ.

Nhà hàng Dì Mai
Địa chỉ : Tầng trệt, Ben Thanh Tower
136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1
Hotline : 08 3821 7786
Website : ww.nhahangdimai.com
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1 PHÚT
CHO MỌI ĐIỂM ĐẾN
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The One Saigon là thương hiệu cho 126 căn hộ
tuyệt đẹp với “Vị trí kim cương” ngay giữa lòng
trung tâm tài chính Quận 1, có 3 mặt tiền đắc
địa: Lê Thị Hồng Gấm, Ký Con, Đặng Thị Nhu.
Đây là khu vực tập trung nhiều dịch vụ cao cấp
bậc nhất và tập trung đa số các cơ quan Kinh
tế, Thương mại, Xã hội đầu não của cả Thành
phố Hồ Chí Minh như UBND Thành phố, chợ Bến
Thành, Bệnh viện Sài Gòn, Công viên 23/9 và
Nhà ga Metro…
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The One Saigon được xây trên một quỹ đất vàng giữa trung
tâm thành phố, với 126 căn hộ và Loft-penthouse được phân
bố từ tầng 5 - tầng 20 của tòa nhà và được cấp chủ quyền sổ
hồng vĩnh viễn.
The One Saigon là công trình đạt đến sự chuẩn mực của lối
kiến trúc hiện đại, hài hòa thoáng đãng về không gian. Được
thiết kế bởi hãng SWA của Mỹ theo tiêu chuẩn căn hộ quốc
tế và được xây dựng bằng những vật liệu cao cấp nhất, mang
đến sự sang trọng và phong cách sống tiện nghi cho mỗi căn
hộ; đồng thời được trang bị đầy đủ tiện ích từ phòng tập gym,
cà phê sân thượng, bar, hồ bơi tràn bờ,… The One Saigon
chính là nơi dành riêng cho giới doanh nhân thành đạt, những
người có ảnh hưởng trong dòng chảy kinh tế của đất nước…
tầng lớp thượng lưu muốn tận hưởng không gian sống đẳng
cấp, hiện đại ngay giữa lòng thành phố.

The One Saigon
Địa chỉ
: 45-47 Đặng Thị Nhu, Quận 1, TP.HCM
Hotline
: 093 419 1838
Email
: info@theonesaigon.vn
Website : www.theonesaigon.vn
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TỰ HÀO THÀNH QUẢ
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THƯƠNG HIỆU
NỔI TIẾNG

VỊ TRÍ KINH DOANH
ĐẮC ĐỊA

DỰ ÁN
HOÀN THÀNH

NHÂN VIÊN

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DOANH THU
BÌNH QUÂN HÀNG NĂM

LẦN MỨC
TĂNG TRƯỞNG TÀI SẢN
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CÁC CÔNG TY
THÀNH VIÊN
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LẤY NGUỒN LỰC
TẠO SỨC BẬT MẠNH MẼ

90

91

NHÂN SỰ
SỨC MẠNH CỐT LÕI
CỦA THÀNH CÔNG
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Sức mạnh con người chính là tài sản vô hình được Capella Holdings vun đắp, tích
luỹ trong suốt thời gian qua và là chìa khoá mở ra mọi thành công cho Công ty.
Với niềm đam mê và nội lực sẵn có với chiến lược đúng đắn trong công tác quản
trị nguồn nhân lực, Capella Holdings đã quy tụ một đội ngũ quản trị phù hợp giỏi
chuyên môn cùng nhiều nhân sự năng động, sáng tạo và giàu nhiệt huyết, đam mê.
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Song song với việc hoàn thiện hệ thống quản lý
phù hợp với những định hướng mới, Ban lãnh
đạo luôn bám sát những triết lý, các giá trị cốt
lõi đã đặt ra để tạo sự gắn kết chặt chẽ. Mọi
thành viên đều có thể gắn bó, tương trợ, cống
hiến; chia sẻ lẫn nhau, thống nhất quan điểm
chủ trương để hành động được đồng nhất và
đạt hiệu quả cao. Đó cũng là một trong những
bí quyết giúp tập đoàn vượt qua mọi thử thách.
Capella Holdings chú trọng khâu đào tạo, đảm
bảo 100% nhân viên phải được đầu tư chuyên
sâu, đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế về những
điểm mấu chốt của lĩnh vực đang đảm trách.
Đến nay, đội ngũ nhân sự không chỉ đáp ứng
cho sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn mà
còn đóng góp cho ngành và xã hội.
Công ty cam kết tạo môi trường làm việc lý
tưởng giúp các nhân sự phát triển tối đa năng
lực bản thân, xây dựng cơ chế đãi ngộ tốt nhằm
giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng
cao. Đây cũng chính là cách góp phần thúc đẩy
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sự phát triển của ngành nghề, đồng thời cung
cấp nguồn lực nội địa chất lượng cao cho xã hội.
Cách đối nhân xử thế một cách hợp lý, hợp tình
của Ban lãnh đạo là một giá trị tạo nên lòng tin,
làm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nguồn
nhân lực của tập đoàn và sự toàn tâm toàn ý
cống hiến của tập thể nhân viên. Ban lãnh đạo
luôn giữ vai trò dẫn dắt, định hướng cả tập thể
và quan tâm, hỗ trợ mọi cá nhân để cùng đạt
đến mục tiêu chung của Công ty.
Bên cạnh đó, Capella Holdings ban hành chế độ
phúc lợi, khen thưởng cho cá nhân, tập thể xuất
sắc, thường xuyên tổ chức hoạt động văn thể
mỹ, tạo điều kiện vui chơi giải trí, du lịch định
kỳ cho toàn thể nhân viên. Những điều này đã
tạo cơ hội gắn bó, trao đổi học hỏi kinh nghiệm
lẫn nhau giữa các bộ phận trong hệ thống và
tạo nên nên một lực lượng nhân sự tận tâm gắn
kết - đây là tác nhân quan trọng nhất cho những
thành công rực rỡ hôm nay.
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XÂY DỰNG VĂN HÓA
DOANH NGHIỆP - NIỀM ĐAM MÊ TẬN TÂM, CHUYÊN NGHIỆP, HỢP TÁC
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Capella Holdings quan niệm việc xây dựng văn hoá doanh
nghiệp không phải là một khẩu hiệu mà phải được vun đắp
từ từng cá nhân trong tổ chức, điều này chính là chìa khóa
để doanh nghiệp phát triển bền vững về lâu dài. Thương
hiệu của Công ty được bắt đầu từ chính hoài bão và ước mơ
của những người lãnh đạo, nên dù đảm nhận vai trò, trách
nhiệm khác nhau nhưng tất cả đều có sự đồng thuận, “cùng
nhìn về một hướng” trong việc tạo nên cá tính văn hoá cho
Capella Holdings.
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Chính nhờ sự hợp lực giữa ban quản trị, sự phối hợp chặt chẽ
giữa các bộ phận trong Công ty, Capella Holdings đã xây dựng
một nền văn hoá mang đậm bản sắc riêng. Đó chính là văn
hoá của sự chuyên nghiệp thể hiện qua các giá trị cốt lõi.
• Sự tận tâm - Thỏa mãn nhu cầu khách hàng bằng sự phục
vụ chu đáo. “Sự tận tâm” là giá trị phải được minh chứng cho
mỗi thành viên trong Capella Holdings.
• Nguồn nhân lực - Đội ngũ CBNV Capella Holdings không chỉ
đáp ứng về chuyên môn, niềm đam mê mà còn phù hợp cả
về định hướng phát triển cùng tập đoàn.
• Tính hợp tác - Hợp tác tạo nên sức mạnh, đây không chỉ là
yêu cầu đối với từng nhân viên trong công việc nội bộ, trong
cung cách phục vụ khách hàng, trong tinh thần làm việc
nhóm... mà còn được thể hiện bằng sự liên kết uyển chuyển
và hợp tác đa phương của tập đoàn với đối tác.

Capella Holdings đã duy trì một nề nếp văn hoá đặc thù giúp
phát huy năng lực, thúc đẩy sự đóng góp của tất cả mọi cá
nhân vào việc đạt mục tiêu chung của cả tổ chức. Văn hoá làm
việc kỷ luật, hiệu quả và các quy tắc ứng xử thân thiện, đoàn
kết trong nội bộ; thái độ tôn trọng, tận tâm với khách hàng; sự
quan tâm sâu sắc đến cộng đồng xã hội đã góp phần tạo lập
một tập đoàn Capella Holdings năng động, tiên phong trong
mọi hoạt động.
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VƯƠN TẦM CAO MỚI

CHUẨN BỊ MỌI NGUỒN LỰC,
TẠO SỨC BẬT MẠNH MẼ
CHO MỘT THƯƠNG HIỆU VIỆT
MANG TẦM VÓC QUỐC TẾ
Capella Holdings đã hoàn chỉnh hệ thống nhận diện thương hiệu, hoàn thiện cơ chế quản lý và
quy trình hoạt động, xây dựng chiến lược kinh doanh, tiếp thị,... để tạo lợi thế cạnh tranh. Xây
dựng và mở rộng hệ thống ẩm thực, giải trí tại các khu vực trung tâm để nắm bắt thị phần nhằm
đảm bảo sự hài hoà giữa đầu tư và lợi nhuận.

Từ Ben Thanh Land cho đến Capella Holdings
là một hành trình đầy ấn tượng, đánh dấu khát
vọng vươn lên tầm vóc mới và sự chuyên nghiệp
của tập đoàn. Ý chí khát khao đổi mới của Capella
Holdings được thể hiện trong từng chặng đường
từ việc không ngừng tìm kiếm cơ hội, triển khai
những kế hoạch táo bạo cho đến thực hiện
những quyết định đột phá.

có ít nhất 30 concept ẩm thực và phủ kín hầu hết
nhu cầu ăn uống, giải trí của người dân Việt Nam.

Sự năng động và quyết đoán của Ban lãnh đạo
đã tạo nên bước phát triển vượt bậc cho Capella
Holdings. Thay đổi tư tưởng quản trị, tái cơ cấu
hành chính nhân sự, Công ty đã quy tụ được một
nguồn nhân lực ưu tú từ các tập đoàn danh tiếng.
Những xung đột ban đầu trong Ban quản trị đã
được xóa bỏ và thay vào đó là sự tin tưởng bởi
các chính sách nhất quán với chủ trương và tầm
nhìn chiến lược.

Nhận thấy ngành Hospitality là ngành phụ thuộc
vào con người, đặc biệt là lĩnh vực ẩm thực, nên
Công ty hướng đến ứng dụng những công cụ
quản lý hiện đại, từng bước tiêu chuẩn hoá hệ
thống, xây dựng quy trình rõ ràng nhằm giảm
thiểu sự lệ thuộc đó. Mặt khác, Capella Holdings
sẽ nghiên cứu ứng dụng và lựa chọn nguồn
nguyên liệu sạch, đảm bảo tất cả các sản phẩm
trong hệ thống nhà hàng, điểm kinh doanh đều là
thực phẩm hữu cơ (organic). Dự kiến Công ty sẽ
phát triển thêm 2 đến 3 concept mới và 4 đến 5
điểm kinh doanh (outlet) mỗi năm, đồng thời xúc
tiến các cơ hội tiến ra thị trường các quốc gia láng
giềng, phát triển tiếp các mô hình, thương hiệu
mới để đón đầu xu hướng trong tương lai.

Hướng đến tương lai, Công ty xác định cần tổ
chức hệ thống chuyên nghiệp hơn, đề ra định
hướng rõ ràng, thống nhất các mục tiêu và cùng
triển khai hiệu quả. Capella Holding xác định mục
tiêu trọng yếu trong giai đoạn 10 năm tới là phải

Hiện Capella Holdings đang dốc toàn lực cho kế
hoạch tiến đến niêm yết trên thị trường tài chính
trong nước và quốc tế. Công ty đang tập trung vào
việc tái đầu tư, mở rộng quy mô hệ thống, phát
triển mạng lưới, nâng cao năng lực cạnh tranh với
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các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực và
chuẩn bị mọi nguồn lực cho việc niêm yết trên sàn
chứng khoán trong vòng 2 đến 3 năm tới.
Ngoài ra, với nhận thức rằng sự tin tưởng của
khách hàng, đối tác dành cho Capella Holdings là
một tài sản lớn, Công ty sẽ tiếp tục phát huy và
gia cố niềm tin khách hàng bằng các hoạt động:
đảm bảo chiến lược giá tốt xuyên suốt trên thị
trường, cung cấp chất lượng dịch vụ quốc tế, đáp
ứng rộng hơn, sâu hơn trong lĩnh vực ẩm thực
giải trí; đồng thời đầu tư cơ sở hạ tầng ở những
vị trí đắc địa, đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm
mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng.
Trên nền tảng đó, Capella hi vọng sẽ trở thành
lực lượng thúc đẩy và góp phần vào sự phát
triển của ngành giải trí ẩm thực tại Việt Nam
với tư duy và kiến thức chuyên môn toàn cầu.
Với khát vọng chinh phục và cống hiến, Capella
Holdings sẽ không ngừng phấn đấu để ghi
những dấu son vẻ vang trong chặng đường
mới. Và hành trình của Capella Holdings một
lần nữa lại bắt đầu khởi động!

Capella Holding xác định mục tiêu
trọng yếu trong giai đoạn 10 năm tới
là phải có ít nhất 30 concept ẩm thực
và phủ kín hầu hết nhu cầu ăn uống,
giải trí của người dân Việt Nam.
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Song hành cùng việc kinh doanh, Capella
Holdings không ngừng tham gia các hoạt động
cộng đồng xã hội. Trong hành trình 10 năm qua,
Công ty luôn xem trách nhiệm chia sẻ với cộng
đồng là một trong những yếu tố quan trọng
hướng đến sự phát triển bền vững. Tham gia
vào công tác từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời
bất hạnh chính là những nghĩa cử cao đẹp mang
lại giá trị thực tiễn cho xã hội. Quan niệm phát
huy những giá trị “tương thân tương ái” là nhiệm
vụ không thể thiếu của doanh nghiệp, Capella
Holdings luôn tích cực nâng cao trách nhiệm
bằng các hoạt động cụ thể.

Công ty đã phối hợp với Chi hội Từ thiện “Hiểu về
trái tim”, “Vết sẹo cuộc đời” đồng tổ chức chương
trình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tài trợ cuộc thi
DYNAMIC 2011 do trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
tổ chức, tham gia các diễn đàn kinh tế, đóng góp
ủng hộ Trường Sa, trao tặng nhà tình thương
cho gia đình nghèo, vận động ủng hộ đồng bào
lũ lụt Miền Trung,… Công ty đã đóng góp trên
8,8 tỷ đồng cho hoạt động xã hội trong thời gian
qua. Thông qua những hoạt động thiết thực này,
Capella Holdings ngày càng nhận được sự tín
nhiệm cũng như tạo dấu ấn nhân văn trong cộng
đồng xã hội.
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CAPELLA HOLDINGS
10 NĂM
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Tôi thầm cám ơn những thế hệ đàn anh đi trước, những người đã cùng tôi hơn
mười năm qua chia sẽ những khó khăn, những giọt mồ hôi, có cả nước mắt
và nụ người, có những phút giây như nghẹt thở và những cái siết chặt bàn tay,
những khoảng khắc vỡ òa trong hạnh phúc...
Sài Gòn, hai tiếng thân thương ấy như đi vào trong
tôi mỗi sáng mai thức dậy, đón ánh bình minh thức
giấc. Sài Gòn luôn sôi động nhưng đôi lúc cũng
muốn xa một chút để tránh những áp lực trong
cuộc sống và công việc nhưng đi đâu cũng không
thể quên được hình ảnh chợ Bến Thành, Bưu điện
Thành phố, công trường Quách Thị Trang,… và tòa
nhà The One Sài Gòn như một trong những biểu
tượng của Sài Gòn, của Capella Holdings, đã quen
thuộc trong ký ức của tôi.

Thân Thị Thu Thảo
Phó Tổng Giám đốc Capella Holdings

Người Sài Gòn sống phóng khoáng, luôn bao
dung, nghĩa tình và niềm nở với mọi người; trong
công việc lại luôn năng động, sáng tạo, biết vượt
qua những khó khăn thử thách để vươn lên từng
ngày! Sài Gòn đẹp hơn trong mắt mọi người vì
trong từng nơi, từng khoảnh khắc, có biết bao
những con người đã tận tụy ngày đêm với công
việc, nhiều lúc khi tan ca về đến nhà cũng là lúc
ánh bình minh sắp ló dạng !
Ngày ấy, cách đây mười năm, chỉ với khu đất gần
ngàn mét vuông, nhân sự chưa được mười người
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và một văn phòng thuê ở đường Đặng Thị Nhu
để triển khai dự án bất động sản đầu tiên, từ một
Công ty có tài sản thật khiêm tốn: Công ty Trách
Nhiệm Hữu hạn Căn hộ Bến Thành AA. Sau đó
chuyển thể thành Công ty Cổ phần Đầu tư Địa
ốc Bến Thành và ngày nay là Capella Holdings
đang được nhiều người biết đến. Giờ đây, Capella
Holdings đang hội tụ những con người luôn mang
trong mình một niềm tin và khát vọng mãnh liệt.
Niềm tin về định hướng chiến lược lâu dài và khát
vọng về một thương hiệu Capella Holdings đáng
giá nhất Việt Nam, sánh ngang với các thương hiệu
đẳng cấp Quốc tế.
Vươn mình thức dậy từ căn hộ The One Sài Gòn để
ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, thả bước xuống
đến nhà hàng Dì Mai, để thưởng thức món ăn đậm
chất Việt Nam. Thỏa sức với ẩm thực Hoa tại chuỗi
nhà hàng San Fu Lou và tinh tế với món ăn Nhật
tại Sorae. Capella Holdings sẽ cho chúng ta đến với
Chill Sky Bar được tạp chí CNN của Mỹ giới thiệu là
địa điểm cần phải tới khi đến Việt Nam và là nơi có
thiết kế đẹp nhất Châu Á… đến Air 360 để thưởng
thức toàn cảnh Sài Gòn về đêm đầy màu sắc
huyền ảo, tận hưởng cuộc sống lung linh của viên
ngọc sáng: Sài Gòn !
Nói đến tiệc cưới Sài Gòn, chúng ta không thể
không biết đến chuỗi nhà hàng tiệc cưới, trung
tâm tổ chức sự kiện Reverside Palace, Claris
Palace, Capella Parkview và đặc biệt là Capella
Galary Hall với những đầu bếp nổi tiếng đã phục
vụ cho hàng triệu khách hàng, với những thực đơn
phong phú và tinh tế. Mang đến không gian sang
trọng, lãng mạn, ngọt ngào để các cặp đôi hòa
quyện hạnh phúc của mình vào ngày trọng đại của
họ. Vâng, đấy chính là nơi hội tụ những con người
đầy tâm huyết như chúng tôi, sinh ra là để mang
đến hạnh phúc và niềm vui cho mỗi con người.
Capella Holdings hôm nay đang từng bước chiếm
lĩnh thị trường ngành F&B với ba mảng: giải trí,
tiệc cưới và nhà hàng. Chúng tôi có thể tự hào

với tốc độ tăng trưởng nhanh qua các năm, các
chỉ số về doanh thu, hiệu quả, tổng tài sản, chất
lượng nguồn nhân lực,… phát triển vượt bậc, đã
minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của
tập thể nhân viên chung tay xây dựng nên một
Capella Holdings năng động với nhiều sắc màu đa
dạng, mang khát vọng cháy bỏng không chỉ là một
doanh nghiệp hàng đầu, mà phải là một công ty
vững mạnh, đem lại những giá trị thực tiễn có ích
cho cuộc sống, được thể hiện rõ trong triết lý kinh
doanh: Capella Holdings lấy công việc xây dựng để
phát triển bản thân, để góp phần đem đến những
giá trị đích thực cho đất nước, cho cộng đồng và
cho chính chúng tôi. Capella Holdings mong muốn
gia tăng giá trị cho khách hàng, mang lại lợi nhuận
cao nhất cho cổ đông, đảm bảo quyền lợi cho
nhân viên, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và lợi
ích của cộng đồng .
Để làm được những điều ấy, chúng tôi đã vượt
qua không ít những khó khăn để chèo lái con
thuyền có đôi lúc tưởng rằng những ngọn sóng to,
những cơn bão dữ làm cho chúng tôi chùn bước...
Nhưng người thuyền trưởng của chúng tôi, người
đàn ông trăm tay không buông bỏ, vững chãi và
tự tin chèo lái con thuyền đến ngày hôm nay, anh
Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm
Tổng giám đốc tập đoàn Capella. Trong mười năm
qua, Anh đã dành hết tâm huyết, thời gian và trí
tuệ để xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp, tạo
động lực và nâng đỡ đồng nghiệp, anh em cấp
dưới... Khó có thể kể hết những hy sinh thầm lặng
ấy của người sếp, người anh, người đồng nghiệp,
đã cho chúng tôi hiểu được giá trị của chính mình
trong từng viên gạch nhỏ tạo dựng nên một
Capella hôm nay !
Những mảnh ghép của từng viên gạch đã dựng
lên những công trình, đội ngũ và thương hiệu
đáng giá vẫn không ngừng được mài dũa, tôi
luyện từng ngày để trở thành viên kim cương lấp
lánh mà giá trị là sự hội tụ bởi sức trẻ đang vươn
lên từng ngày.

….Qua sông rộng thuyền vào biển lớn
Ngàn con sóng ru tình đời mênh mông
Cuộc hành trình chinh phục những đỉnh cao
Trái tim nóng cháy bỏng niềm khát khao
Cùng chung tay vươn tới những vì sao...
Capella Holdings cũng đã và đang đóng góp để
hòn ngọc Sài Gòn luôn tỏa sáng. Chúng tôi có thể
tự hào về một Chill Sky Bar, là thành viên của The
World’s Finest Club, sánh ngang với những club
sành điệu nhất trên thế giới, về một Air Sky Bar có
thể ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn về đêm lung linh
như những viên kim cương lấp lánh… Mỗi chiều
được trải lòng mình với Sài Gòn, với những bữa
tiệc sang trọng bậc nhất Sài Thành, những món ăn
ngon tinh tế nhất trong chuỗi nhà hàng ẩm thực
Hoa, Nhật, Việt, được các đầu bếp chuyên nghiệp
dành trọn trái tim mình để sáng tạo, chế biến để
những vị khách khó tính nhất cũng có thể khám
phá, thưởng thức một cách thỏa mãn và say đắm
với ẩm thực tinh tế ấy! Được ngắm nhìn các đôi
uyên ương tràn ngập hạnh phúc tay trong tay, trái
tim tôi càng thổn thức mãnh liệt bởi một tình yêu
cho Sài gòn, cho Capella, nơi hàng ngàn con người
đang ngày đêm phục vụ cho tất cả nhu cầu cao
cấp của hàng triệu lượt khách trong nước và quốc
tế đặt chân đến Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh,
nơi mà con người có nhịp sống vội vã, tất bật, nơi
mà nền kinh tế phát triển dẫn đầu cả nước và
Capella Holdings trong mười năm qua đã hòa nhịp
và có những bước đi đáng tự hào.
Tôi yêu đất nước có hàng ngàn năm lịch sử, tôi yêu
Sài Gòn nơi con người luôn cởi mở và bao dung, tôi
yêu gia đình mình và không thể không yêu Capella
Holdings. Bởi nơi đây, tôi đã gắn bó ba ngàn sáu
trăm năm mươi ngày, là cả chuỗi thời gian đẹp
nhất cuộc đời mình, đã cùng những cộng sự năng
động và nhiệt huyết xây dựng lên những công
trình, những căn nhà mơ ước. Tôi đã cho đi thời
gian và nhận lại rất nhiều những giá trị tinh thần và
vật chất, tôi thầm cám ơn những thế hệ đàn anh

đi trước, những người đã cùng tôi hơn mười năm
qua chia sẽ những khó khăn, những giọt mồ hôi, có
cả nước mắt và nụ người, có những phút giây như
nghẹt thở và những cái siết chặt bàn tay, những
khoảng khắc vỡ òa trong hạnh phúc.
Hàng ngàn nhân sự như những mảnh ghép được
tôi luyện dưới bàn tay khéo léo của Người thuyền
trưởng, người đã hoa tiêu, đứng mũi chịu sào mười
năm qua, đã mài dũa những mảnh ghép thành viên
kim cương tỏa sáng mà chúng tôi có được ngày hôm
nay. Chúng tôi muốn cám ơn anh Nguyễn Cao Trí,
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Capella
Holdings, đã xây dựng một đội ngũ, một chiến lược
và định hướng cho sự vươn cao và bay xa cho một
tập đoàn ngày càng vững mạnh!
Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn khách
hàng, đối tác và đội ngũ nhân sự của Capella
Holdings, đã đồng hành trong mười năm qua.
Với phương châm: Xây dựng thị hiếu, tạo nên
giá trị chuỗi hệ thống nhà hàng, tiệc cưới, giải trí,
Capella Holdings sẽ là một trong những đơn vị dẫn
đầu trên cả nước vươn ra thế giới về ngành F&B.
Trong định hướng chiến lược, chúng tôi tự tin sẽ
chiếm lĩnh thị trường với tốc độ tăng trưởng cao
về doanh thu, tổng giá trị tài sản,… góp phần đóng
góp vào ngân sách nhà nước, xây dựng một nước
Việt Nam giàu, mạnh và thân thiện.
Để đạt được kỳ vọng đó, việc đào tạo nguồn nhân
lực đáp ứng dịch vụ một cách hoàn hảo, thỏa
mãn mọi nhu cầu khách hàng luôn được Capella
Holdings đặt lên hàng đầu. Bên cạnh chiến lược
về con người, vấn đề công nghệ, chất lượng phục
vụ, quy mô hoạt động và đóng góp hữu ích cho
cộng đồng là mục tiêu mà chúng tôi luôn vươn tới
để hoàn thiện và nhằm tạo ra những bước đi bền
vững và phát triển vững chắc trong tương lai.
Tôi tự hào vì tất cả những gì mà Capella Holdings
đang sở hữu và đóng góp cho cộng đồng. Và tự tin
rằng, Capella Holdings sẽ khẳng định được vị thế
của mình trong tương lai !
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NGHỀ LÀM DÂU TRĂM HỌ

Bà Chu Hải Yến
Giám đốc Điều hành Capella Holdings
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Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ quen đóng vai thượng đế
với những bữa tiệc lớn nhỏ ở những nhà hàng
đủ loại từ bình dân đến đẳng cấp. Tôi từng nghĩ
rằng, việc vận hành một nhà hàng hay một trung
tâm tiệc cưới không quá phức tạp chỉ cần có một
địa điểm tốt, một thực đơn hấp dẫn và các qui
trình hoàn chỉnh thì tất cả đều suôn sẻ. Vì đơn
giản rằng, nếu không dễ kiếm lời, thì làm sao
thiên hạ cứ đổ tiền ào ào vào ngành kinh doanh
ăn uống. Tôi cũng không phải là người thích la
cà về đêm nên cũng không bao giờ nghĩ đến một
ngày nào đó, tôi sẽ bước chân vào một quán bar
để thưởng thức dịch vụ của nó. Bởi vì, qua những
thước phim truyền hình mà tôi có dịp được xem,
quán bar là một nơi nhạy cảm và đầy cám dỗ.
Tất cả những suy nghĩ đó đều đã thay đổi khi tôi
gia nhập Capella Holdings. Người ta thường nói,
người chọn nghề, nhưng với tôi thì có lẽ ngược
lại, là nghề chọn tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng,
sẽ có một ngày nào đó, tôi được vinh dự tham
gia điều hành một tập đoàn sở hữu những quán
bar, hệ thống chuỗi nhà hàng và trung tâm tiệc
cưới sang trọng bậc nhất Việt Nam. Hai năm lăn
lộn trong nghề với bao thăng trầm, từ việc chỉ có
2 trung tâm tiệc cưới là Riverside Palace Quận 4
và Claris Palace Thủ Đức, cho đến sự ra đời lần
lượt của các trung tâm tiệc cưới khác như Capella
Parkview, Capella Gallery Hall, đặc biệt là sự gia
nhập của các thành viên mới là Chill bar, Air 360,
Lavie En Rose và chuỗi hệ thống nhà hàng Sorea,
Sanfulou, Dì Mai đã làm cho tập đoàn Capella trở

nên hấp dẫn nhưng cũng không kém phần thử
thách. Có những cái thành công, cũng có những
cái thất bại. Tôi còn nhớ như in, cái ngày mà ban
giám đốc quyết định đóng cửa bar Lavi en Rose
để chuyển sang tập trung cho những địa điểm
kinh doanh khác hiệu quả hơn, tôi cũng đã đọc
được sự ray rứt của người đứng đầu tập đoàn.
Vì dù sao, sinh ra một đứa con đã khó mà quyết
tâm chấm dứt nó còn khó hơn. Nhưng kinh
doanh là thế, hiệu quả vẫn phải đặt lên hàng
đầu.
Càng làm càng mê, nhưng tôi cũng cảm nhận câu
nói: ghét ai cứ xúi mở nhà hàng, quả không sai,
bởi vì nó quá vất vả, nhưng hiệu quả không lớn
như các ngành kinh doanh khác. Tôi thích môi
trường làm việc ở Capella Holdings vì mỗi sớm
mai thức dậy, với tôi đều là mới mẻ với những
thử thách không biết trước đang chờ đợi. Tôi
luôn hồi hộp với những tin nhắn lúc nữa đêm vì
không biết có chuyện gì xảy ra không. Tôi luôn
chờ đợi tin nhắn của mỗi sáng sớm để xem ngày
hôm qua kết quả kinh doanh ở các địa điểm
trong hệ thống như thế nào. Tôi cũng cảm nhận
được cái thở phào nhẹ nhỏm của những người
điều hành tiệc cưới khi kết thúc một đêm tiệc mà
không có vấn đề gì xảy ra. Bởi vì, có quá nhiều sự
cạnh tranh không lành mạnh và sự cố luôn chờ
chực để xảy đến. Không có ai dám chắc rằng, khi
một món ăn nào đó được phục vụ đến tận bàn
khách hàng, lại hoàn toàn chiếm được sự hài
lòng của khách. Không ai dám chắc rằng, tất cả

các đêm tiệc hoành tráng được chuẩn bị kỹ lưỡng
lại không phát sinh những vấn đề ngoài ý muốn.
Và càng không ai có thể nói rằng, mỗi đêm khuya
trên các quán bar đông đúc lại không có những
khách hàng đang muốn chứng tỏ quyền thượng
đế của mình đối với nhân viên phục vụ. Sự vất vả
trong phục vụ, sự khắc nghiệt về thời gian làm
việc và sự đòi hỏi cao trong tiêu chuẩn nghiệp vụ
cũng là một rào cản trong tuyển dụng. Phải rất
là yêu nghề, phải rất là tinh tế và phải rất là kiên
nhẫn mới có thể trụ được trong nghề này. Khi đi
sâu vào điều hành ngành này, tôi mới thấy rằng,
nghề này không siêu lợi nhuận như nhiều người
đang nghĩ, nếu làm đúng tâm và chân chính.
Trước giờ, tôi đã quen với sự chỉnh chu của ngành
tài chính, nhưng khi vào ngành này, tôi rút ra cho
mình kết luận về ngành là phải TỈ MỈ trong tổ
chức, VẤT VẢ trong trong chi tiêu, PHIÊU trong
thiết kế và TINH TẾ trong phục vụ.
Ở Capella Holdings, hầu như các dịch vụ không
ngủ vì bạn luôn tìm thấy sự náo nhiệt từ sáng
đến tối trong hệ thống này. Bạn có thể ăn sáng,
ăn trưa hay ăn tối ở hệ thống nhà hàng Capella
D1. Nếu muốn thư giãn sau những giờ làm việc
cực lực, bạn có thể thưởng thức những ly cocktail
đặc sắc và lắc lư cùng âm điệu sôi động của các
DJ nổi tiếng bên người thân, bạn bè thâu đêm
suốt sáng ở những Sky bar sang trọng bậc nhất
Việt Nam là Chill Bar hay Air 360. Bạn cũng có
thể dễ dàng tìm thấy một không gian ấm cúng

cho những bữa tiệc gia đình, sự sang trọng cho
những ngày đại tiệc, hay nơi trang trọng cho
những sự kiện họp hành quan trọng tại hệ thống
nhà hàng tiệc cưới với sức chứa hơn cả ngàn
người như Riverside Palace, Capella Parkview,
Capella Gallery Hall và Claris Palace. Ngay cả khi
bạn có một nhu cầu an cư hay đầu tư thì The
One, một mảng kinh doanh riêng của tập đoàn,
cũng có thể phục vụ bạn. Có lẽ, Capella Holdings
là tập đoàn ẩm thực đầu tiên dám thực hiện sự
minh bạch số liệu thông qua hệ thống một sổ ở
Việt Nam. Đó cũng là một trong những niềm tự
hào khi tôi tham gia điều hành tại tập đoàn. Tôi
có thể ngẩng cao đầu mà khoe với mọi người
rằng, tập đoàn này là nơi có dịch vụ tốt nhất, cao
cấp nhất và minh bạch nhất ở Việt Nam.
Nhu cầu ăn ngon là một trong những tứ khoái
mà con người luôn muốn được trải nghiệm. Với
tôi cũng thế, tôi thích nhất là những dịp được
thử thực đơn mới. Cái cảm giác tôi là người đầu
tiên được nếm những gì tinh hoa nhất, mới mẻ
nhất nhưng chưa chắc có người được thưởng
thức (vì không phải tất cả các món ăn đều được
đem ra kinh doanh thực tế sau khi thử ) của các
đầu bếp nổi tiếng mà tập đoàn mời về, luôn làm
cho tôi thú vị. Tôi không phải là người dễ dàng
ăn uống, nhưng các món ăn do các đầu bếp
đang phục vụ trong hệ thống Capella Holdings
làm ra, đều làm tôi hài lòng. Nét đặc sắc riêng
biệt về ẩm thực các nước đang hiện hữu ở mỗi

địa điểm kinh doanh, đã tạo nên sắc thái ấn
tượng cho tập đoàn.
Rất nhiều thứ tôi đã được học từ khi gia nhập
điều hành ở tập đoàn, điều này tạo cho tôi một
vốn sống và một giá trị vô hình to lớn trong cuộc
đời còn lại của tôi. Tôi học được chữ nhẫn trong
kinh doanh, học được cách vượt qua thử thách,
học được cách xử lý các tình huống bất thường,
học được cách tổ chức điều hành một sự kiện
hiệu quả…v..v..
Niềm tin chính là bước đi bước đầu tiên ngay
cả khi bạn không nhìn thấy toàn bộ chiếc cầu
thang.Tôi luôn tin rằng, Capella Holdings sẽ vững
mạnh, sẽ thành công với hướng đi hiện tại và với
những nỗ lực đóng góp không ngừng nghỉ của
các nhân viên trong tập đoàn. Tôi luôn tin rằng,
Capella sẽ luôn là một tổ chức có ích cho xã hội
vì đã tạo ra hàng ngàn việc làm, đóng hàng chục
tỷ tiền thuế mỗi năm, phục vụ nhu cầu giải trí và
ăn uống cho hàng triệu khách hàng. Cuối cùng,
tôi cũng tin chắc rằng, mỗi nhân viên đang làm
trong tập đoàn đều rất tự hào vì mình là một
phần tử đang góp phần xây dựng cho xã hội Việt
Nam ngày một tốt đẹp hơn.

109

TỰ SỰ NHÂN VIÊN

NƠI ẤY
VÀ TÔI !
Nơi ấy ta đã lớn khôn, đã trưởng
thành, được làm việc, được phát huy,
được cống hiến, được chu du nước
bạn, được xinh đẹp, được sống hạnh
phúc yêu đời;
Ngô Thị Liên Kiều
Phó Tổng Giám đốc Riverside Palace

Tháng 12, Đông về trong ánh nắng mờ sương.
Ta nhớ những ngày phố Sài Gòn còn ai đó lang
thang bỡ ngỡ, bước vào trong nỗi nhớ chốn
xưa. Thế mà đã 10 năm nơi ấy, trải qua bao
gian khó thăng trầm và phát triển. Nhớ như
in ngày còn thuê nhà trọ, đến những chiều tất
tả đầu vôi, có những đêm văn nghệ ồn ào, rồi
nháo nhào nữa đêm ra phố, ăn vội bát miến
măng bát phở, ôi!!! trời đã hừng đông mới trở
về nhà. Nhớ - sao quên những cơn gió nhè
nhẹ, khẽ lay động góc phố dịu dàng, cơn mưa
phùn êm đềm báo hiệu, đêm chuyển mùa đã
đến rồi đây…
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Tháng 12, Đông về gói ghém nỗi nhớ của những
niềm vui về nhà mới, ta hân hoan như nghẹt
thở bước vào thềm. Thế là xuân đã về thật sự, ta
ngẩng đầu hứng giọt sương mai, ngắm bầu trời
đêm thành phố đầy sao, niềm mơ ước bấy lâu nay
đã thành sự thật, trên tầng cao mưa đã rơi, ướt
mi ai, ướt đôi má đào lâng lâng đỏ ửng của hạnh
phúc của thành công. Mùa đông đã về, mùa đông
của anh da diết, trầm mặc, chấp vá từng mảnh
vụn thời gian, trí tuệ, công sức, quyết đoán, thông
minh và nhạy bén…
Tháng 12, Đông về tiễn thu đi trong gió... Bất chợt
mùa hạ lại gõ cửa sau những ngày xuân tràn
trề sắc đỏ. Ta theo mùa hạ sang sông chất chứa
nỗi niềm, phố vắng người xưa, hạ âm thầm trên
những con phố nhỏ... Những giọt “mưa trái mùa”
của mùa hạ nức nở, nghẹn ngào bước qua ta
trong sâu lắng…
Tháng 12 , Đông về những cơn mưa dần dịu dàng
mát mẻ, tưới ấm áp cho mầm cỏ thêm xanh, mơn
mởn vươn cao tự hào khoe sắc, những giọt sương
mai cho mầm xanh hiên ngang đâm chồi nảy lộc,
như khẽ nói rằng cám ơn Mùa Đông đã cho ta
nhớ những đêm giá rét, nhớ những chiếc áo lông,
nhờ mùa đông đã cho ta biết thế nào là sưởi ấm….
Tháng 12, Đông về. Nơi ấy ta đã lớn khôn, đã
trưởng thành, được làm việc, được phát huy, được
cống hiến, được chu du nước bạn, được xinh đẹp,
được sống hạnh phúc yêu đời; Nơi ấy không có
chỗ cho nỗi buồn, có một tập thể đoàn kết xây
dựng và hơn hết nơi ấy có những người sếp tâm
lý, tình cảm, phúc hậu và đầy tình yêu thương...
Yêu mến tháng 12, Đông về người đã sinh ra
một Ben Thanh Land quá đỗi thân thương, một
Capella Holdings hiện đại trường phát! Giấy bút
nào diễn tả hết lòng ta, gửi vào đây vài lời tự sự,
để tỏ lòng yêu mến thế thôi, mong mọi người đọc
và chia sẻ. Nơi ấy và tôi kỉ niệm đong đầy!

CHIẾN BINH
CAPELLA

Trần Thị Diễm Nhã
Phó Giám đốc khối HCNS Capella Holdings

Chiến binh Capella không có súng ống đạn dược,
chiến binh Capella không có vũ khí nguy hiểm,
chúng tôi chỉ mang trong mình lòng nhiệt huyết,
tinh thần trách nhiệm, sự hi sinh và tấm lòng bao
dung, nhân văn. Đó là những điều tôi muốn nói
về Người Capella - những người đồng nghiệp đã
cùng tôi đồng hành suốt một quảng thời gian dài
để xây dựng nên một Capella như ngày hôm nay
– Capella 10 năm tuổi.
Gọi họ là những chiến binh Capella bởi với tôi, họ
cũng như những người lính vậy. Họ là đội quân
tinh nhuệ mà vị chỉ huy tài ba của chúng tôi đã
xây dựng nên và ở bất cứ mặt trận nào, chúng
tôi cũng kề vai sát cánh để cùng nhau chiến đấu.

Nếu là cách đây năm bảy năm gì đó thì có lẽ tôi
không dám chắc sẽ gọi họ như vậy, bởi lúc ấy
công ty chúng tôi còn nhỏ bé, lĩnh vực hoạt động
cũng hạn chế, chỉ xoay quanh việc kinh doanh
mảng căn hộ cao cấp. Thế rồi từ ngày phát triển
thêm mảng nhà hàng tiệc cưới thì những người
anh em chúng tôi đã bắt đầu phát huy khả năng
đa nhiệm của mình. Cứ mỗi đơn vị cơ sở được
thành lập thì đội quân của chúng tôi lại là những
người tham gia công cuộc xây dựng, thiết lập
ngay từ đầu, định vị thị trường, lựa chọn phân
khúc khách hàng, so sánh đối thủ cạnh tranh,
xây dựng bộ máy điều hành. Và cứ thế hỗ trợ cho
đến khi công tác vận hành được trơn tru, công
trình đã có được tiếng tăm trên thị trường thì
đội ngũ ấy lại lùi về để bắt tay tìm kiếm mặt trận
hoạt động mới.
Theo thời gian với sự sáp nhập thêm nhiều
đơn vị thuộc các lĩnh vực mới, chúng tôi vẫn
hết sức nhiệt tâm để giúp đỡ, hỗ trợ các thành
viên mới hòa nhập vào cộng đồng Capella cũng
như tự học hỏi thêm từ các thành viên mới ấy.
Thật đáng tự hào khi Capella đang sở hữu được
những thương hiệu tiếng tăm trong nhiều lĩnh
vực. Có lần tình cờ đọc trong một cuốn sách định
hướng cho giới trẻ, tôi thấy có lịch trình của một
chàng trai người nước ngoài khi đến Việt Nam thì
một trong những nơi nên ghé qua là Chill skybar.
Đọc xong thấy cũng vui vui, nếu có phần được
comment ở dưới chắc tôi cũng ráng nhảy vào:
“công ty tui đó”! Mà cũng phải thôi, vì Chill là một
trong mười skybar nổi tiếng của thế giới mà. Thật
đáng ngưỡng mộ sự cố gắng, nỗ lực của những
đồng sự đã làm nên tên tuổi của Chill hôm nay.
Và chúng tôi vẫn còn nhiều những cơ sở như
thế. Một Riverside Palace gần như đứng nhất nhì
thành phố trong lĩnh vưc tiệc cưới, một The One
Sài Gòn với những căn hộ cao cấp có vị trí đặc địa
hàng đầu của xứ sở Hòn ngọc Viễn Đông này...
và nhiều nữa những cơ sở đang dần hình thành
cũng bắt đầu được thị trường biết đến.
Ở Capella tôi đã tìm thấy được sự ấm áp của tình
thương, những nụ cười hài lòng, mãn nguyện khi

thực hiện thành công 1 dự án. Tôi cũng đã nhìn
thấy những giọt nước mắt rơi bởi áp lực của công
việc, của khách hàng, của chính yêu cầu từ cấp
trên… Tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc anh
em vào quán cơm, chưa kịp nâng đũa đã phải lật
đật quay về văn phòng chỉ để nghe phàn nàn của
khách. Điều đó cũng đánh dấu sự trưởng thành
của từng con người Capella, chuyên nghiệp hơn,
chỉn chu hơn, đẳng cấp hơn. Ngày trước tôi từng
rất căng thẳng mỗi lần có khách tự xưng là người
của bộ này, bộ kia muốn gặp TGĐ để liên hệ
công việc. Bởi vì lúc đó cứ tưởng là người ta nói
thật. Sau này đã biết cách ứng xử khéo léo để
không làm mất lòng khách mà cũng không gây
phiền cho ban TGĐ và cũng không còn e ngại
những vị khách không mời như thế nữa. Nhiều
khi nghĩ cũng thấy thương cho các sếp đôi lúc
phải chịu “hậu quả” không đâu do sự ngô nghê
của những tên lính mới vào nghề như mình. Bây
giờ có thể anh em chúng tôi đã ít mắc lỗi hơn
nhưng mỗi lần mắc có khi lại là những lỗi nghiêm
trọng bởi mỗi tên lính ngô nghê ngày nào nay
đều đã mang trên mình những trọng trách lớn
lao rồi. Dù gì cũng phải khắc phục và tránh gây ra
lỗi lầm nữa chứ Người Capella nhỉ! Những phút
giây bên nhau cùng chia sẻ những khó khăn,
buồn vui trong công việc và cuộc sống đã làm
chúng tôi ngày càng gắn bó và thêm yêu công
việc, yêu công ty và yêu cái cộng đồng Capella
này hơn.
Chúc mừng sự lớn mạnh của từng cơ sở
Capella, của cả hệ thống Capella và sự trưởng
thành của từng con người Capella. Và chúc
mừng “người bạn lớn” – Capella Holdings, cậu
đã tròn 10 tuổi rồi đấy, như một cậu học trò
sắp giã từ thời tiểu học để bước vào trung
học - giai đoạn quan trọng nhất để định hình
một cá tính riêng của mỗi cuộc đời đấy nhé!
Hãy cứ luôn tự tin, bản lĩnh và vững vàng,
đưa tên tuổi của mình ngày càng bay cao
bay xa hơn nữa trong chuỗi ngày sắp tới –
Happy Birthday to Capella Holdings from
Capellers with love!
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CHUNG MỘT TÌNH YÊU
Tôi còn nhớ có lần Anh Trí đã nói rằng: “Yêu thương là động lực làm nên tất cả.
Hãy yêu thương công việc của mình, yêu thương công ty này như chính gia đình
của mình, chúng ta sẽ thành công”.

Trong cuộc sống người ta bảo gặp được nhau là
có “duyên”, còn có chung sống và gắn bó với nhau
lâu dài hay không là do “nợ”. Với riêng tôi, Capella
Holdings không chỉ là duyên, là nợ mà còn là sự may
mắn. May mắn vì là một thành viên của đại gia đình
Capella Holdings, may mắn vì nơi đây tôi có được
những “người thầy”, những người anh, người chị dìu
dắt chỉ bảo tôi, may mắn vì trong gia đình lớn này tôi
đã tìm được gia đình nhỏ của riêng mình.

Bùi Anh Tuấn
Phó Giám đốc khối HCNS Capella Holdings
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Trong không khí se lạnh của trời Sài Gòn những
ngày cuối năm, cũng là lúc các anh chị em Capella
Holdings chúng tôi tất bật cho các hoạt động chào
mừng kỷ niệm ngày 10 năm thành lập Công ty.
Mười năm, đó không phải là quãng thời gian quá
dài nhưng cũng đủ để Capella Holdings khẳng định
vị thế của mình – Một doanh nghiệp đủ bản lĩnh,
vững vàng vượt qua những thử thách khắc nghiệt
của thời buổi kinh tế thị trường, hội nhập và đang
từng phút, từng giờ có những bước chuyển mình
mạnh mẽ để vươn cao, vươn xa hơn để khẳng định
vị thế của một tập đoàn hàng đầu.

Tự hào và vui mừng lắm vì đâu đâu giữa Sài Gòn
hoa lệ, chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp những
công trình, những địa điểm kinh doanh, những đứa
con tinh thần của cả tập thể Capella Holdings dày
công xây đắp. Tự hào lắm khi Sài Gòn đã lên đèn
vẫn có những anh chị em của chúng ta miệt mài với
công việc của mình, anh chị em của chúng ta vẫn
thức… thức với Sài Gòn – thành phố không ngủ để
đóng góp vào sự giàu có, thịnh vượng của hệ thống
này. Để rồi với vốn liếng ban đầu chỉ là Tòa nhà Ben
Thanh Tower, đến nay Capella Holdings đã có trong
tay một cơ ngơi tương đối đồ sộ trong tất cả các
ngành nghề kinh doanh chính của công ty. Đó chắc
chắn sẽ là tiền đề vững chắc để Capella Holdings
vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.
Tôi còn nhớ có lần Anh Trí đã nói rằng: “Yêu thương
là động lực làm nên tất cả. Hãy yêu thương công việc
của mình, yêu thương công ty này như chính gia đình
của mình, chúng ta sẽ thành công”. Thực vậy, tình
yêu công việc mang đến cho con người ta động lực
và nguồn năng lượng vô tận để đi đến thành công.
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng trong thời gian gắn bó với

Capella Holdings, có lúc nào tôi chán nản, thất vọng
với công việc và muốn tìm cho mình một lối đi riêng,
một cơ hội mới. Tôi chắn chắn rằng không chỉ tôi mà
nhiều anh chị em khác cũng có những phút giây yếu
lòng như thế, nhưng chính sự quan tâm của Ban lãnh
đạo, tình cảm của anh em đồng nghiệp đã giúp tôi và
nhiều anh chị em khác vượt qua tất cả. Và rồi guồng
quay công việc cứ thế tiếp diễn để rồi bất chợt chúng
tôi nhận ra rằng, Capella Holdings đã là một phần
cuộc sống không thể tách rời của chúng tôi.
Mười năm xây dựng và phát triển, tôi không có được
may mắn gắn bó với hệ thống này trong ngần ấy thời
gian, nhưng 06 năm gắn bó, tôi được tận mắt chứng
kiến những bước thăng trầm của Công ty, được cùng
với với anh em trải qua những thời điểm hết sức khó
khăn, nhưng trong gian khó mới tỏ anh hùng, trải qua
gian khó Capella Holdings càng trở nên mạnh mẽ,
vững vàng hơn bao giờ hết.
Tôi còn nhớ như in những cuộc họp Hội đồng quản
trị kéo dài nhiều tiếng đồng hồ để quyết định các giải
pháp kinh doanh trong những thời điểm hết sức nhạy

cảm, nhớ những ngày Công ty khó khăn chồng chất
nhưng ban lãnh đạo Công ty vẫn tìm đủ mọi cách
để đảm bảo lương thưởng cho anh em, nhớ trong
những lúc khó khăn nhất, các anh chị trong Ban Điều
hành đã thế chấp tài sản cá nhân để đảm bảo nguồn
vốn cho Công ty hoạt động. Nhớ lắm những đôi mắt
hoe đỏ, những giọt nước mắt mặn đắng của anh em
phòng Kinh doanh khi kết quả bán hàng không như
mong đợi. Nhớ lắm những món quà nho nhỏ do anh
em Capella Holdings chúng tôi chính tay chuẩn bị
để gửi đến khách hàng, đối tác trong những dịp lễ
tết, những món quà tuy giá trị không lớn nhưng chất
chứa trong đó là tình yêu thương của anh chị em
chúng tôi đối với Công ty, là cả giá trị thương hiệu của
Capella Holdings bên trong.
Nhớ những phút chia tay đầy ngẹn ngào của các
anh chị trong ban lãnh đạo khi kết thúc nhiệm kỳ.
Nhớ lời cảm ơn trong nước mắt của Chị Thảo đối với
Anh Ba Phong và các anh trong Hội đồng Quản trị
cũ – những người đã sáng lập ra Công ty, đã truyền
trọn bầu lửa nhiệt huyết cho anh em chúng tôi. Bình
thường các anh chị nghiêm khắc là thế, hay la rầy

chúng tôi là thế… vậy mà giờ khắc chia tay, vẫn dành
những cái ôm trìu mến, những cái bắt tay ấm nồng
cho chúng tôi… như muốn gửi gắm, muốn nhắc nhở
chúng tôi hãy cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để
phát triển Công ty. Nhớ những quyến luyến, bịn rịn
của các anh chị em rời khỏi mái nhà này. Không lưu
luyến sao được khi Capella Holdings là cả tuổi thanh
xuân, là nơi nuôi dưỡng, ươm mầm những ước mơ,
hoài bão của tất cả chúng tôi.
Tất cả những gì mà tôi đã chứng kiến, đã trải qua
trong sáu năm qua đủ để thấy tình yêu vô hạn mà
anh chị em chúng tôi dành cho nơi đây, mái nhà
thứ hai của tất cả chúng tôi, là hành trang, là động
lực để chúng tôi tiếp tục đồng hành với Công ty
trong thời gian tới.
Sau cùng, tôi nợ Capella Holdings một lời cảm ơn,
cảm ơn các anh chị trong Ban Lãnh đạo đã cho tôi
những bài học, những kinh nghiệm đắt giá; cảm ơn
các anh chị em đồng nghiệp đã luôn bên tôi những
lúc khó khăn nhất, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã
như tôi chung một tình yêu – Capella Holdings.
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Khởi nguồn từ một Công ty nhỏ với số lượng
nhân sự ít ỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau 10
năm sóng gió thương trường, giờ đây đã chuyển
mình thành một tập đoàn lớn và nằm trong nhóm
những tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ,
giải trí, F&B. Chặng đường chinh phục thị trường
của Capella là một hành trình đáng để tự hào biết
bao nhiêu nhưng gian khổ cũng không hề ít.

Đặng Minh Sang
Phó Giám đốc khối Đầu tư Kinh doanh
Tiếp thị

CAPELLA
HOLDINGS
10 NĂM
NHÌN LẠI
Chặng đường chinh phục thị trường
của Capella là một hành trình đáng để
tự hào biết bao nhiêu nhưng gian khổ
cũng không hề ít.
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Không biết là cơ duyên hay may mắn đã đưa tôi
đến với Ben Thành Land (Capella Holdings lúc bấy
giờ). Sinh ra và lớn lên từ mảnh đất miền Trung
đầy khắc nghiệt đã hun đúc cho tôi đức tính kiên
cường, bền bĩ, chịu khó và sự quyết tâm, không
bao giờ bỏ cuộc. Chính vì thế trong 10 năm chinh
chiến cùng Capella, vượt qua muôn vàng khó
khăn và áp lực của chốn thương trường tôi vẫn
gắn bó với Công ty đến bây giờ. “Không có thành
quả nào mà thiếu nguyên nhân, không có thành
công nào mà không phải vất vả” Tôi thật sự rất
biết ơn vì nơi đây không chỉ cho tôi công việc mà
còn giúp tôi cùng rất nhiều bạn trẻ trưởng thành,
chín chắn hơn rất nhiều. Chính nơi này tôi không
chỉ có những người anh, người chị ấm áp nghĩa
tình mà Tôi còn có được những người Thầy luôn
tận tâm chỉ bảo. Tất cả đã hình thành nên một
môi trường đào tạo cho thế hệ của chúng tôi
những người nhân viên đầy nhiệt huyết, năng
động, khát khao với niềm đam mê công việc.
Ở Capella Holdings có lẽ không quá nhiều người
may mắn như tôi, được đồng hành xuyên suốt
từ lúc hình thành và cả một chặng đường dài
phát triển. Giờ đây thấm thoát thế mà đã bước
sang Sinh nhật lần thứ 10, bất chợt tôi cũng cảm
thậy giật mình, thời gian sao mà trôi nhanh quá!
Nhưng ngẫm lại trong 10 năm qua hành trình
Công ty đi quá là đáng ghi nhận. Trong 10 năm
gắn bó cùng Công ty đã trải qua biết bao kỷ niệm
vui, buồn khó quên mà không thể nào diễn tả

hết… Và người ta thường nói “Trong hoạn nạn
mới thấy chân tình” Tôi không thể nào quên
những thời điểm Công ty rơi vào khó khăn mà
tôi tưởng chừng như không thể vượt qua được.
Nỗi buồn sâu thẳm từ tận đáy lòng của các anh/
chị lãnh đạo, những trăn trở không ngừng nghỉ
của người chèo lái Công ty nhằm tìm ra giải pháp
để đưa Công ty thoát khỏi những giai đoạn khó
khăn…Tuy vậy nhưng Ban điều hành vẫn luôn
tìm cách để đảm bảo mọi quyền lợi cho anh em
bên dưới nhằm yên tâm làm việc. Tôi cũng thấy
rất buồn vì mình không có cách nào để giúp các
anh chị mà mình quý mến nhất trong những lúc
như vậy. Và tiếp tục cố gắng làm việc hết khả
năng là việc mà bản thân tôi có thể làm lúc này.
May mắn hơn nữa là tôi có cơ hội tham gia vào
từng dự án của công ty, vì công việc ở nơi đây
của Tôi là “dự đoán khả năng tài chính về tương
lai của một dự án”. Đầu tiên phải kể đến dự án
đầu tay của Công ty là Trung tâm thương mại,
căn hộ cao cấp Ben Thanh Tower với lực lượng
nhân sự rất mỏng nhưng cũng xây dựng được
một dự án lớn hiên ngang giữa lòng Sài Gòn.
Tiếp đến là sự ra đời của Trung tâm hội nghị tiệc
cưới đầu tiên – Riverside Palace - bước ngoặc
của sự chuyển đổi, mở ra một lĩnh vực mới với
một chuỗi các trung tâm tiếp nối hệ thống này
như Claris Palace, Capella Parkview, Capella
Gallery Hall. Trong lĩnh vực giải trí ở Sài Gòn thì
không ai không biết đến Chill Skybar, Air 360
skybar – Đặc biệt Chill Skybar nơi đã được tạp
chí New York Times vinh danh là một trong 10
Sky bar đẹp nhất thế giới; tiếp theo là hệ thống
nhà hàng Hoa – Việt – Nhật với những món ăn đã
đi vào lòng người. Bên cạnh đó cũng phải kể đến
những công trình, những dự án, những thương
hiệu phải dừng chân như Hey Hey Beer, La vie
en Rose…mặc dù Công ty cũng đã dầy công xây
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dựng nhưng rồi cũng phải tạm ngưng vì hiệu
quả mang lại không cao.
Trong 10 năm qua lúc nào tôi cũng tự hào nói
với bạn bè và người thân về sự nhuyệt huyết,
niềm đam mê, sự chăm chỉ và sức phấn đấu
không biết mệt mỏi trong con người của từng
thành viên Capella. Đặt biệt, là người Thủ lĩnh
của Tập đoàn mình. Tôi cũng rất tự hào vì mình
sống trong môi trường làm việc năng động
nhưng không kém phần áp lực. Tôi cũng luôn
nói về những cơ hội và khả năng phát triển sự
nghiệp, về tình yêu thương giữa con người với
con người của các đồng nghiệp nơi đây, những
nhân sự non nớt, ngây ngô ngày nào giờ đây
đều đã trở thành những trụ cột.
Tôi cũng không khỏi vui mừng vì giờ đây Hệ
thống Capella đang cung cấp dịch vụ cho hơn
80% dân số tại TP.HCM và nhiều du khách nước
ngoài, mang lại những giá trị cao cho cộng
đồng, cho xã hội. Việc thay đổi Thương hiệu từ
Ben Thanh Land sang Capella Holdings thì có
thể thương hiệu Capella Holdings chưa được
nhiều khách hàng biết đến nhưng có lẽ đó là sự
thay đổi cần thiết để phù hợp trước khi xông
pha ra biển lớn.
Giờ đây tôi có một niềm tin Capella Holdings
không những đủ vững mạnh để vươn xa mà
còn vươn rất xa, rất nhanh để khẳng định vị
trí của mình trên thị trường Việt Nam và thế
giới trong một tương lai rất gần. Để niềm tin
đó sớm thành hiện thực thì bản thân tôi và
tập thể Capella sẽ luôn gắn kết, nỗ lực cùng
nhau cống hiến để xây dựng cho Capella
thành công hơn nữa với một niềm tự hào sâu
sắc – chúng tôi là những thành viên của đại
gia đình Capella Holdings.

Sóng gió thương trường mười năm lẻ
Bóng chim cửa sổ vội lướt qua
Sự nghiệp, cuộc đời như vó ngựa
Bền gan quyết chí ắt đi xa.

Nguyễn Thị Thông
Phó Tổng Giám đốc Claris Palace

Capella, con đường nâng bước trẻ
Sáng tạo, chung lòng tới tương lai
Chất lượng, niềm tin luôn hướng tới
Tiến xa, nhảy vọt vì ngày mai.
Capella, mỗi ngày thêm đổi mới
Hội nhập, thành công mãi tự hào
Tỏa sáng vững bền, vươn tầm với
Đường dài tỏa sáng những vì sao.
Capella, tôi đã yêu từ ấy biết bao
Rất đỗi tự hào và luôn gắn bó
Dù ở nơi này hay bất cứ nơi nao
Tôi vẫn thế và vẫn yêu từ ấy.
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MỘT CHỮ DUYÊN & MỘT CHỮ NGHỀ
Một ngày mùa đông bắt đầu với cơn gió se lạnh
như rón rén, ngại ngùng, thổi vào lòng người nỗi
nhớ về những tia nắng ấm áp với bao kỷ niệm
khó quên. Những nấc thang cảm xúc cứ nối
tiếp nhau ùa về, dù đã trải qua gần mười năm
nhưng sao tôi thấy mình vẫn còn non trẻ. Nhớ lại
những ngày đầu bước chân vào ngôi nhà Capella
Holdings với bao sự bỡ ngỡ của một đứa học trò
vừa rời khỏi giảng đường đại học, với bao điều
mới lạ của những cảm xúc khác nhau. Để rồi
mười năm sau, tôi nhìn lại và thật sự muốn gửi
lời cảm ơn về những gì mình đang có.

Lý Hoàng Phụng

Phòng Nhân sự Capella Gallery Hall

Ở Capella Holdings, tôi đã được thêm một chữ
duyên với nghề mà tưởng chừng như là một
định mệnh trong cuộc sống – “Nghề Nhân sự”
– cái nghề mà có cả vị đắng, vị ngọt hòa lẫn cả
niềm vui và nỗi buồn của những con người dẫu
chỉ một lần gặp mặt. Chính chữ duyên ấy đã
cho tôi có thêm bản lĩnh, động lực, nhiệt huyết,
đam mê cho sự phấn đấu phát triển sự nghiệp
của bản thân cũng như để đóng góp cho một lý
tưởng sống.
Kỷ niệm 10 năm thành lập Capella Holdings cũng
là lúc đánh dấu cho những nỗ lực, cống hiến của
tập thể vì sự thành công, sự phát triển không
ngừng của một doanh nghiệp. Trải qua gần mười
năm làm việc tại nơi này, tôi thật tự hào, hãnh
diện khi được học hỏi, cộng tác với những người
sáng lập tạo dựng thương hiệu Công ty ngay từ
những ngày đầu thành lập; với những người có
khát vọng và hoài bão, có lý tưởng, dám nghĩ
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dám làm, không ngại khó khăn hay lùi bước
trước gian khổ để khẳng định vị thế của mình,
khẳng định tiếng nói và lý tưởng sống của mình.
Thật hân hạnh và vui sướng biết bao khi được
hòa chung niềm vui lớn đó để cảm thấy ta cũng
lớn mạnh và trưởng thành hơn, để được gắn bó,
đoàn kết và chứng kiến sự phát triển từng ngày
của một tập thể lớn.
Hình ảnh của ngôi nhà chung này sẽ luôn hiện
hữu trong trái tim tôi và trong mỗi bước đường
phía trước. Kỷ niệm mười năm với bao cảm xúc,
bao kỷ niệm khó quên để rồi sau đó một trang
mới được mở ra và hành trang của mỗi thành
viên lại thêm một dấu ấn khó phai mờ.

CHO NGÀY KỶ NIỆM
tôi chưa từng được đào tạo. Trải qua từng dự
án như Ben Thành Tower, Huyndai Bến Thành,
Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park
View… được gặp gỡ và quen biết rất nhiều các
anh chị trong hệ thống trong lúc triển khai dự
án, dần dần đã làm cho tôi tự tin, mạnh dạn hơn
rất nhiều; đồng thời cũng giúp tôi định hướng
những kế hoạch cho tương lai phù hợp với bản
thân, nhờ đó tôi có cái nhìn mới hơn, rộng hơn,
xa hơn, suy nghĩ tích cực hơn, sâu sắc hơn về
cuộc sống cũng như trong công việc.

Đặng Thị Trúc Mai
Quyền Kế toán trưởng Capella Park View

Tôi lớn lên nơi một thôn nghèo kinh tế mới của
núi rừng Tây Nguyên. Rời xa gia đình lên Sài gòn
học tập, tìm kiếm cho mình một tương lai giữa
cuộc đời rộng lớn. Rồi những mùa thi trôi qua
nhanh, ngày đầu mới ra trường tôi may mắn
được nhận vào Công ty TNHH Bến Thành AA là
một Công ty con của Tổng Công ty Bến Thành.
Mới như này hôm qua thôi, giờ đây tôi lại hân
hoan chào đón Bến Thanh AA thân yêu trong tôi
ngày nào nay tròn 10 tuổi, đã trở thành một tập
đoàn lớn Capella Holdings có tầm cỡ trong ngành
dịch vụ, giải trí, bất động sản - và tôi cho đó là “cơ
duyên” may mắn có được trong cuộc đời.
Những ngày đầu làm việc nơi đây, tôi được các
anh chị chỉ dạy rất nhiều và khám phá những
kiến thức mới mà trước đây khi còn là sinh viên

Trải qua gần 10 năm làm việc nơi đây tận mắt
chứng kiến Bến Thành AA – Ben Thanh Land từng
ngày thay da đổi thịt trở thành Capella Holdings
có tầm cỡ hoạt động trong ngành dịch vụ, giải trí,
bất động sản. Hình ảnh ngày hôm nay không phải
tự dưng có được, mà phải trải qua bao khó khăn
thăng trầm mà người thuyền trưởng tài ba - Tổng
Giám đốc Nguyễn Cao Trí đã lèo lái cùng với êkíp
của mình để vượt qua những cơn giông bão. Tôi
muốn chia sẻ với tất cả mọi người lời cảm ơn,
lời ngưỡng mộ, đặc biệt là các “Anh, Chị” - người
đã truyền cho tôi rất nhiều nghị lực và bầu nhiệt
huyết, kinh nghiệm cho những ngày đầu bước
vào cuộc sống kim- tiền: Cảm ơn anh Nguyễn
Cao Trí người cha, Cảm ơn chị Thân Thị Thu Thảo
người mẹ tần tảo, cảm ơn chị Ngô Thị Liên Kiều
người chị dìu đắt, dạy dỗ đàn em, cảm ơn các
anh chị em đồng nghiệp trong ngôi nhà Capella
Holdings đã gắn bó gần 10 năm qua.
Ngày hôm nay tôi không cùng các anh chị làm
việc nơi văn phòng Capella Holdings mà đã về
dự án trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Capella
Park View, một phần máu thịt của Capella
Holdings. Những ngày đầu mới về trung tâm

Capella Park View hàng trăm công việc ngổn
ngang, rồi 2 năm trôi qua công việc cũng dần
dần đi vào ổn định, nhìn lại tôi thấy đứa con tinh
thần tuyệt đẹp này như một phần không thế
thiếu trong tôi.
Qua đây thông điệp tôi muốn gửi đến toàn thể
mọi người là dù bạn có đang làm ở bất cứ vị
trí nào và bất cứ nơi đâu tại hệ thống Capella
Holdings thì mỗi đóng góp, sự nỗ lực của các
bạn dù lớn hay nhỏ đều được trân trọng và
đền đáp xứng đáng, chỉ cần bạn quên đi cái
cách bạn làm việc như một người làm công ăn
lương mà hãy làm việc bằng tất cả đam mê và
nhiệt huyết của mình. Đừng nhìn vào những
cái phù du ảo tưởng bên ngoài mà nôn nóng
với cái đang có hiện tại, đừng hẹp hòi hay an
phận mà quên đi trách nhiệm với tập thể. Hãy
xem Capella Holdings - đơn vị mình đang làm
là mái nhà thứ hai của mình để cùng chung
tay góp sức, đoàn kết một lòng, tương trợ lẫn
nhau thì khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua, và
cây sẽ ra hoa thơm, mang trái lành - đó là
thành quả.
Tất cả những gì tôi có được hôm nay đều có sự
giúp đỡ ít nhiều của các Anh chị và các đồng
nghiệp đã đồng hành gần 10 năm qua trên
con thuyền Capella Holdings. Từ sâu trong tâm
khảm, tôi sẽ cố gắng hơn để cảm ơn cuộc đời
đã gắn cái “duyên” của tôi với hệ thống Capella
Holdings. Cảm ơn ngôi nhà chung, bạn bè đồng
nghiệp thành viên Holdings tất cả sẽ cùng nhau
chung tay góp sức, gắn kết xây dựng thương
hiệu Capella Holdings ngày càng phát triển vững
vàng vươn tới những tầm cao.
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NHIỆT HUYẾT

NGÔI NHÀ
CAPELLA HOLDINGS

Ngồi buồn nghĩ về Công ty
Loanh quanh mấy chuyện họp hành chỉ tiêu
Doanh thu như gái chưa chồng
Cứ “e ấp” mãi biết ngày nào “lên”

Capella Holdings là một tập đoàn
Đa ngành giải trí nhà hàng cấp cao.

Gọi điện thì khách chẳng nghe
Đành liều “vác” mặt chai lì tới luôn
Nhân viên nghị lực tràn trề
Cùng nhau chiến đấu mang về đô la

Riêng về tiệc cưới món ăn
Đội ngũ đầu bếp săn lùng tài ba.

Cho dù bão táp phong ba
Kinh doanh chẳng ngại đi ra thị trường
Ngành “sales” vốn tính nhọc nhằn
Nhưng vì cái chữ đam mê ngành nghề

Chi phí giá cả phải chăng
Nhân viên tận tụy tận tình dễ thương.

Lại thêm động lực cấp trên
Cho ta lưu luyến không đành bước đi
Trong mơ ta cứ gọi tên
“CA-PEL-LA” đó không ngừng tiến lên.

Thức ăn thức uống an toàn
Thông gian thoáng mát hoàn toàn cậy tin.

Nguyễn Thị Xuân Mai

Hồ Thị Thanh Nhàn

Trưởng nhóm Kinh doanh Claris Palace
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Nhân viên cán bộ dồi dào
Điều hành quản lý tự hào bao năm.

Cưới hỏi là sự thăng hoa
Mời bạn tìm đến ngôi nhà Capella Holdings.

Mang đến hạnh phúc uyên ương
Với bao vị ngọt yêu thương nồng nàng.

Chúng ta góp sức niềm tin
Xây dựng lớn mạnh Capella Holdings mỗi ngày.

Nhân viên Claris Palace
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CAPELLA
NIỀM TIN MÃI VƯƠN XA
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LỜI KẾT
Quý bạn đọc thân mến,
Ấn phẩm này ghi lại một cách khái quát lịch sử hình thành và các cột mốc phát
triển quan trọng của Capella Holdings trong 10 năm qua. Mỗi trang kỷ yếu chính
là những gì cô đọng và ý nghĩa nhất về quá trình phấn đấu cũng như thành công
nhất định của Công ty.
Ôn lại hành trình 10 năm, chúng tôi tự hào về từng bước đi và thành quả trong
quá khứ nhưng cũng đồng thời xác định nhiệm vụ lớn lao trên chặng đường phía
trước. Trong đó, giá trị lớn nhất và sâu sắc nhất chính là triết lý phát triển con
người có tinh hoa về chuyên môn và phát triển các thương hiệu vững mạnh trong
từng lĩnh vực theo định hướng tập đoàn đa ngành.
Vẫn còn vô vàn thử thách đang chờ đợi, chúng tôi tin rằng với ý chí vươn lên mạnh
mẽ cùng sự tín nhiệm và ủng hộ của tất cả các cơ quan ban ngành địa phương,
các khách hàng, cổ đông, đối tác,… Capella Holdings sẽ vươn đến những mục tiêu
và thành tựu to lớn hơn trong tương lai.
Lịch sử của Capella Holdings sẽ được viết tiếp trong những ấn phẩm sau bởi
những người kế thừa ngọn lửa nhiệt huyết từ thế hệ đi trước. Những khát vọng
và truyền thống tốt đẹp của Công ty sẽ mãi được vun đắp; niềm tin sẽ mãi được
thắp sáng trên con đường vẻ vang hôm nay và mai sau.

122

123

a
t
f
e
w

Công ty CP Tập đoàn Capella
Capella Holdings
Ben Thanh Tower,136-138 Lê Thị Hồng Gấm,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
(+ 84-8) 7303. 8888
(+ 84-8) 7303. 7777
info@capellaholdings.vn
www.capellaholdings.vn
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