C-SPACE
BUILD YOUR DREAM!
Trụ Sở Chính: 62 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, HCM
Chi Nhánh: 50 - 52 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM (Toà nhà Việt Victory)
Hotline: (+84) 945.909.397
Thời gian làm việc: (Bảo vệ trực 24/24)
Từ Thứ Hai - Thứ Bảy: 08:00 - 18:00
Tòa nhà sẽ tắt hệ thống máy lạnh và đèn khu vực công cộng từ 18:00 hằng ngày
Phòng Studio: được phép hoạt động đến 20:00, từ 20:00 trở đi, tòa nhà sẽ tính phụ thu:
-Phòng Studio 2-3 người: 50.000đ/h
-Phòng Studio 6-8 người: 100.000đ/h
*Lưu ý: đối với các công ty thuê studio tại C-Space có thời gian làm việc đặc biệt, khách hàng có thể thỏa thuận giờ làm việc cố định của công ty khách hàng với C-Space, đảm bảo hoạt động 10 tiếng/ngày

GIÁ BÁN
DỊCH VỤ
Viet Viectory

C-Space tháng đầu
đã bao gồm VAT10%
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Chỗ ngồi linh
hoạt 1 ngày
Flexible desk (1
day)

198,000/ngày

C-S pace tháng thứ

198,000/ngày

217,800

290,400

Chỗ ngồi linh
hoạt 1 tháng
Flexible desk (1
month)

788,040

1,050,720

1,025,640

1,367,520

906,840

Studio 2 người
Studio 2 pax

2,368,080

Thứ 2- thứ
Thứ 2- thứ 6:
6: 250.000/h
100.000/h
Thứ 7 –
Thứ 7 – Chủ
Chủ nhật:
nhật: 200.000/h
300.000/h
Thời gian sử
Thời gian
sử dụng: 8h-17h dụng: 8h-17h (Sau 17h
cộng thêm 50k)
(Sau 17h cộng
thêm 50k)

Phòng họp
Meeting room

GHI CHÚ

3,157,440

Chỗ ngồi làm việc linh hoạt, không gian thoáng đãng
Dịch vụ tiếp tân chuyên nghiệp: hỗ trợ nhận/ gửi thư từ &
bưu phẩm và đón tiếp khách.
Trang thiết bị Văn phòng hiện đại: Internet tốc độ cao, wifi
miễn phí, máy in, máy scan, máy photo. Đặc biệt có IT hỗ trợ Văn
phòng khi cần
Khu vực tiếp khách sang trọng.
Sử dụng đầy đủ các tiện ích giống như văn phòng trọn gói:
Khu vực thư giãn, khu vực pantry, miễn phí trà, nước uống,…
Thời hạn sử dụng: tối đa 1 tháng kể
Tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho công ty.
Phòng họp chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ máy chiếu,
từ ngày phát hành voucher
hệ thống loa, âm thanh, micro, bảng trắng, nước uống,…. Đặc biệt,
Thứ 2 - thứ
không gian phòng hội thảo hiện đại với sức chứa từ 100 - 120
6
người.
Voucher sử dụng trong một
Trang bị khu vực trưng bày sản phẩn của các doanh nghiệp
tháng
Start up
Thời hạn sử dụng: tối đã 3
Chính sách ưu đãi khi thuê theo nhóm:
tháng kể từ ngày phát hành voucher. •
Giảm 5% khi đăng ký nhóm 3 người.
Miễn phí 50 trang giấy in,
•
Giảm 10% khi đăng ký nhóm 5 người.
photocopy.
Tiệc Tea Break được tổ chức vào thứ 6 đầu tháng nhằm mục
Miễn phí 2h sử dụng phòng họp đích giao lưu và kết nối các doanh nghiệp.
Địa chỉ để ĐKKD, in danh thiếp và xác minh thuế nhằm tạo
Voucher sử dụng trong 1 tháng hình ảnh chuyên nghiệp cho công ty.
Thời hạn sử dụng: tối đã 3
Niêm yết bảng tên công ty trên địa chỉ tòa nhà khi đăng ký
tháng kể từ ngày phát hành voucher. tối thiểu 6 tháng.
Miễn phí 100 trang in,
Khu vực tiếp khách sang trọng.
photocopy, scan mỗi tháng.
Sử dụng đầy đủ các tiện ích giống như văn phòng trọn gói:
Miễn phí 6h sử dụng phòng họp Khu vực thư giãn, khu vực pantry, miễn phí trà, nước uống,…
mỗi tháng.
Trang bị tủ locker riêng.
Hình thức thanh toán: 6
Dịch vụ tiếp tân chuyên nghiệp: hỗ trợ nhận/ gửi thư từ &
tháng/lần
bưu phẩm (Phí phát sinh thanh toán vào cuối tháng) và đón tiếp
khách, nghe điện thoại,…
Trang thiết bị Văn phòng hiện đại: Internet tốc độ cao, wifi
miễn phí, máy in, máy scan, máy photocopy,…. Đặc biệt có IT hỗ
trợ Văn phòng khi cần.
Số điện thoại bàn cố định có lễ tân trực tổng đài.
Chỗ ngồi làm việc riêng có thể di chuyển làm việc ở khu vực
bàn làm việc linh hoạt.
Phòng họp chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ máy chiếu,
hệ thống loa, âm thanh, micro, bảng trắng, nước uống,…. Đặc biệt,
không gian phòng hội thảo hiện đại với sức chứa từ 100 - 120
người.
Trang bị khu vực trưng bày sản phẩn của các doanh nghiệp
Start up
Chính sách ưu đãi
•
Giảm 5% khi đăng ký 3 bàn làm việc
•
Giảm 10% khi đăng ký 5 bàn làm việc
Tiệc Tea Break được tổ chức vào thứ 6 đầu tháng nhằm mục
đích giao lưu và kết nối các doanh nghiệp.
Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh và hóa đơn giá trị gia
tăng.

Voucher sử dụng trong 1 tháng
Thời hạn sử dụng: tối đã 3
tháng kể từ ngày phát hành voucher.
Miễn phí 6h họp, 200 trang in,
photocopy,….
Thanh toán: 6 tháng/lần
Tặng 1 tháng khi ký hợp đồng
12 tháng
Thời hạn sử dụng: tối đã 3
tháng kể từ ngày phát hành voucher.

-
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TIỆN ÍCH CHUNG

đã bao gồm
VAT10%

Chỗ ngồi linh
hoạt 1 tuần (5
ngày)
Flexible desk (5
days)

Chỗ ngồi làm
việc cố định
Fixed desk

CHÍNH SÁCH SALES

hai

-Voucher áp dụng cho lần sử dụng
đầu tiên.
-Thời hạn sử dụng: tối đa 1 tháng kể
từ ngày phát hành Voucher.

- Địa chỉ để ĐKKD, in danh thiếp và xác minh thuế nhằm tạo hình
ảnh chuyên nghiệp cho công ty.
- Niem yết bảng tên công ty trên địa chỉ tòa nhà khi đăng ký tối
thiểu 6 tháng.
- Khu vực tiếp khách sang trọng.
- Sử dụng đầy đủ các tiện ích giống như văn phòng trọn gói: Khu
vực thư giãn, khu vực pantry, miễn phí trà, nước uống,…
- Trang bị tủ locker riêng.
- Dịch vụ tiếp tân chuyên nghiệp: hỗ trợ nhận/ gửi thư từ & bưu
phẩm (Phí phát sinh thanh toán vào cuối tháng) và đón tiếp khách,
nghe điện thoại,…
- Trang thiết bị Văn phòng hiện đại: Internet tốc độ cao, wifi miễn
phí, máy in, máy scan, máy photocopy,…. Đặc biệt có IT hỗ trợ
Văn phòng khi cần.
- Hỗ trợ đăng ký số điện thoại riêng với dịch vụ chuyển cuộc gọi.
- Số điện thoại bàn cố định có lễ tân trực tổng đài.
- Chỗ ngồi làm việc riêng có thể di chuyển làm việc ở khu vực bàn
làm việc linh hoạt.
Phòng họp chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ máy chiếu,
hệ thống loa, âm thanh, micro, bảng trắng, nước uống,…. Đặc biệt,
không gian phòng hội thảo hiện đại với sức chứa từ 100 - 120
người.
Trang bị khu vực trưng bày sản phẩn của các doanh nghiệp
Start up
- Chính sách ưu đãi
• Giảm 5% khi đăng ký 3 phòng studio
• Giảm 10% khi đăng ký 5 phòng studio
- Tiệc Tea Break được tổ chức vào thứ 6 đầu tháng nhằm mục đích
giao lưu và kết nối các doanh nghiệp.
- Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh và hóa đơn giá trị gia tăng.
Phù hợp với nhiều mục đích khác nhau: tổ chức hội thảo,
phòng họp, phòng đào tạo,…
Phòng đào tạo lớn, sức chứa 10-35 người.
Không gian linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu bố trí bàn khác
nhau tùy theo mục đích cuộc họp.
Thiết bị Văn phòng hiện đại: trang bị máy chiếu, bảng trắng,
viết long bảng,…
Hỗ trợ âm thanh, loa, micro,ánh sáng.
Phục vụ nước uống miễn phí.
Trang bị máy lạnh trong suốt thời gian học.
Phục vụ tiệc Tea Break khi có nhu cầu
Hỗ trợ văn phòng phẩm (bút, giấy A4) nếu khách hàng có
nhu cầu
Dịch vụ in ấn, photo tài liệu trắng đen/màu

