
Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn Tòa nhà VDH Mall, với chức năng chính là trưng bày các sản phẩm,
 Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một trung tâm giao dịch kết nối khách hàng địa phương với tất cả các Nhà cung cấp trên khắp thế giới.

VDH Logistic Park
VDH Mall

Vị trí tại phường Đông Hai 2 và  phương Nam Hải 

 Quận Hải An, Hải Phòng 



Màu Tên dự án/ đường

VDH Logistic Park

Đường 356 đi Cảng Đình Vũ

Đường Cao tốc Hà Nội – Hải 
Phòng

Cầu Bạch Đằng đi Hạ Long

Đường Tây Nam Khu công nghiệp 
Đình Vũ đi Cảng Lạch Huyện

Cảng

Vip Greenport 5 KM 

Lạch Huyện 19.6 KM 

Tân Vũ 1.8 KM 

Bãi container

Bãi GIC 2.8 KM 

Bãi Sao Á 2.4 KM 

Bãi Motachi 7 KM 

Khu Công nghiệp

VSIP 20 KM 

DEEPC 5 KM 



Tiện ích tại VDH Logistic Park
Không gian lưu giữ 
hàng hóa

Hệ thống kho gồm  kho ngoại quan, 
CFS, kho thường và kho lạnh.

Showrooms Số lượng lớn các gian showroom 
được bố trí tại VDH Mall và Dinh Vu 
Plaza

Văn phòng Tòa nhà văn phòng được bố trí tại các 
phân khu của dự án..

Nhà hàng – cà phê Các phân khu đều có bố trí khu dịch 
vụ ăn uống – giải khát

Khu đỗ xe Khu vị trí đỗ xe rộng rãi đáp ứng đủ 
nhu cầu đến giao dịch của khách hàng 
và người dân

Dự án tọa lạc tại một địa điểm lý tưởng để kết nối 
Người tiêu dùng và Nhà cung cấp ở miền Bắc Việt 
Nam do vị trí gần với các cảng, sân bay Cát Bi và các 
tuyến đường cao tốc đến Hà Nội, Hạ Long, Hải 
Dương và Bắc Ninh.

Đây cũng là nơi lý tưởng để người dân và khách du 
lịch dừng chân nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình 
của họ, do đó thu hút một lượng lớn lưu lượng người 
và phương tiện đi qua đây mỗi ngày.



VDH Mall 
Các thông số tòa nhà 

Các hệ thống
• Thang máy và thang cuốn tốc độ 

cao.

• Điều hòa trung tâm.

• Máy phát điện dự phòng.

Chi tiết các tầng
• Tòa nhà có tổng cộng 03 tầng

• Chiều cao các tầng

Tầng 1 -  6 Mét

Tầng 2 & 3 -  5 Mét

1215 M2

2033 M2 1236 M2

1235 M2

2059 M2 1236 M22033 M2



Concepts dự kiến
Tầng 01

Khu trưng bày sản phẩmChi nhánh ngân hàngShowroom xe nâng và phụ kiện

Showroom vật liệu xây dựng



Concepts dự kiến
Tầng 02

Quán cà phêCửa hàng thực phẩm  Cửa hàng điện tử, điện máy

Cửa hàng đồ dùng gia đình



Concepts dự kiến
Tầng 03

Văn phòng cho thuê

Khu hội thảo, hội nghị



Zone A : 15,5ha
+ 2 Khách sạn

+ Resorts

Zone B : 9,7ha
+ Trung tâm thương mại

+  Văn phòng cho thuê

Zone D : 14,0ha
+ Kho – 17000 Sqm
+ Bãi 

Zone C : 15,4ha
+ Nhà kho thường – 36 200 
sqm
+ Nhà kho lạnh (2021) 
– 20 000 sqm
   Bãi container (Hiện tại)

Zone C : 15,4ha
+ Dinh Vu Plaza 
  – 4500 sqm
+ Trạm xăng dầu
  - 10 000 sqm

Zone D : 14,0ha
+  VDH Mall - 17800 Sqm (Giai đoạn 1) 

VDH Logistic Park
Tổng quan

Dự án có quy mô 60 ha được phát 
triển với mục tiêu trở thành một 
trong những khu thương mại dịch 
vụ hậu cần đạt tiêu chuẩn quốc tế 
hàng đầu tại miền Bắc Việt Nam.:

Dự án bao gồm bốn phân khu:

▪ Zone A - Lưu trú , nghỉ dưỡng
▪ Zone B - Thương mại
▪ Zone C - Logistics
▪ Zone D - Trung tâm phân phối.

Đang hoạt động

Chuẩn bị triển khai

QUY HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT & 
ĐANG TRIỂN KHAI THI CÔNG



Hotline : 0968367658

Website : www.vidifi-dh.vn 

Email : info@vidifidh.vn


