
Thông tin liên hệ

MS HUỲNH NGỌC ĐAN VY
Nhân viên kinh doanh

Tel : (84) 251 3834 700/ext 105 
Mobile : (84) 902 859 868    
Email : vyhuynh@szb.com.vn

ĐÁP ỨNG VỀ QUY MÔ

Hội trường sức chứa tối đa 156 chỗ ngồi. Phòng 
họp sức chứa từ 10 – 30 người, bố trí linh hoạt 
theo nhu cầu của khách hàng.

Thiết kế hiện đại, trang thiết bị đầy đủ phục vụ 
tổ chức hội nghị, diễn thuyết, đào tạo, bao gồm 
bàn ghế, máy chiếu – màn chiếu, hệ thống âm 
thanh, wifi tốc độ cao...

DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU

teabreak, café, trái cây, bánh ngọt … 

Thông tin  
HỘI TRƯỜNG & 
PHÒNG HỌP CHO THUÊ

SẢN PHẨM VĂN PHÒNG 
HỘI TRƯỜNG & PHÒNG HỌP CHO THUÊ



Thông tin TÒA NHÀ

Tòa nhà Sonadezi Long Bình lạc tại số 1, đường 3A, 
KCN Biên Hòa 2 gần vòng xoay ngã tư Vũng Tàu là 
đầu mối giao thông khu vực tứ giác kinh tế (Đồng Nai 
– Bình Dương – Vũng Tàu – Tp.HCM), cách trung tâm 
Tp. Biên Hòa 5 km và Tp. HCM 25 km.

Tòa nhà Sonadezi Long Bình có vị trí dễ dàng tiếp cận 
với dịch vụ và tiện ích lân cận: siêu thị, bệnh viện, ngân 
hàng, giao thông công cộng.

Vị trí: Số 1 Đường 3A, KCN Biên Hoà II,  
P. Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Số tầng : 5 tầng

Tổng diện tích : 5.347,8 m2

Diện tích khu đất  : 13.633,5 m2

Diện tích văn phòng : 1.161 m2

Loại hình : Tòa nhà Văn phòng

Thông tin 
VĂN PHÒNG CHO THUÊ
THÔNG TIN CHUNG

SẢN PHẨM VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ CÁC 
DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CỘNG THÊM ĐƯỢC 
TÍCH HỢP TẠI TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CỦA 
CÔNG TY SONADEZI LONG BÌNH.

Vị trí: Tầng 1 – 2 – 4 – 5

Diện tích: linh hoạt từ 26 m2 – 574 m2

Mặt bằng văn phòng cho thuê hoàn thiện (bao gồm hệ 
thống trần, sàn, hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí … )

Khu vực công cộng và Tiện ích dùng chung bao gồm:

Dịch vụ thang máy;

Bảo vệ tòa nhà và hệ thống camera an ninh;

Lắp đặt bảng tên Khách thuê tại sảnh Tòa nhà;

Thu gom rác thải sinh hoạt từ các khu vực tập kết 
chung tại Toà nhà;

Thu gom và xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ 
hoạt động văn phòng (chiếu sáng, in ấn), bao gồm 
bóng đèn huỳnh quang, hộp mực in của máy in, máy 
 photocopy và pin dân dụng;

Vệ sinh và diệt côn trùng Khu vực công cộng của  
Tòa nhà.

DỊCH VỤ VÀ TIỆN ÍCH CUNG CẤP THEO YÊU CẦU: 

Dịch vụ vệ sinh bên trong Khu vực thuê
Dịch vụ Hội trường và Phòng họp cho thuê

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI


