総合スーパー「イオン Ha Dong 店」
AEON CO., LTD
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

TRUNG TÂM BÁCH HÓA TỔNG HỢP VÀ SIÊU THỊ AEON – HÀ ĐÔNG
～ Mang đến phong cách sống hiện đại cho những gia đình thế hệ mới ～
Công ty TNHH AEON Việt Nam (viết tắt là “AEON Việt Nam”) dự kiến sẽ khai trương
Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị (viết tắt là “TT BHTH & ST”) AEON – Hà Đông vào
tháng 11 năm 2019. Đặt tại phía Tây Nam của Thủ Đô Hà Nội, đây là TT BHTH & ST thứ
năm của AEON Việt Nam.
Kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển với tốc độ tăng trưởng vượt bậc, nhu cầu của
khách hàng cũng ngày càng cao dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng trong phong cách sống
hàng ngày. Nhằm đáp ứng xu hướng thị trường, TT BHTH & ST AEON – Hà Đông sẽ mang
đến nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng, tiện ích đa dạng thỏa mãn mọi nhu cầu, góp phần
làm phong phú cuộc sống hàng ngày cho khách hàng.
～ Mang đến giá trị mới cho một cuộc sống toàn diện của gia đình
kiểu mẫu tương lai ～
TT BHTH & ST AEON – Hà Đông hứa hẹn sẽ đáp ứng toàn diện các nhu cầu không ngừng
thay đổi của khách hàng, hỗ trợ nâng tầm chất lượng cuộc sống theo xu hướng phát triển
(1) Cuộc sống với những sản phẩm và dịch vụ mới, hiện đại nơi trẻ em được thỏa thích
khám phá
(2) Cuộc sống thoải mái và thảnh thơi hơn với nhiều sự lựa chọn, phù hợp sở thích của
mỗi khách hàng
(3) Cuộc sống được đảm bảo bởi sự an toàn và an tâm theo chuẩn Nhật Bản
(4) Cuộc sống tiện lợi, sử dụng hiệu quả thời gian trong xã hội bận rộn
Ví dụ, đối với các gia đình trẻ, chúng tôi triển khai khu vực “Kids Republic” cung cấp tất cả
các mặt hàng đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh, trẻ em, đồ chơi, đồ dùng cho phụ nữ mang thai,
v.v; khu vực “Glam Beautique” mang đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; khu
vực “Hóme Cóordy” là nơi khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm trang trí nội thất, đồ
gia dụng cao cấp với nhiều phong cách cho ngôi nhà và cuộc sống mới. Đối với các gia đình
bận rộn, chúng tôi mang đến cuộc sống thoải mái và thảnh thơi hơn bằng những sản phẩm
tiện lợi như thực phẩm đã sơ chế (Ready-to-cook), thức ăn chế biến sẵn (Ready-to-eat) tại
khu vực Thực phẩm.
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<< ĐẶC TRƯNG CỦA TT BHTH & ST AEON – HÀ ĐÔNG >>
Tầng 1: ■Khu vực rau củ quả và
thực phẩm tươi sống: Với sứ mệnh
hỗ trợ khách hàng nâng cao sức khỏe;
từ đó tận hưởng niềm vui trong cuộc
sống hàng ngày, TT BHTH & ST
AEON – Hà Đông cung cấp đa dạng
các sản phẩm tiện lợi và an toàn, chất
lượng với mức giá hợp lý, từ sản
phẩm hữu cơ (Organic), sản phẩm đạt
chứng nhận GLOBALG.A.P., VietGAP
tại quầy rau và trái cây, các loại hải sản
tươi sống cũng như các món sashimi truyền thống của ẩm thực Nhật Bản tại quầy thuỷ hải
sản, cho đến các dòng thực phẩm đã qua sơ chế (Ready-to-cook) và thức ăn chế biến sẵn
(Ready-to-eat) nhằm tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn cho mọi gia đình. Không chỉ vậy, TT
BHTH & ST AEON – Hà Đông còn góp phần làm phong phú thêm bữa ăn hằng ngày với đặc
sản từ nhiều vùng miền Việt Nam và các sản phẩm từ Nhật Bản.
Tầng 1: ■ Khu vực Ẩm thực tự chọn –
Delica: Với sức chứa hơn 250 chỗ ngồi, khu
vực Ẩm thực tự chọn - Delica đem đến phong
cách ẩm thực đa dạng phù hợp mọi đối
tượng. Khách hàng có thể thỏa sức trải
nghiệm các món ăn Việt Nam như bánh xèo,
nem rán, gỏi cuốn, và các món ăn đặc trưng
từ nền ẩm thực Nhật Bản như hơn 100 loại
“Sushi”, “Onigiri” (cơm nắm), “Bento” (cơm
hộp), “Takoyaki” (bánh bạch tuộc), v.v. Ngoài
ra, khách hàng còn có thể thoải mái thưởng thức hơn 300 loại bánh ngọt, nước uống, từ kem,
cà phê cho đến các loại bánh truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản.
Tầng 2: ■ Glam Beautique: Lần đầu tiên
có mặt tại Hà Nội, Glam Beautique là sự
kết hợp giữa AEON Wellness với các gian
hàng mỹ phẩm, nước hoa của nhiều
thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, đáp ứng
toàn diện nhu cầu chăm sóc sức khỏe và
sắc đẹp cho khách hàng. Tại đây, khách
hàng có thể an tâm lựa chọn các sản phẩm
độc quyền, chỉ có tại AEON, như thương
hiệu chăm sóc da “GLAMATICAL”, hay
dòng thực phẩm chức năng từ “TOPVALU”. Song song đó, tại Glam Beautique, chúng tôi lần
đầu tiên giới thiệu dịch vụ phân tích da chuyên sâu với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ
hỗ trợ tư vấn cho khách hàng các vấn đề về chăm sóc da và duy trì sức khỏe.
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Tầng 2 ■ Khu vực thời trang

Khu vực Thời Trang bao gồm 05 khu vực nhỏ, đó là “Thời trang nữ”, “Thời trang nam”, “Giày
và phụ kiện”, “Sản phẩm du lịch”, “Nội y”'; cung cấp đa dạng từ các sản phẩm theo xu hướng
thời trang mới nhất, cho đến các mẫu thời trang cơ bản, các sản phẩm nội y hàng ngày, cũng
như thời trang công sở nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mang đến cho khách hàng dòng sản phẩm thuộc nhãn hàng
riêng của AEON, chẳng hạn như “GIORNO MIMOSA” gồm các sản phẩm thời trang và đồ
nội y với giá cả phải chăng. Ngoài ra, tại khu vực đồ nội y, chúng tôi giới thiệu còn các sản
phẩm như quần tất và dòng sản phẩm “PEACEFIT” với các tính năng đạt chuẩn của thương
hiệu “TOPVALU” nhãn hàng riêng của AEON.
Tại khu vực sản phẩm du lịch, nổi bật là các sản phẩm với hình ảnh nhân vật Hello Kitty theo
thiết kế riêng của AEON.
Đặt tại vị trí trung tâm của tầng 2 là góc thời trang dành cho các bạn nữ trẻ trung với những
sản phẩm được phối hợp theo xu hướng thời trang thay đổi theo mùa.
Tầng 3■Kids Republic: Với chủ đề
“Niềm vui cho Gia đình”, Kids Republic có
tất cả những sản phẩm cho mọi thành
viên, gồm những khu vực riêng như “Bố
& Mẹ”, “Trẻ sơ sinh”, “Thời trang trẻ em”
và “Đồ chơi”. Không chỉ là nơi mua sắm
các sản phẩm thương hiệu Nhật Bản
dành cho trẻ em, đồ chơi, đồ dùng với
thiết kế hình ảnh các nhân vật hoạt hình
nổi tiếng, khu vực Kids Republic tại tầng
3 của TT BHTH & ST AEON – Hà Đông còn là nơi các thành viên trong gia đình có thể cùng
nhau trải nghiệm các hoạt động vui chơi và học tập khác.
Tại khu vực Đồ chơi, bên cạnh các mặt hàng phổ biến, chúng tôi lần đầu tiên triển khai góc
sản phẩm với thiết kế các nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản như Hello Kitty,
Pokemon.
Tại khu vực Trẻ sơ sinh, chúng tôi mang đến các sản phẩm đa dạng: thực phẩm dành cho trẻ,
sữa bột, đồ dùng từ các thương hiệu Nhật Bản an toàn và đáng tin cậy. Cũng tại khu vực này,
chúng tôi còn thiết kế quầy thông tin nhằm tăng sự tương tác với khách hàng, cũng như giới
thiệu các sản phẩm mới, các sản phẩm giá tốt tại từng thời điểm. Các thông tin hữu ích cho
việc nuôi dạy trẻ cũng sẽ được cập nhật định kỳ.
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Tại khu vực Thời trang trẻ em, bên cạnh dòng sản phẩm thuộc nhãn hàng riêng “GIORNO
MIMOSA” của AEON, chúng tôi cũng trưng bày các sản phẩm được phối hợp theo xu hướng
thời trang mới nhất.
Tầng 3■Khu vực Điện máy, Điện tử, Đồ gia dụng và Nội thất
Tại khu vực này, chúng tôi mang đến các sản phẩm “Điện máy”, “Đồ gia dụng”, “Đồ dùng Nhà
bếp, “Văn phòng phẩm”. Tại khu vực “Điện máy”, chúng tôi giới thiệu đa dạng các chủng loại
sản phẩm điện máy nhỏ sử dụng hàng ngày; đặc biệt cung cấp các sản phẩm mang đến
cuộc sống thoải mái, thảnh thơi và tiện nghi cho phụ nữ hiện đại trong xã hội bận rộn.
Bên cạnh đó, với việc đề cao tính tiện lợi, chúng tôi tư vấn và giới thiệu các sản phẩm với các
tiêu chí: tiết kiệm thời gian, tiết kiệm năng lượng, thuận tiện, sức khoẻ, thẩm mỹ, vệ sinh với
giá cả phù hợp,, đáp ứng kịp thời các nhu cầu sinh hoạt thay đổi không ngừng của khách
hàng.
Tại khu vực Văn phòng phẩm, chúng tôi mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng từ trẻ em
đến người lớn với các sản phẩm phong phú, trong đó có sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.
Tại khu vực Đồ dùng Nhà bếp, ngoài các sản phẩm tiện lợi giúp cho việc làm bếp của khách
hàng đơn giản hơn, chúng tôi còn giới thiệu các sản phẩm gốm sứ Minh Long, Thái Phương
Anh.
 HÓME CÓORDY – Nhãn hàng
riêng của AEON: Lần đầu tiên xuất hiện tại
Việt Nam, HÓME CÓORDY – nhãn hàng
riêng của AEON từ Nhật Bản sẽ có mặt tại
TT BHTH & ST AEON – Hà Đông. Tại tầng
3 Khu vực hàng gia dụng, HÓME
CÓORDY sẽ mang đến cho khách hàng
cuộc sống thoải mái hơn với nhiều sản
phẩm trang trí nội thất , đồ dùng nhà bếp,
phòng ngủ, phòng tắm, toilet.

THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ TT BHTH & ST AEON – HÀ ĐÔNG
Tên:

Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON – Hà Đông

Địa chỉ:

Trung tâm Mua sắm AEON – Hà Đông
Khu dân cư Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà
Đông, thành phố Hà Nội

Giám đốc:

Bà KATSUTA SONOKO

Quản lý và vận hành:

CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM

Tổng diện tích sàn:

Khoảng 22,700 m2

Tổng diện tích bán hàng: Khoảng 16,259 m2
Thời gian hoạt động:

+ Tầng 1:

08:00 – 22:00

+ Tầng 2 và 3:
Ngày thường:

10:00 – 22:00

Cuối tuần và ngày lễ:

09:00 – 22:00
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+ Mở cửa hoạt động xuyên suốt năm
Số lượng nhân viên:

Khoảng 650 nhân viên

Mô hình các tầng trong TT BHTH & ST AEON – Hà Đông
Tầng 1

Cung cấp các sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày
của mỗi gia đình như rau củ quả và thực phẩm tươi sống, thực phẩm đóng
gói và thực phẩm chế biến sẵn;

Tầng 2

Cung cấp các mặt hàng từ quần áo, phụ kiện thời trang, giày dép, túi xách,
cho cả nam và nữ, khu vực Glam Beautique với các sản phẩm chăm sóc sức
khoẻ và sắc đẹp;

Tầng 3

Cung cấp các sản phẩm dành riêng cho mẹ và bé với chất lượng cao và mức
giá hợp lý tại khu vực Kids Republic và Phòng chăm sóc trẻ em; các sản
phẩm điện tử, điện gia dụng, trang trí nội thất và văn phòng phẩm;

Dịch vụ tận tâm, mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho Khách hàng
AEON luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho khách hàng sự an toàn và an tâm. Giữ
vững triết lý “Tất cả vì khách hàng”, chúng tôi cam kết mang đến những trải nghiệm mua sắm
tuyệt vời bằng nhiều tiện ích và dịch vụ vượt trội.
 Mua sắm đa kênh: khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm tại TT BHTH &
ST AEON – Hà Đông, sau đó quyết định mua hàng thông qua nhiều kênh khác nhau như:
mua hàng trực tiếp, mua hàng qua điện thoại và mua hàng trực tuyến.
 Phòng chăm sóc trẻ em (Baby room) của AEON tại tầng 3: thấu hiểu nhu cầu của
các khách hàng là phụ nữ mang thai, có con nhỏ khi đi mua sắm, TT BHTH & ST AEON – Hà
Đông bố trí Phòng chăm sóc trẻ em để khách hàng có thể cho bé ti sữa, pha sữa và chuẩn bị
thức ăn, thay tã, vệ sinh cho bé và vệ sinh các vật dụng.
 Dịch vụ giao hàng toàn quốc
 Dịch vụ gói quà miễn phí theo phong cách Nhật Bản với nhiều mẫu mã giấy gói
 Cùng nhiều dịch vụ khác
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM
Phòng Truyền thông và Trách nhiệm Xã hội
Địa chỉ: Số 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM
Email: phongtruyenthong@aeon.com.vn
Điện thoại: (033) 217 9797
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