
Bước khởi đầu để 
kinh doanh tại Việt Nam



Trong trường hợp có nhu cầu sử dụng văn phòng mô hình cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Saigon Skydeck

Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam

Hàm Nghi

Lê Lợi

Trần Hưng Đạo

Phó Đức Chính
Nam

 Kỳ Khởi Nghĩa

Pasteur

Tôn Đức Thắng

Calmette

Nguyễn Huệ

Chợ Bến 
Thành TAKA-

SHIMAYA

Trường Đại học 
luật TP.HCM

I-GLOCAL CO., LTD.
Tầng 14, Tòa nhà TNR, 180-192 
đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh
    +84-8-3827 8096          info@i-glocal.com
http://http://www.i-glocal.com

Tầng 11, Tòa nhà TNR, 180-192 đường 
Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tòa nhà TNR
11F

Địa chỉ liên hệ

Giới thiệu

                       là văn phòng theo mô hình không 
gian làm việc chung (co-working) do tập đoàn 
I-Glocal quản lý. Văn phòng tọa lạc tại Quận 1 - 
trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, rất thuận lợi 
để kinh doanh. Văn phòng ở cùng tòa nhà với 
I-Glocal  nên quý khách hàng hoàn toàn yên 
tâm và có thể tư vấn nhanh chóng với chúng tôi 
khi gặp khó khăn.

Thời gian sử dụng Ngày trong tuần: 8 giờ - 18 giờ 

Thời hạn hợp đồng Hợp đồng 3 tháng

Các dịch vụ cung cấp

Tổng số ghế khu vực co-working: 27 ghếCó một số dịch vụ có giới hạn mức sử dụng. 
Xem thêm thông tin ở tài liệu chi tiết đính kèm.

Sông Sài Gòn

Rạch Bến Nghé

Nguyễn Công Trứ

Bến Vân Đồn

Máy in Vệ sinh văn phòng

Không gian làm 
việc chung 
(co-working)

Dịch vụ hỗ trợ

Sử dung 
phòng họp

Tủ khóa chuyên dụng

Điện Điện thoại cố định 
chuyên dụng

Wifi Bảng tên công ty

Có thể đăng ký trụ sở công ty 
hoặc văn phòng đại diện


