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Công ty AREP Ville là một doanh nghiệp độc lập, được thành lập vào năm 1997 tại Pháp với 
vốn 100% của Tập đoàn Đường sắt Quốc Gia Pháp (SNCF). AREP Ville hoạt động tư vấn thiết 
kế trong tất cả các lĩnh vực: Nghiên cứu, Lập kế hoạch phát triển vùng, Quy hoạch xây dựng 
vùng, đô thị và nông thôn. Văn phòng đại diện của AREP đã được mở tại Hà Nội từ năm 2005 
và được chuyển đổi sang mô hình công ty từ tháng 10 năm 2009. Ngày nay, AREP Ville là một 
trong những công ty thiết kế kiến trúc hàng đầu tại Pháp. 
Được đánh giá cao nhờ các concepts độc đáo và bền vững và kinh nghiệm trên thị trường 
quốc tế, AREP cung cấp các dịch vụ : 

 Quy hoạch phát triển đô thị: quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng, thiết kế cảnh quan, 
hạ tầng kỹ thuật … 

 Kiến trúc : lên chương trình và thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, quản lý dự án  
 Xây dựng: thiết kế không gian lớn, dịch vụ xây dựng và quản lý, máy móc, hệ thống 

điện  
 Thiết kế: Trang thiết bị, cơ sở hạ tầng đô thị, nội thất nhà ga  

Các dự án đã thực hiện tại tại Việt Nam :  
 Quy hoạch đô thị: Quy hoạch thành phố Quy Nhơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Phủ Lý, 

Pleiku … 
 Thiết kế kiến trúc: Tòa tháp văn phòng Agribank Tower, trụ sở Vinacomin, Tòa tháp 

Bitexco Tower, trụ sở kênh truyền hình VTV9 …. 
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Văn phòng Kiến trúc DE-SO được biết đến trên thị trường Pháp và Việt Nam thông qua nhiều 
dự án thiết kế kiến trúc và đô thị , đặc biệt là những công trình văn hóa (thư viện, nhà hát, 
nhạc viện, sân khấu biểu diễn) và giáo dục (nhà trẻ, trường học, giảng đường đại học).  
Công ty gồm 4 cộng sự chính là François DEFRAIN, Olivier SOUQUET, Sandrine CHARVET và 
NGUYỄN KHÁNH Duy. DE-SO sẽ mở văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 
2015.  
Các công trình đã thực hiện tại Việt Nam :  

 Dự án thiết kế Trung tâm Triển lãm quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh 
 Dự án thiết kế Quảng trường Trung tâm Thủ Thiêm và công viên bờ sông Sài Gòn 
 Dự án quy hoạch đô thị Gia Lâm (Thành phố Hà Nội) và Cần Đước (tỉnh Long An) 
 Dự án thiết kế Trụ sở Trường Đại học Văn Lang (Thành phố Hồ Chí Minh) 
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INTERSCENE là một công ty thiết kế trong các lĩnh vực kiến trúc, cảnh quan, quy hoạch đô thị 
với rất nhiều dự án đã được thực hiện tại Pháp và trên trường quốc tế. Với trọng tâm hướng 
tới không gian kiến trúc xanh, thiết kế của công ty tập trung vào việc sử dụng mảng xanh như 
những điểm nhấn trong các lĩnh vực : quy hoạch vùng lãnh thổ, thiết kế và cải tạo khu dân cư 
đô thị, đô thị nông nghiệp, phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng quy mô, công viên chủ đề 
(INTERSCENE hiện là thành viên của Hiệp Hội công viên giải trí chủ đề - TEA), thiết kế công 
viên, vườn bách thảo, sân golf và sân golf sinh thái. Được thành lập và điều hành bởi KTS 
Thierry HUAU trong 30 năm qua, INTERSCENE có 2 văn phòng đặt tại Paris và Marrakech. 
Công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án. 
Dự án đã được thực hiện : Quy hoạch đô thị : tái thiết trung tâm Beirout (Liban), đề án phát 
triển đô thị Xanh Thủ đô Antananarivo (Madagascar), nghiên cứu quy hoạch bảo tồn phố cổ 
Tananarive (Madagascar) ; Du lịch, nghỉ dưỡng, công viên giải trí: khu nghỉ dưỡng «Nature 
Villages» gần Paris (520 ha), bốn Trung tâm nghỉ dưỡng Center-Parcs, Eden Resort tại quần 
đảo Réunion, "Terra Botanica Park" ở Angers, "Dodo Park" ở Mauritius (Pháp), khu nghỉ 
dưỡng Taghazout (600 ha), New Marina of Casablanca (Ma rốc); Công viên và vườn sinh thái: 
Vườn Bách thảo Saint-Pierre tại quần đảo Martinique, Rừng Emeraude và  Rừng Estripeaut 
trong Công viên tự nhiên tại đảo Martinique (Pháp) 
Các dự án đã thực hiện tại Việt Nam :  

 Đồ án nghiên cứu Bảo tồn khu phố cổ Pháp tại Hà Nội (trong khuôn khổ dự án IMV 
hợp tác giữa vùng Ile de France và thành phố Hà Nội) 

 Đồ án Quy hoạch tổng thể Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (trên cơ 
sở hợp tác với Viện quy hoạch xây dựng miền Nam) 

 Tham gia dự thi dự án " Vườn bách thảo Bảo tàng Hà Nội". 

http://www.arep.fr/
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JAKOB + MACFARLANE là một công ty kiến trúc có trụ sở tại Paris, Pháp hoạt động trong các 
lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch đô thị với phạm vi hoạt động tại Pháp và thị 
trường quốc tế. Chúng tôi ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong việc xây dựng ý tưởng cũng 
như thực hiện các thiết kế của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng sử dụng vật liệu 
mới để tạo ra một môi trường sống linh hoạt, có trách nhiệm và thân thiện hơn. 
Lĩnh vực hoạt động :  

 Thiết kế kiến trúc và quy hoạch đô thị 
 Thiết kế công trình công cộng  
 Thiết kế nhà ở 
 Thiết kế công trình dịch vụ công cộng 

Các dự án đã thực hiện tại Châu Á: 
 Giải nhất cuộc thi kiến trúc quốc tế Đài Loan 
 Lọt vào vòng Chung kết cuộc thi kiến trúc quốc tế Mumbai (Ấn Độ) 
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Được KTS Alain COUSSERAN thành lập vào năm 1990, SIGNES là văn phòng thiết kế cảnh 
quan và quy hoạch đô thị Pháp mang tầm cỡ quốc tế. Với ba văn phòng thiết kế Signes SAS, 
Signes_Architecture, Signes_Ouest đặt tại Paris và Bordeaux,  hiện tham gia hàng loạt các dự 
án lớn nhỏ trong các lĩnh vực, công ty là nơi hội tụ đội ngũ kỹ thuật tài năng bao gồm kiến 
trúc sư cảnh quan, kiến trúc sư, chuyên gia quy hoạch đô thị và kỹ sư môi trường ... 
Lĩnh vực hoạt động :  

 Quy hoạch lãnh thổ, nghiên cứu môi trường và cảnh quan 
 Thiết kế xây dựng đô thị; Tái phát triển đô thị; Hướng dẫn thiết kế; Nghiên cứu quy 

hoạch hệ thống giao thông vận tải; Thiết kế trung tâm thương mại, trường học, 
bệnh viện ; Khu nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái; … 

Các dự án đã thực hiện tại Châu Á: 
 Đồ án thiết kế cảnh quan vườn và sân chơi tại Trường quốc tế Pháp Hà Nội 
 Lập nhiệm vụ quy hoạch đô thị thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc 
 Thiết kế cảnh quan công viên theo chủ đề “Trà”, khu phức hợp nghỉ dưỡng vui chơi 

giải trí tại thành phố Beahai 
 Quy hoạch tổng thể khu đầm lầy Colombo Wetland và công viên sinh thái 
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URBANICA là một nhóm làm việc sáng tạo và năng động, bao gồm các kiến trúc sư, chuyên 
gia quy hoạch đô thị và thiết kế cảnh quan. Được thành lập bởi KTS Julien Schnell vào năm 
2007, văn phòng công ty đặt tại quận 10 thủ đô Paris, Pháp. Các dự án của URBANICA đều 
thể hiện rõ sự kết hợp chặt chẽ giữa việc phát triển môi trường bền vững phù hợp với đặc 
thù của địa phương cũng như đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng dự án. Các giải pháp của 
chúng tôi về thiết kế kiến trúc và quy hoạch đô thị đều chú trọng nâng cao tính thẩm mỹ, 
công năng sử dụng của công trình mà vẫn thân thiện với môi trường.  
Lĩnh vực hoạt động : 

 Quy hoạch đô thị và công trình giao thông công cộng, thiết kế cảnh quan 
 Thiết kế kiến trúc nhà ở, công trình công cộng, trung tâm thương mại, công trình 

nghệ thuật 
 Thiết kế trang thiết bị công cộng 

Các dự án đã thực hiện ở Châu Á:  
Đại diện công ty đă từng được mời thuyết trình tại Hội thảo quốc tế về cảnh quan và thiết kế 
đô thị tại thành phố Urumqi (Trung Quốc), tháng 1 năm 2014 … 
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CERWAY là công ty tư vấn đánh giá và đào tạo chứng chỉ Tòa nhà xanh theo hệ thống HQE 
“Môi trường Chất lượng Cao” (Haute Qualité Environnementale) của Pháp, với nhiệm vụ vận 
động tuyên truyền giới chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và quy hoạch đô thị nâng cao 
nhận thức về lợi ích công trình xanh đối với môi trường, sử dụng năng lượng và sức khỏe. Hệ 
thống HQE khuyến khích những cách tiếp cận tích cực về công trình xanh thông qua việc cấp 
chứng chỉ cho những công trình đạt hiệu quả môi trường cao và các chuyên gia tư vấn chứng 
chỉ HQE có khả năng phát triển và duy trì bộ công cụ đánh giá này. Chứng chỉ HQE được sử 

http://www.jakobmacfarlane.com/
http://www.signes-paysages.fr/
http://www.urbanica.fr/
http://www.behqe.com/


dụng đánh giá hiệu quả năng lượng cho các loại công trình xây dựng (nhà ở, trung tâm 
thương mại, công trình dịch vụ, văn phòng, kho bãi) trong suốt vòng đời của công trình (từ 
xây dựng, vận hành và bảo trì). Cerway tổ chức các khóa đào tạo dành cho các nhà chuyên 
môn trong lĩnh vực xây dựng nhằm giúp họ thực hiện công việc dễ dàng hơn cũng như trở 
thành các chuyên gia tư vấn chứng chỉ HQE™.  
Các dự án đã thực hiện ở Châu Á:  
Hổ trợ Trường quốc tế Pháp Alexandre Yersin tại Hà Nội và Đại sứ quán Pháp tại Jakarta 
(Indonesia) lập dự án xin cấp chứng nhận HQE 
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LOCI ANIMA - Linh hồn của những địa danh 
 
Văn phòng Loci Anima mang đậm phong cách tiếp cận sáng tạo gắn chặt với thực tiễn trong 
thiết kế kiến trúc và quy hoạch đô thị. Chúng tôi không đi theo những ý tưởng sẵn có. Tính 
hiệu quả và kinh tế là mối quan tâm hàng đầu trong phương pháp làm việc của chúng tôi 
nhằm cho ra đời những ý tưởng sáng tạo, đồng cảm và bay bổng. Trước khi thiết kế một 
công trình, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về địa điểm và môi trường xung 
quanh dự án để hình thành một tổng thể hài hòa.  
Chính vì vậy, mỗi dự án thiết kế của chúng tôi thực hiện đều mang tính độc đáo, đáp ứng 
những quy chuẩn đề ra cũng như vượt qua các thách thức của bối cảnh. Vượt lên trên những 
đòi hỏi mang tính kinh tế đơn thuần, công trình do công ty Loci Anima thực hiện chứa đựng 
nhiều cảm xúc và trực quan và không đi theo bất kỳ khuôn mẫu nào. 
Đứng trước những thách thức của thành phố trong tương lai, Loci Anima luôn ưu tiên yếu tố 
môi trong thiết kế kiến trúc và quy hoạch đô thị. Mỗi dự án mà công ty thực hiện đều hướng 
tới môi trường và chú trọng đến nhu cầu của người sử dụng được kết nối với thiên nhiên, 
tận hưởng sự an lành. Nếu Trái đất của chúng ta được coi là một khu vườn thì các dự án của 
chúng tôi được ví như những loài cây. 
 

 

 
 
 

 
Thành lập năm 1988, CONCEPTO là một công ty thiết kế chiếu sáng trong nhiều lĩnh vực như 
chiếu sáng đô thị, chiếu sáng kiến trúc, chiếu sáng nội thất, chiếu sáng tự nhiên, trang trí 
sáng công trình công cộng cũng như thiết kế ánh sáng động. 
Sản phẩm và dịch vụ : 
Tùy theo nhu cầu của chủ đầu tư, CONCEPTO có thể tham gia vào dự án với các vai trò khác 
nhau như đơn vị thi công, tư vấn thiết kế hay cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho chủ đầu tư để 
đưa ra các giải pháp chiếu sáng trong thành phố, không gian công cộng và các công trình kiến 
trúc. 
Để thực hiện một dự án, trước tiên nhóm chuyên gia đa nghành của công ty sẽ tiến hành 
nghiên cứu, phân tích địa điểm thực hiện dự án vào buổi tối, tính toán nhu cầu chiếu sáng, 
lựa chọn ánh sáng, lên dự toán ngân sách và chuẩn bị các hồ sơ kỹ thuật về việc lắp đặt thiết 
bị chiếu sáng để khách hàng xem xét. Các kỹ thuật viên đồ họa của CONCEPTO sẽ vẽ mô 
phỏng các phương án chiếu sáng trên nền phối cảnh tổng thể các địa điểm dự kiến triển khai 
để minh họa cho các đề xuất của công ty. Là chuyên gia về chiếu sáng thân thiện môi trường, 
công ty chú trọng phát triển các giải pháp tiên tiến để bảo vệ môi trường thông qua việc gìn 
giữ bóng tối cho các khoảng không gian thiên nhiên giữa lòng đô thị. 
Các dự án đã thực hiện tại Châu Á : 
 

 Quy hoạch tổng thể chiếu sáng khu đô thị Đô Giang Yến, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc 
(2011) 

 Quy hoạch chiếu sáng vùng kênh đào nhân tạo, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc 
(2009) 

 Quy hoạch tổng thể chiếu sáng tại quận Tân Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc (2014) 
 

 

 
 

 
Là chuyên gia hàng đầu thế giới về quản lý năng lượng, SCHNEIDER ELECTRIC cung cấp các 
giải pháp tích hợp toàn diện về phân phối điện, tối ưu hóa việc sử dụng điện, hệ thống lạnh, 
hệ thống tự động hóa và hệ thống mạng. 
Với cách quản lý thông minh các giải pháp thích hợp dành cho cá nhân và tập thể, Schneider 
Electric cung cấp các dịch vụ và công nghệ nhằm giảm năng lượng tiêu thụ, giảm giá bán điện 

http://www.loci-anima.com/
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và chi phí vận hành, giảm lượng khí thải CO², cũng như đo lường lượng điện tiêu thụ và sản 
xuất điện tại chỗ. 
Các sản phẩm và dịch vụ : 
Đối với hộ gia đình, Schneider Electric kiến tạo ra không gian sống thông minh, tiện nghi, hiệu 
quả. Giải pháp tự động hóa của chúng tôi hướng tới việc tăng cường hiệu quả sử dụng điện 
năng và tiết kiệm ngân sách gia đình khi sử dụng điện. 
Để hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn lực của mình, chúng tôi đưa ra giải pháp 
nhằm kết nối dữ liệu và thông tin thông qua hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng mở. Giải pháp 
này cho phép tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong hệ thống quản lý tích hợp, đem lại 
hiệu quả đầu tư tốt nhất về vận hành (OPEX) và đầu tư xây dựng (CAPEX) thông qua việc 
nâng cao hiệu năng sử dụng của tòa nhà. 
Giải pháp tối ưu hóa hệ thống hướng tới việc giảm lượng điện tiêu thụ và tối ưu hiệu quả 
vận hành thông qua việc tập hợp một nhóm những người sử dụng ở các lĩnh vực khác nhau 
để cân bằng việc tiêu thụ năng lượng,  
Tại Việt Nam, Schneider Electric đã cung cấp trang thiết bị cho các dự án: 

 1991 – 1993 : Dự án đường dây cao thế Bắc – Nam 500 KV 
 Khách sạn Mariott, Tòa tháp Bitexco Tower, Trụ sở Bộ Quốc Phòng, 18 trạm biến áp 

110 KV, sân bay quốc tế Phú Quốc 
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