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Toong hợp tác với Indochina Vanguard Hotels tích hợp không gian làm việc chung vào khách
sạn Wink Hotels
TP Hồ Chí Minh, ngày 19/03/2018
Toong, startup tiên phong trong việc phát triển và điều hành chuỗi không gian làm việc chung
lớn nhất tại Việt Nam, và Indochina Vanguard, Liên doanh giữa Indochina Capital và Vanguard
Hotels, hôm nay vừa công bố hợp tác cùng phát triển một nhánh không gian làm việc chung tích
hợp vào chuỗi khách sạn mang thương hiệu Wínk Hotels, dự kiến khai trương cơ sở đầu tiên tại
thành phố Hồ Chí Minh trong quý 4 năm 2019.
Wínk Hotels, do Liên doanh Indochina Vanguard khởi tạo, là thương hiệu khách sạn mới có tầm
nhìn và cách tiếp cận khác biệt trong việc cung cấp dịch vụ lưu trú sang trọng, với giá cả phù
hợp ở Việt Nam và khu vực Đông Dương. Kết hợp hài hòa giữa thiết kế sáng tạo và công năng
hiện đại trên nền tảng giá trị văn hóa và truyền thống Việt Nam, mỗi khách sạn Wink hứa hẹn
sẽ thỏa mãn các nhu cầu đương đại của khách du lịch trẻ. Indochina Vanguard dự định sẽ cho ra
mắt 20 khách sạn Wink tại Việt Nam và các nước láng giềng ở Đông Dương trong vòng 5 năm
tới. Mô hình không gian làm việc chung kiểu mới của Toong hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn
của Wink sẽ được tích hợp hài hoà với hệ sinh thái dịch vụ của khách sạn, nhằm đáp ứng nhu
cầu đa dạng của thế hệ doanh nhân và khách du lịch hiện đại.
“Bằng việc tích hợp không gian làm việc chung của Toong vào chuỗi khách sạn mới và năng
động này, chúng tôi muốn thay đổi cách vận hành truyền thống của các business center tại các
khách sạn hiện nay”, ông Dương Đỗ, Sáng lập viên và Giám đốc điều hành của Toong, cho biết.
“Các business center, khi được thiết kế với tư duy sáng tạo, thời thượng và giàu cảm hứng của
không gian làm việc chung, sẽ đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của phong cách làm việc hiện
đại.”
“Việc tích hợp Wink Hotels vào mạng lưới không gian làm việc chung rộng khắp của Toong sẽ
mang lại giá trị gia tăng cho các thành viên của Toong và khách hàng của Wínk Hotels,” ông
Dương giải thích. “Lý tưởng chung của hai cộng đồng này là mang lại lợi ích cho khách hàng
quen của cả Toong và Wink, tận dụng vị trí chiến lược của chúng tôi tại các thành phố lớn ở Việt
Nam cũng như ở các thành phố vệ tinh và một số nước láng giềng trong khu vực,” ông Dương

nhấn mạnh.
Trước đó hai tuần, Toong đã tuyên bố bắt đầu “tấn công” vào thị trường quốc tế với kế hoạch
mở một địa điểm mới tại Viêng Chăn, Lào. Mặc dù Wínk Hotels sẽ bước đầu tập trung trở thành
thương hiệu đi đầu ở Việt Nam trong phân khúc thị trường khách sạn đặc biệt này, Indochina
Vanguard cũng mong muốn mở rộng thương hiệu Wínk Hotels sang các nước láng giềng trong
những năm tới.
Sự mở rộng của Toong đang đi đúng hướng với xu thế hiện tại của thị trường và sự phát triển
của thị trường văn phòng hiện đại. Theo bà Hoàng Diệu Trang, Quản lý cấp cao Bộ phận Tư vấn
Cho thuê Thương mại Savills Hà Nội, co-working chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển tuân theo các
chu kỳ kinh tế và biến đổi để phù hợp với những thay đổi trong cách làm việc của thế hệ lao
động mới (millennial). Bà Trang nhận định "Mô hình co-working tại Việt Nam vì vậy còn rất
nhiều tiềm năng phát triển, đáp ứng nhu cầu về mặt bằng văn phòng của thế hệ các doanh
nghiệp trẻ ngày càng lớn mạnh".
Sự hợp tác giữa Toong và Wink Hotels sẽ cho phép khách hàng của hai bên tận hưởng những
tiện ích của một không gian làm việc sáng tạo, đồng thời đáp ứng nhu cầu của thế hệ khách du
lịch "kết nối" đang gia tăng. Đây chính không gian lý tưởng cho khách đi công tác, dân du mục
công nghệ số và các doanh nhân khởi nghiệp mở rộng mạng lưới và gặp gỡ những người có
cùng chí hướng khi đi đến một thành phố mới. Tinh thần cộng tác chia sẻ mà Toong mang lại
hoàn toàn phù hợp với khách hàng mục tiêu của Wínk Hotels, tạo nên mối quan hệ hợp tác lý
tưởng giữa hai thương hiệu có tầm nhìn này.
Về Toong:
Toong là chuỗi không gian làm việc chung đầu tiên tại Việt Nam – cung cấp môi trường làm việc
hiện đại và chất lượng cao cho cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt
động, Toong đã phát triển 6 địa điểm trên các thành phố lớn của Việt Nam bao gồm thủ đô Hà
Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi ra mắt thị trường vào tháng 8 năm 2015,
Toong đã nhanh chóng tiếp nhận vốn đầu tư từ tập đoàn Open Asia, Indochina Capital (ICC) và
là đối tác chiến lược duy nhất của tập đoàn bất động sản CapitaLand trong lĩnh vực phát triển
hệ thống chuỗi không gian làm việc chung tại Việt Nam.
Ngoài ra, Toong liên tục bổ sung vào mạng lưới đối tác chiến lược trong và ngoài nước những
nhà đầu tư và thương hiệu uy tín đa lĩnh vực như UOB (United Overseas Bank), IE Singapore

(International Enterprise Singapore) nhằm tạo dựng nền tảng hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp
trong quá trình phát triển tại khu vực Đông Nam Á.
Về Wínk Hotels:
Wínk Hotels là một thương hiệu khách sạn mới, có tầm nhìn và và cách tiếp cận khác biệt trong
việc cung cấp dịch vụ lưu trú sang trọng, với giá cả phù hợp (affordable luxury) tại khu vực Đông
Dương. Wink Hotels được thiết kế dành riêng cho khách du lịch trẻ đầy khát vọng, mang lại
những trải nghiệm chất lượng cao tại các điểm du lịch ở địa phương. Wink Hotels là sản phẩm
khách sạn đầu tiên của Indochina Vanguard Hotels, liên doanh thành lập vào năm 2016 giữa
Indochina Capital Corporation, tập đoàn tiên phong đổi mới trong lĩnh vực bất động sản, tài
chính và thị trường vốn, lĩnh vực đang trên đà phát triển rất nhanh tại Việt Nam, và tập đoàn
khách sạn Singapore Vanguard Hotels.
Để tìm hiểu thêm thông tin về Wink Hotels, vui lòng truy cập website www.wink-hotels.com.

(English Version)
FOR IMMEDIATE RELEASE
Toong collaborates with Indochina Vanguard Hotels to implement a co-working space in Wínk
Hotels.
Ho Chi Minh City, March 19, 2018 – Today, Vietnamese co-working space pioneer and leader
Toong and Indochina Vanguard, a hospitality joint venture between Indochina Capital and
Vanguard Hotels, announce a partnership to locate Toong co-working space facilities into newly
created Wínk Hotels, the first of which is scheduled to open in HCM City in Q4 2019.
Wínk Hotels, a concept developed by Indochina Vanguard, is a vibrant new hotel brand that
seeks to redefine affordable luxury in Vietnam and Indochina. Blending modern, creative design
and functionality with traditional Vietnamese design and cultural values, each hotel promises to
satisfy the young-at-heart traveler’s contemporary desires. Indochina Vanguard intends to rollout 20 Wink Hotels in Vietnam and neighboring Indochina countries over the next five years.
Toong co-working spaces embody these ideals and will be integrated harmoniously with the
innovative service ecosystem of Wínk Hotels, catering to the new age of travelers and
entrepreneurs.
“By integrating Toong co-working space facilities into this dynamic new chain of hotels, we
expect to reform the way business centers operate,” said Duong Do, Founder and CEO of Toong.
“When business centers are designed with the fashionable and inspirational mindset of a coworking space, they will better meet the expectations of this modern working style.”
“Integrating Wínk Hotels into Toong’s large co-working space network will benefit both Toong
members and Wínk Hotel guests,” explains Duong. “The intersection of both communities will
be a boon for both Wínk and Toong patrons, taking advantage of our respective locations in
major cities throughout Vietnam, as well as our presence in secondary cities and neighboring
countries.”
Two weeks ago, Toong announced its first foray into the international market, with plans to
open a new location in Vientiane, Laos. Although Wínk Hotels will initially focus on becoming
the market leader in Vietnam for this particular hospitality market segment, Indochina
Vanguard has aspirations to expand the Wínk Hotels brand into neighboring countries in the
coming years.

The expansion of Toong coincides with current market trends and the development of the
modern office space market. According to Hoang Dieu Trang, Senior Manager Commercial
Leasing Savills Hanoi, co-working will continue to grow to match the economic demands and
the evolution of the way millennials work. She notes that, “the co-working model in Viet Nam
has room for development to cater to the commercial space needs of the growing
entrepreneurial class.”
The partnership will allow both clientele bases to enjoy the advantages of a co-working space
while meeting the needs of a new generation of ‘connected’ travelers. Additionally, it creates a
platform for both business travelers, digital nomads and burgeoning entrepreneurs to expand
their network and meet other like-minded individuals while visiting a new city. The
collaborative spirit that a Toong facility encapsulates suits the target demographic of Wínk
Hotels, making it the ideal partnership.
About Toong:
Toong is the first co-working space chain in Vietnam with modern and high-quality work
environment for individuals, small and medium enterprises. After two years of operations,
Toong has opened six outlets in major cities of Vietnam including Hanoi, Da Nang and Ho Chi
Minh City. Expansion has come about shortly after Toong received investment capital from
Open Asia and Indochina Capital and became a strategic partner of one of Asia’s largest real
estate groups, CapitaLand.
In addition, Toong has created strategic partnerships with prestigious brands such as United
Overseas Bank (UOB) and IE Singapore (International Enterprise Singapore) with the aim of
building an effective platform for enterprises in Southeast Asia.
About Wínk Hotels:
Wínk Hotels is a new hospitality brand emerging in Indochina that takes a bold approach to
affordable luxury in the region. The brand caters to modern, aspirational travelers, offering
high-quality experiences that are grounded in the local destination. Wínk Hotels is the first
hotel product of Indochina Vanguard Hotels Pte Ltd, a joint venture established in 2016
between Indochina Capital, an innovative leader in Vietnam’s rapidly growing real estate,
financial services and capital markets, and Singapore-based Vanguard Hotels Pte Ltd.
For more information, please visit www.wink-hotels.com.

