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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022 

AEON MALL TÂN PHÚ CELADON 

"Không ngừng đổi mới – Vươn tới tương lai" 

Được biết là Trung tâm thương mại AEON MALL đầu tiên tại Việt Nam khai trương vào tháng Một, 

2014 – AEON MALL Tân Phú Celadon không ngừng đổi mới và phát triển nhằm đem đến những dịch 

vụ tốt nhất để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng với sự thay đổi đầu tiên khi triển khai dự án 

mở rộng diện tích lên gấp đôi vào năm 2019.  

Kể từ năm 2022 cho đến hết quý 1 năm 2023, nhằm đáp ứng sự thay đổi của thị trường bán lẻ tại Việt 

Nam, nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng cả về dịch vụ và chất lượng sản phẩm của khách hàng, 

AEON MALL Tân Phú Celadon tiếp tục triển khai dự án thay đổi diện mạo mới với mục tiêu đa dạng 

sản phẩm, nâng cao chất lượng cùng với sự đổi mới đến từ các cửa hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu đa 

dạng của khách hàng.  

“Không ngừng đổi mới – Vươn tới tương lai”, AEON MALL Tân Phú Celadon sẽ có hơn 20 cửa hàng 

mới khai trương đến từ nhiều ngành hàng khác nhau như thời trang, phụ kiện, nội thất gia dụng của các 

thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ có nhiều trải nghiệm mua sắm với những dịch vụ 

mới, sản phẩm chất lượng cao khi đến với các gian hàng đã được nâng cấp và hoàn thiện hơn.  

 

  

• Cửa hang mới – Vui hơn, trải nghiệm nhiều hơn  

Với hơn 30 cửa hàng mới đến từ nhiều ngành hàng khác nhau, AEON MALL Tân Phú 

Celadon sẽ mang lại những trải nghiệm mua sắm thú vị cho khách hàng.  

• Tất cả mọi thứ đều có tại AEONMALL Vietnam App – Ngày mua sắm tuyệt 

vời hơn  

Khách hàng sẽ dễ dàng cập nhật những thông tin khuyến mãi, voucher đặc biệt và vô vàn 

sự kiện, hoạt động hấp dẫn chỉ có tại AEON MALL Tân Phú Celadon ngay tại ứng dụng 

AEONMALL Vietnam.  

• “Phòng Cho và Nhận” – Nơi lan tỏa niềm hạnh phúc  

Mục tiêu trở thành “Trung tâm thương mại của sức khỏe và nụ cười”, loại bỏ khói thuốc 

khỏi không gian mua sắm, AEON MALL Tân Phú Celadon đã đóng cửa toàn bộ các 

phòng hút thuốc và dần dần thay đổi để có mục đích sử dụng tốt đẹp hơn. Hành động đầu 

tiên của hoạt động này là “Phòng Cho và Nhận”, cạnh cổng K, nhằm lan tỏa niềm hạnh 

phúc với tinh thần cho đi và nhận lại.  

• E- Locker – Save time and get safety 

Những tủ giữ đồ thông minh sẽ đem lại một ngày mua sắm thoải mái và tiện lợi cho 

khách hàng bằng hệ thống tự động. 

>> Thông báo: Với mục đích nâng cao ý thức cộng đồng, bảo vệ môi trường và sức 

khỏe của mọi người xung quanh, tất cả các phòng hút thuốc đã đóng cửa, nếu Quý khách 

hàng có nhu cầu hút thuốc vui lòng di chuyển ra khu vực ngoài trời. Xin cảm ơn! 

` 

Điểm nhấn của AEON MALL Tân Phú Celadon sau khi đổi mới 

 



>> AEON MALL Tân Phú Celadon “Không ngừng thay đổi – Vươn tới tương lai”<< 

Hướng tới xây dựng một trung tâm thương mại cho Cộng đồng – Sức khỏe – Thiết kế phong cách sống, 

AEON MALL Tân Phú Celadon là điểm đến giải trí, mua sắm, ẩm thực lý tưởng cho mọi lứa tuổi tại 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

CON ĐƯỜNG THỜI TRANG 

Với mục tiêu thiết kế một phong cách sống mới cho cộng đồng, chúng tôi đưa ra những lựa chọn thời 

trang từ công việc, dự tiệc cho đến thường nhật khi mua sắm tại những cửa hàng thời trang, phụ kiện 

mới và nổi tiếng như Routine, BOO, Đông Hải, Lộc Phúc Jewelry v.v.  

 

ĐIỆN TỬ, GIA DỤNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT  

 

Được đầu tư, trưng bày và lắp 

đặt theo ngôn ngữ thiết kế của 

Apple, Digibox phân phối đầy 

đủ tất cả sản phẩm Apple như 

iPhone, iPad, MacBook, Apple 

Watch và các phụ kiện chính 

hãng. Không gian cửa hàng 

Digibox được ví như một Apple 

Store thu nhỏ khi sử dụng cách 

bố trí khoa học, rộng rãi với 

mục tiêu đem lại trải nghiệm 

mua sắm thoải mái nhất cho 

khách hàng 

Inochi là thương hiệu nhựa gia 

dụng cao cấp với những sản 

phẩm chất lượng cao, tiện dụng, 

thiết kế đẹp mắt sẽ mang lại cho 

khách hàng những trải nghiệm 

an toàn và thoải mái 

Wundertute là doanh nghiệp 

hoạt động lâu năm trong lĩnh 

vực nhập khẩu và phân phối các 

sản phẩm chất lượng cao đến từ 

Đức và các nước châu Âu với 

giá cả tốt nhất cho người tiêu 

dùng.  



 

THẾ GIỚI ẨM THỰC 

 

  

Isushi thuộc Golden 

Gate - một trong những 

hệ thống nhà hàng lớn 

nhất tại Việt Nam - phục 

vụ thực khách những 

món ăn Nhật Bản hấp 

dẫn theo phong cách 

truyền thống. 

Là thương hiệu lẩu nổi 

tiếng đến từ Đài Loan - 

Manwah mang đến cho 

thực khách một hành 

trình khám phá ẩm thực 

độc đáo của đảo quốc 

xinh đẹp. 

 

Kpub - Nhà hàng nướng 

đường phố Hàn Quốc sẽ 

khiến thực khách trải 

nghiệm phong cách 

nướng đường phố của xứ 

sở Kim chi với những 

món ăn thơm ngon, đa 

dạng. 

Tất cả đồ uống 

của Starbucks sẽ 

được phục vụ 

trực tiếp cho 

khách hàng tại 

quầy bar. 

Starbucks cam 

kết thực hiệnxây 

dựng mối quan hệ 

với khách hàng 

xuất phát từ sự 

tôn trọng của 

chúng tôi - chúng 

tôi cam kết phục 

vụ cà phê chất 

lượng tốt nhất, 



GIẢI TRÍ, THƯ GIÃN VÀ MUA SẮM TRỌN NGÀY 

 

Là nơi quy tụ của những giống 

mèo Tây đắt giá nhất trong 

không gian rộng đến 30m2 thiết 

kế theo phong cách Bắc Âu, 

CATFE - AEON MALL Tân 

Phú Celadon hứa hẹn mang đến 

cho khách hàng những khoảnh 

khắc vô cùng thú vị. Tại đây, 

khách hàng có thể vừa thưởng 

thức buffet ăn vặt vừa vui đùa 

cùng các giống mèo khác nhau 

trong không gian điều hòa vô 

cùng sạch sẽ, không có lông 

mèoan toàn cho sức khỏe. 

Glam Beautique chính thức 

trình làng diện mạo mới với 

nhiều khu vực khác nhau mang 

đến giải pháp chăm sóc sức 

khỏe và sắc đẹp toàn diện cho 

khách hàng ở mọi lứa tuổi. Với 

khu vực Natural & Organic 

mang đến những sản phẩm 

chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp 

thuần chay với thành phần thiên 

nhiên, không thử nghiệm trên 

động vật. Không chỉ thế, một 

loạt những sản phẩm công nghệ 

làm đẹp như máy rửa mặt, máy 

tinh chất, v.v. cũng đã trình làng 

tại đây. 

Đắm mình trong không gian 

được thiết kế với lối kiến trúc 

Nhật Bản, Tokyo Relax Beauty 

& Healthy Spa chăm sóc sắc 

đẹp và sức khỏe tinh thần với 

các thủ pháp massage mặt thư 

giãn, massage đá nóng shiatsu, 

gội đầu dưỡng sinh, v,v, được 

thực hiện bởi các kỹ thuật viên 

chuyên nghiệp với chuyên môn 

cao. 

 

NHỮNG GIAN HÀNG ĐƯỢC NÂNG CẤP  



 

iBasic Việt Nam đã và luôn mang đến cho người 

tiêu dùng những trải nghiệm mới mẻ, thoải mái 

và hiệu quả nhất khi mua sắm và sử dụng đồ lót. 

Cửa hàng iBasic – Thế giới đồ lót được đầu tư 

thiết kế thông minh và tiện lợi, với nhiều sản 

phẩm đa dạng từ mẫu mã, kiểu dáng đến chất 

liệu. 

. 

 

Bước đi cùng thời đại mà không làm mất đi nét 

truyền thống, OLV đã cho ra đời rất nhiều mẫu 

mã đẹp, đa dạng về kiểu dáng, phong phú về thể 

loại từ đầm mặc thường ngày, vest công sở lịch 

lãm hay đầm dự tiệc. 

 

LIMEORANGE mang đến sự cá tính, tự tin, đi 

kèm với phong cách độc đáo kết hợp với những 

con người có tư duy tốt để tạo ra một thế giới tươi 

đẹp hơn. “LIMEORANGE” là một cái tên đẹp đẽ, 

đứng trên đỉnh cao của sự sáng tạo của một nền 

văn hóa. 

Từ những ngày đầu tiên, Chang Kang Kung – Hải 

Sản Khói đã “chào sân” và gây ấn tượng với thị 

trường ẩm thực Việt Nam nói chung và các thực 

khách nói riêng từ phương pháp chế biến đặc biệt 

đến cách trải nghiệm món ăn đầy thú vị. Mô hình 

hấp thủy nhiệt với ưu điểm là bảo toàn được sự 

tươi ngon và dưỡng chất của nguyên vật liệu, 

Chang Kang Kung đón được xu hướng của thực 



khách “Ăn không chỉ ngon, bổ mà còn khỏe, 

đẹp”. 

 

 

ỨNG DỤNG AEONMALL VIETNAM – HIỆN ĐẠI, AN TOÀN, TIỆN LỢI 

• Hệ thống E-voucher 

AEON MALL Tân Phú Celadon hướng đến phong cách sống xanh, bảo vệ môi trường. Đó là lý do tại 

sao chúng tôi áp dụng e-voucher thay vì voucher giấy thường được sử dụng trước đây 

 

• Chương trình Khách hàng thân thiết AEON MALL Vietnam 

Nhằm nâng cao  trải nghiệm mua sắm cho khách hàng tại AEON MALL Tân Phú Celadon, Chương 

trình “Khách hàng thân thiết AEONMALL Vietnam” mang đến những quyền lợi độc quyền, ưu đãi đặc 

biệt, cũng như cơ hội tham gia các sự kiện đặc biệt thông qua việc mua sắm tích xu và đổi quà tặng 

ngay trên AEONMALL Vietnam app. 

 

PHÒNG CHO VÀ NHẬN – NƠI LAN TỎA HẠNH PHÚC 



Với mong muốn lan tỏa hạnh phúc thông qua việc cho và nhận cũng như trở thành trung tâm thương 

mại của nụ cười và sức khỏe, AEON MALL Tân Phú Celadon đã khai trương phòng “Cho và Nhận” 

đầu tiên trong hệ thống AEON MALL sau khi đóng cửa phòng hút thuốc. Tại đây, khách hàng có thể 

cho đi những món đồ không dùng đến cho những người có nhu cầu và mua sắm thoải mái trong môi 

trường không khói thuốc. 

 

E-LOCKER – TIỆN LỢI HƠN, TIẾT KIỆM HƠN 

E-Locker được bố trí tại tầng trệt của AEON MALL Tân Phú Celadon với công nghệ hiện đại, đáp 

ứng nhu cầu cất giữ đồ đạc nhanh chóng và tiện lợi cho mọi khách hàng. 

 

❖ Số lượng cửa hàng thay đổi  

 CỬA HÀNG 

MỚI 

CỬA HÀNG ĐỔI 

MỚI 

TỔNG CỘNG 

Đã mở cửa 13 8 21 

Hoạt động cho đến hết năm nay 9 4 13 

Mở cửa vào cuối mùa xuân 2023 1  0 1 



 

 

❖ Đường đến AEON MALL Tân Phú Celadon 

 

 

DANH SÁCH GIAN HÀNG MỞ CỬA 

 

 

 

VỀ AEON MALL TÂN PHÚ CELADON 

Tên TTTM AEON MALL Tân Phú Celadon 

Địa chỉ Số 30 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ. Q. Tân Phú, TP.HCM  

SĐT (+84) 28 6288 7733 

Website aeonmall-tanphuceladon.com.vn 

Đại diện Ông Yoshio Harada – Tổng quản lý 

Số lượng cửa hàng  200 

Diện tích đất Lên đến 80,000㎡ 

Diện tích sàn  Khoảng 116,000㎡ 

Diện tích thuê Khoảng 81,000㎡ 

Gửi xe Đáp ứng vị trí cho khoảng 2,000 ô tô và 10,000 xe máy  

Giờ hoạt động Trung tâm thương mại 

- Ngày trong tuần: 10:00 ~ 22:00 

- Cuối tuần & Ngày lễ: 9:00 ~ 22:00 

- Rạp chiếu phim: 8:00 ~ 2:00 ngày tiếp theo 

 

➢ Số lượng gian hàng mới: 23 

➢ Số lượng gian hàng làm mới: 12 

➢ Tổng cộng:35 



CỬA HÀNG MỚI 

# Tầng Cửa hàng Ngành hàng Ngày mở cửa 

1 GF Loc Phuc Jewelry Phụ kiện Tháng 11 

2 GF Digibox Cửa hàng tổng hợp 
Tháng 11 

3 GF Dyson Cửa hàng tổng hợp Cập nhật sau 

4 GF Dairy Queen Ẩm thực Tháng 6 

5 GF Westway Dịch vụ Tháng 3 

6 GF Starbucks Ẩm thực Tháng 4 

7 GF Bonchon Ẩm thực Tháng 3 

8 1F Routine Thời trang Tháng 11 

9 1F Isushi Ẩm thực Tháng 11  

10 1F Manwah Ẩm thực Tháng 11  

11 1F Kpub Ẩm thực Tháng 11  

12 1F BOO Thời trang Tháng 9 

13 1F Đông Hải Phụ kiện Tháng 3 

14 1F TvWorld Ẩm thực Tháng 1 

15 2F Miniso Cửa hàng tổng hợp Tháng 11 

16 2F NShop Cửa hàng tổng hợp Tháng 10 

17 2F Cleverbox Cửa hàng tổng hợp Tháng 10 

18 2F Inochi Cửa hàng tổng hợp Tháng 8 

19 2F Wundertute Cửa hàng tổng hợp Tháng 10 

20 2F Kangaroo Cửa hàng tổng hợp Cập nhật sau 

21 2F Pot & Food Ẩm thực Tháng 10 

22 3F Thai Ngon Ngon Ẩm thực Tháng 3 

23 3F Jiang Hu Ẩm thực Tháng 1 



CỬA HÀNG ĐỔI MỚI 

1 GF Hurom Juice Ẩm thực Tháng 9 

2 1F Colorbox Thời trang Tháng 10 

3 1F The Blues Thời trang Tháng 11 

4 1F iBasic Thời trang Tháng 9 

5 1F Lime Orange Thời trang Tháng 8 

6 1F Umbrella Thời trang Cập nhật sau 

7 1F Olv Thời trang Tháng 7 

8 1F Fancy Time Phụ kiện Tháng 10 

9 2F Timezone Giải trí Tháng 11 

10 2F Look Kool Cửa hàng tổng hợp Tháng 3 

11 2F Crocs Thời trang Tháng 11 

12 3F Chang Kang Kung Ẩm thực Tháng 10 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

CÔNG TY TNHH AEONMALL Việt Nam 

Văn phòng TTTM AEON MALL Tân Phú Celadon: 028‐6288‐7733 

 

 


