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DALLAS HOTEL
Vốn ưu đãi: 6 triệu đô la
Moxy là một khách sạn mang phong cách trẻ trung, năng động, vui nhộn, được thiết kế nhằm thỏa mãn tất cả các nhu cầu của khách hàng với giá cả rất
phải chăng. Được ra mắt lần đầu vào năm 2014, thương hiệu khách sạn này giới thiệu đến khách hàng một trải nghiệm du lịch mới, qua đó “ít hơn” nghĩa
là tập trung hơn chứ không phải cắt bớt; giá cả phải chăng không có nghĩa là chất lượng kém hơn hay kém tiện nghi hơn. Chúng tôi có thể nhấn mạnh
quan điểm “ít mới là nhiều hơn”. Thương hiệu Moxy Hotels được khẳng định bởi phương châm: giá cả phải chăng đem đến sự hài lòng. Khách sạn có
những phòng nhỏ, ấm cúng (khoảng 18m2) được trang bị tiện nghi với giá xây dựng rất dễ thu hồi vốn. Thương hiệu khách sạn này được thiết kết trong
một không gian chung (chúng tôi gọi là NOW), có các dịch vụ tiện ích như nhà hàng ăn nhanh 24/7, môi trường sống công nghệ cao (chìa khóa điện tử,
wi-fi tốc độ cao), và khu vực bar vui nhộn.
Không giống như các thương hiệu ở cùng phân khúc, Moxy tập trung vào việc tạo ra không gian sống tươi trẻ, năng động, có nhiều không gian chung, với
đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng phục vụ khách chu đáo nhằm đem lại trải nghiệm vui vẻ nhất. Là một phần trong hệ thống thương hiệu Marriott, Moxy có
những hậu thuẫn từ phía tập đoàn, tương tự như các thương hiệu khác như Sheraton hay Ritz Carlton.
Thương hiệu khách sạn Moxy tại Mỹ được đặt tại các khu vực trung
tâm như New York City, San Francisco, Seattle, Miami, LA, New
Orleans, Dallas và Chicago. Tại châu Âu, khách sạn được đặt tại các vị
trí trung tâm, gần các sân bay như Heathrow, Amsterdam, London,
Vienna, Frankfurt và các thành phố lớn khác. Công ty VIPCO hiện
đang tham gia huy động 6 triệu Đô la thông qua chương trình EB-5 cho
dự án xây dựng khách sạn Moxy Hotel với 172 phòng, được thiết kế
tập trung phục vụ khách du lịch và dân địa phương có nhu cầu tận
hưởng không gian sống tươi trẻ. Khách sạn 6 tầng này sẽ tọa lạc tại vị
trí đắc địa dọc theo cao tốc I-35, với vị trí thuận tiện và dễ dàng nhận
biết.
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Cơ Hội Thị Trường Của Dự Án
Theo báo cáo đánh giá xu hướng phát triển bất động sản hàng năm của PwC, Dallas
nằm trong nhóm 5 thành phố có thị trường đầu tư bất động sản phát triển nhất Hoa Kỳ
năm 2018. Dallas cũng thuộc nhóm dẫn đầu này trong hai năm vừa qua. Dallas Metro
là nơi đặt trụ sở chính khu vực Bắc Mỹ của Toyota. Các tập đoàn lớn khác như Liberty
Mutual, FedEx, State Farm, SunTrust, và BB&T cũng cam kết tăng cường sự hiện diện
của họ ở Dallas, góp phần thúc đẩy phát triển công ăn việc làm và dân số. Điều này
tác động tích cực đến thị trường bất động sản cho đất công nghiệp, nhà ở, kinh tế địa
phương, nhu cầu đầu tư, nguồn vốn, và cơ hội đầu tư.
Về thành phần dân số và mức độ đáng sống, thành phố Dallas dự báo sẽ có thêm
khoảng 87 nghìn cư dân hàng năm trong vòng 5 năm tới, với tốc độ gia tăng dân số
trong độ tuổi 15 – 34 là 10,9%. Với năng suất lao động tăng, chi phí kinh doanh thấp,
giá nhà phải chăng, các yếu tố cơ bản để phát triển kinh doanh mạnh, ổn định, các
doanh nghiệp start-up chiếm tới hơn 10% trong tổng số các doanh nghiệp trong vùng.
Số liệu gần đây từ Cục Nghiên cứu Dân số Hoa Kỳ cho thấy Texas đã tăng thêm
490.000 cư dân trong năm 2015, một lần nữa đánh dấu mức tăng lớn nhất trong cả
nước. Texas tăng thêm 2,3 triệu người kể từ năm 2010, với hơn một nửa trong số tăng
đó, tức là 1,2 triệu người là đến từ di cư thuần và phần còn lại là do tăng dân số tự
nhiên, tức là sinh nhiều hơn tử. Chỉ hơn 60% số di cư thuần là người dân từ các tiểu
bang khác đổ đến, trong khi phần còn lại đến từ các quốc gia khác. Trong số những
người di chuyển từ tiểu bang này sang tiểu bang kia trong vòng 5 năm qua, số người
chuyển tới Texas nhiều hơn tới các tiểu bang khác. Đây là một minh chứng cho nền
kinh tế vững mạnh và chất lượng cuộc sống tuyệt vời của tiểu bang.

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC CỦA DỰ ÁN
Khu Design District của Dallas
Khách sạn Moxy sẽ là khách sạn có phong cách hiện đại, năng động và sáng tạo nhất khu Design District, với 6 tầng bao gồm 172 phòng
chất lượng cao, giá cả phải chăng. Đây sẽ là khách sạn đầu tiên trong phân khúc loại này tại khu Design District. Đây cũng sẽ là khu vực phát
triển nhanh và năng động nhất vùng Dallas/Fort Worth. Thương hiệu khách sạn này giới thiệu đến khách hàng một trải nghiệm du lịch mới,
giá cả phải chăng, chất lượng và tiện nghi tốt. Thương hiệu Moxy Hotels được khẳng định bởi phương châm: giá cả phải chăng đem đến sự
hài lòng. Với kiểu dáng công nghiệp hiện đại và thiết kế mang tính nghệ thuật cao, các mặt sàn bóng láng, các trần, cột cao, làm cho khách
sạn Moxy trở thành một miếng ghép hoàn hảo trong khu Design District sôi động.
Khu Design District có nguồn gốc là một khu thương mại vào những năm 1950 - trong thập kỷ vừa qua đã chứng kiến một sự bùng nổ về bất
động sản do vị trí của nó ở gần trung tâm và phía bắc thành phố. Tòa nhà có địa thế thuận lợi do nằm ở trung tâm Khu Design District, giúp
du khách và cư dân có thể đi lại dễ dàng tận dụng Dallas North Tollway, kể cả đi trên và dưới những triền dốc tại Oak Lawn Avenue, cũng
như Stemmons Freeway (IH-35) và Woodall Rodgers Freeway, tất cả đều kết nối khu vực với Central Expressway (US-75). Khu Design District
tiếp giáp với các khu làm việc và giải trí lớn của Dallas bao gồm Victory Park, Uptown, Dallas CBD/Arts District và Trinity River Corridor.

Khách sạn sẽ phục vụ những khách tại khu vực sân
bay quốc tế Dallas/Fort Worth International Airport,
cách đó khoảng 11 dặm về hướng tây bắc, và sân bay
Dallas Love Field Airport, cách đó 3 dặm.
Đối tác Dunhill Partners, là nhà phát triển khách sạn
Virgin Hotel và sở hữu 33 acres tại khu Design District,
cũng đang lên kế hoạch xây dựng một tòa nhà văn
phòng 17 tầng, diện tích 268,000-square-foot kế bên.
Thương hiệu trẻ trung, năng động của khách sạn
Moxy, kết hợp với lối sống sôi động vốn có của khu
Design District sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho
Khách sạn.

Dự án có vị trí gần khu Downtown Dallas, trung tâm thành phố.

LỐI SỐNG ĐẲNG CẤP CỦA DỰ ÁN
Giải trí & Mua sắm
Với vị trí đắc địa, khách của Khách sạn có thể tiếp cận dễ dàng đến nhiều
dịch vụ ăn uống, bán lẻ tốt nhất của Dallas. Công viên High-land Park,
một trong những trung tâm nổi tiếng nhất của khu vực, chỉ cách đó có vài
dặm. Khách sạn cũng sẽ bổ sung thêm các nhà hàng và quán bar cao cấp
cho Dallas.

Môi trường Sống - Làm việc - Vui chơi
Vốn dĩ là một khu vực kinh doanh “thương mại”, Khu Design District đã
phát triển thành một tổ hợp đa chức năng bao gồm nhà hàng,
showroom, văn phòng và nhà ở.

Giáo dục

Công viên Clyde Warren

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong chất lượng cuộc sống của Dallas,
và nơi đây được biết đến với các trường công và trường tư nổi tiếng
cũng như các trường cao đẳng và đại học hàng đầu, nhiều trường có các
chương trình thể thao đẳng cấp.

Đội Thể thao
Dallas có nhiều đội thể thao chuyên nghiệp nổi tiếng bao gồm Texas
Rangers (MLB), Dallas Cowboys (NFL), Dallas Mavericks (NBA), và FC
Dallas (bóng đá).

Southern Methodist University

Việc làm
Sự tăng trưởng việc làm tại bang Texas vượt xa phần còn lại của Hoa Kỳ cộng lại. Kể từ
tháng 12 năm 2007, Texas đã tăng thêm 1,2 triệu việc làm, so với 700.000 việc làm ở
49 tiểu bang khác. Tiểu bang xếp số một về hiệu suất hoạt động kinh tế năm 2014 theo
đánh giá của Hội đồng Giao dịch Pháp lý Hoa Kỳ (American Legislative Exchange
Council) và có mức di trú, việc làm và GDP cao (nguồn: Washington Examiner).
Dallas cũng là nơi nhiều tập đoàn lớn đặt đại bản doanh, bao gồm các thương hiệu
nổi tiếng sau đây.

Văn hóa
Dallas không chỉ có thể thao và cao bồi. Dallas còn tự hào về khu nghệ thuật đô thị liền
kề lớn nhất cả nước, những bảo tàng hàng đầu, hội trường biểu diễn và những thiết kế
kiến trúc đoạt giải thưởng danh giá, cũng như nghệ thuật và văn hóa. Các lễ hội, triển
lãm, chương trình biểu diễn đặc sắc trong thành phố được tổ chức quanh năm chắc chắn
sẽ thu hút du khách đến Dallas.

Sự kiện
Sự kiện đáng chú ý nhất được tổ chức tại Dallas là Hội chợ State Fair of Texas. Sự kiện
được tổ chức hàng năm tại Fair Park kể từ năm 1886. Hội chợ là một sự kiện lớn, ước
tính hàng năm mang về khoảng 350 triệu đô la cho nền kinh tế của thành phố. Red River
Shootout, nơi tổ chức trận đấu giữa đội bóng đá của Đại học Texas ở Austin với Trường
Đại học Oklahoma tranh cúp Cotton Bowl cũng mang về lượng lớn du khách cho thành
phố.

MÔ TẢ ƯU THẾ CỦA DỰ ÁN
Thiết kế hiện đại với chức năng tối ưu

Tiện ích
•

Cửa hàng tiện lợi 24/7

•

Khu vực sảnh và không gian
chung kết nối công nghệ cao

•

Nhà hàng và quầy lounge
sành điệu

•

Của hàng cafe tự phục
vụ

•

Bể bơi & khu vực phơi nắng
ngoài trời

•

Phòng tập gym đầy đủ trang thiết
bị với khu vực thư giãn và đạp xe

•

Thiết kế khách sạn tập trung
vào thư giãn, giải trí

•

Phòng ngủ nhỏ gọn nhưng
đầy đủ dịch vụ công năng, có
TV màn hình phẳng 47”

•

Không gian họp riêng tư, kín
đáo.

Đặc điểm khách hàng
Khách hàng thuộc “thế hệ internet” là
những người ham tìm tòi, khám phá,
và có khả năng tự chủ hơn thế hệ cha
mẹ họ trong cùng độ tuổi.
Đặc biệt là khi họ đi du lịch. Nhờ có
kết nối online, “thế hệ internet” này
biết cách tự giúp đỡ họ trong mọi
việc, miễn là họ có kết nối wi-fi…
Họ luôn coi họ là một bộ phận trong
một cộng đồng các cá nhân, tự lập
nhưng kết nối, dám nghĩ dám làm,
thông minh, nhưng không quá tự
cao. Với khiếu hài hước, họ biết tìm
niềm vui trên Instagram và Twitter.
Bởi vì việc chia sẻ trải nghiệm không
chỉ là một phần tính cách của họ, nó
đã trở thành một loại tiền tệ xã hội của
thế hệ này. Họ không chỉ muốn là một
phần của cộng đồng đó mà còn muốn
tạo nên xu hướng và giới thiệu những
nơi thú vị họ đã đặt chân đến.

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Thống kê dự án

Nghiên cứu tính khả thi của dự án

Số phòng
Tổng số Foot vuông
Foot vuông thực xây
Foot vuông đất

172 phòng khách sạn
147.918
68.193
74.743

Thành phần tiền vốn
Vốn chủ sở hữu
Vốn ưu đãi EB-5
Vay ngân hàng
Tổng chi phí dự án

$7.150.000
$6.000.000
$14.500.000
$27.650.000

Tiến độ xây dựng
Phân khu/Cấp phép của HĐ TP Tháng 3 năm 2018
Khởi công xây dựng Tháng 3 năm 2018 Thời gian xây
dựng 15 tháng
Tạo công việc của dự án
Số công việc do dự án tạo ra
Công việc USCIS EB5 yêu cầu
Công việc dư thừa tạo ra Bội số
công việc được yêu cầu
Điều khoản EB-5
Quy mô đầu tư
Loại đảm bảo
Tỷ lệ lãi mục tiêu hàng năm
Thời hạn đầu tư mục tiêu

220
120
100
2x

$500,000
Vốn ưu đãi
1,00%
5 năm

"Với xu hướng phát triển các tiện ích đặc thù, văn hóa và địa
điểm, khu Design District đại diện cho khu vực phát triển đặc biệt
của thành phố Dallas. Trên nhiều phương diện, thương hiệu
Marriott’s Moxy đã thể hiện được vẻ tự nhiên, lối sống đặc thù
của khu vực này. Do khu Uptown đã xây dựng hết, các nhà phát
triển bất động sản hướng sự tập trung vào khu vực Design District.
Với sự hiện diện của nhiều công ty, địa điểm du lịch, các khu tổ
chức sự kiện đặc biệt, và trung tâm hội nghị tại khu vực này, các
phân tích của chúng tôi cho thấy thị trường cho sản phẩm khách
sạn phong cách trẻ trung, thời thượng dạng này là rất khả quan.
Do có sự hỗ trợ từ thương hiệu Marriott, khả năng tiếp cận thị
trường của khách sạn được đánh giá là trên mức bình quân của
thị trường. Phân tích của chúng tôi cũng dự đoán, khi đi vào hoạt
động ổn định, suất lợi nhuận doanh thu thuần trên tổng doanh thu
của khách sạn là 31,6%. Kết luận này của chúng tôi được dựa
trên những dự báo kinh doanh trong dài hạn."

THƯƠNG HIỆU
MARRIOTT
Khác biệt cá nhân. Sức mạnh tổng quát
Qua sự phát triển không ngừng của các thương hiệu mới được tạo ra để
thỏa mãn các như cầu thị trường đặc biệt, Marriott tiếp tục là thương
hiệu dẫn đầu trong việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng, chủ đầu tư, và
các đối tác mua thương hiệu.
Với hệ thống kinh doanh, dịch vụ, hỗ trợ đã được chứng minh, cùng với
truyền thống chăm sóc khách hàng, các tiện ích tuyệt đỉnh, kiến thực địa
phương sâu rộng và các chương trình tri ân khách hàng đẳng cấp, thường
hiệu khách sạn Marriott tiếp tục đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu cho ngành
khách sạn.
Marriott International, Inc. là công ty kinh doanh khách sạn hàng đầu thế
giới với hơn 6.000 cơ sở trên 122 quốc gia và vùng lãnh thổ, với doanh thu
năm 2016 đạt 17 tỷ Đô la. Công ty được thành lập vào năm 1927 do hai
nhà đồng sáng lập J. Willard và Alice Marriott, có trụ sở chính tại
Washington, D.C., Bethesda, Maryland, và được gia đình lãnh đạo trong
90 năm.
MARRIOTT BRANDS

Dunhill Partners là một công ty môi giới bất động sản và
đầu tư thương mại hiện đang sở hữu và quản lý hơn 4
triệu feet vuông bất động sản thương mại bán lẻ. Dunhill
chuyên về mua, bán, cho thuê, quản lý bất động sản
thương mại. Chúng tôi chuyên tâm cho nguyên tắc giá
trị xây dựng cơ bản trong hơn 25 năm. Dunhill Partners
được biết đến là một trong những công ty bất động sản
thương mại nổi bật nhất và thành công nhất bằng cách
xây dựng các thực hành lãnh đạo, liêm chính, tin cậy cơ
bản và cam kết đã được chứng minh. Niềm đam mê của
chúng tôi đối với bất động sản được thúc đẩy với sự
quyết tâm tìm kiếm những cách thức mới và sáng tạo về
thực hiện kinh doanh thông minh trên các nguyên tắc
đầu tư vững chắc. Với các bất động sản trải dài ở
Dallas TX, Houston TX, Amarillo TX, Vacaville CA,
Ardmore OK, Honolulu, Hawaii, và nhiều nơi khác nữa,
Dunhill Partners thực sự là nhóm đi đầu về bất động sản
thương mại và luôn giữ vững danh tiếng lâu dài. Vui
lòng truy cập www. dunhill-partners.com để biết thêm
thông tin về Công ty.

