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FOR IMMEDIATE RELEASE

dwp Việt Nam đoạt giải Gian hàng có Thiết kế Sáng tạo nhất
tại Triển Lãm Kiến Trúc Việt Nam 2012
__________________________
Đây là năm thứ 3 liên tiếp mà tập đoàn thiết kế kiến trúc
và nội thất đẳng cấp thế giới dwp | design worldwide
partnership vinh dự được trao tặng giải thưởng ‘Gian
hàng có thiết kế đặc sắc, độc đáo và sáng tạo nhất’ tại
Triển Lãm Kiến Trúc Việt Nam 2012.
“Đội ngũ thi ết kế dwp chúng tôi vô cùng tự hào đã giành
được giải thưởng này, thiết kế gian hàng lần này một lần
nữa phản ánh cam kết mang lại những giải pháp thiết kế
tao nhã, đơn giản với định hướng thiết kế bền vững,
trong tất cả những thiết kế mà chúng tôi thực hiện,” Ông Desmond Spencer Harty, Tổng Giám
Đốc dwp Việt Nam phát biểu.

VietArc 2012 là Triển lãm Kiến trúc Việt Nam lần thứ tư, được tổ chức mỗi năm một lần, là sự
kiện hàng đầu trong ngành tại Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6, với
sự tham gia của các kiến trúc sư, nhà thiết kế, quy hoạch, chuyên gia và nhà đầu tư từ khắp nơi
trên thế giới. dwp trưng bày các dự án văn phòng đạt giải thưởng thiết kế, trong đó có thể kể
đến là trụ sở FrieslandCampina đã đạt giải thưởng International Propety Award 2012, khu vực
Châu Á Thái Bình Dương cho thiết kế văn phòng đ ẹp nhất tại Việt Nam. Dwp thu hút nhiều sự
quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư, khẳng định vị thế của một tập đoàn thiết kế kiến trúc-nội
thất hàng đầu trong toàn khu vực.
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Lưu ý: Về dwp | thiết kế kiến trúc + nội thất:

Khởi đầu từ năm 1994 là một doanh nghiệp nhỏ nhưng đầy hoài bão và đam mê, cho đến nay dwp đã
khởi sắc, lớn mạnh trở thành một đơn vị mang tầm vóc quốc tế, đạt được nhiều giải thưởng, chuyên
nghiệp trong tất cả các dịch vụ về thiết kế. Ngay cả với những dự án ở những địa thế phức tạp nhất, hơn
450 chuyên gia đến từ nhiều nền văn hóa của chúng tôi cùng hợp tác để tạo ra những tiêu chuẩn quốc tế
cao nhất. Với 12 văn phòng ở 10 quốc gia, dwp cam kết luôn mang lại những thiết kế mang tính biểu
tượng cao nhất.
For more information from dwp on this release and hi-res images, contact Group Communications
Consultant, Ms Nikki Busuttil, nikki.b@dwp.com or call the dwp vietnam local office:
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