
Địa điểm không thể bỏ qua khi ghé Đại lộ Danh vọng
Kế thừa và tiếp nối những thành công kỷ lục trước

GIAI ĐOẠN 6 KHU PHỨC HỢP DREAM HOLLYWOOD TẠI 
ĐẠI LỘ DANH VỌNG HOLLYWOOD:  

DỰ ÁN EB-5 ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ HOA KỲ



Miễn trừ trách nhiệm
Nội dung được xuất bản trong ấn phẩm này, kể cả những miêu tả mang tính tổng quát, dựa trên Điều 27A Luật chứng khoán hiệu chỉnh 
năm 1933 và Điều 21E Luật giao dịch chứng khoán đã hiệu chỉnh năm 1934 của Hoa Kỳ, có thể bao hàm những rủi ro đã được dự đoán và 
chưa được dự đoán, những nhân tố chưa xác định cũng như các tác nhân khác tiềm ẩn nguy cơ gây ra sự khác biệt giữa hiệu quả, năng suất 
và kết quả kinh doanh thực tế của công ty với những miêu tả tổng quát được biên soạn trong ấn phẩm.

Ấn phẩm không tương đương với bất kỳ thoả thuận mua bán cổ phiếu nào. Những nội dung trong ấn phẩm không dùng cho bất kỳ thoả 
thuận mua bán hoặc chuyển đổi cổ phần. Bất kỳ các định dạng thoả thuận mua bán sẽ được thực hiện ở các quốc gia khác ngoài lãnh thổ 
Hoa Kỳ, không chịu bất kỳ ràng buộc hoặc hạn chế nào từ pháp luật Hoa Kỳ, chỉ có hiệu lực trong Biên bản ghi nhớ kêu gọi đầu tư được chỉ 
định bởi các nhà đầu tư hợp pháp có dự định tiến hành giao dịch và mua bán.

Bất kỳ nội dung nào trong ấn phẩm này đều không được xem như quan điểm của công ty đối với bất kỳ vấn đề cụ thể nào cần đưa ra luận 
điểm pháp luật hoặc ý kiến chuyên ngành. Trong trường hợp cần các ý kiến pháp luật với từng vấn đề cụ thể, kính mời liên hệ với văn phòng 
tại quốc gia đó của tập đoàn.

Giai đoạn 6 của Khu phức hợp 
Dream Hollywood 

Tổng quan về dự án

Một suất đầu tư EB-5:  500.000 USD

Phí phát hành của quỹ:  55.000 USD

Kỳ hạn tín dụng từ EB-5:   5 năm

Số việc làm tạo ra bình quân:   15 việc làm / nhà đầu tư EB-5

Tỉ suất lợi nhuận:   0,5%
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Thành phố lớn thứ 2 Hoa Kỳ, chủ thể kinh tế lớn thứ 17 toàn thế giới, 

mỗi năm đón 41 triệu lượt khách ghé thăm

Los Angeles



Los Angeles, thành phố lớn nhất tiểu bang California, thành phố lớn thứ 2 Hoa Kỳ, là trung tâm kinh tế, 
giáo dục, văn hóa và nghệ thuật của Hoa Kỳ. Dân số Los Angeles khoảng 18 triệu người, thời tiết thuận 
lợi cùng nền văn hóa đa dạng khiến Los Angeles trở thành một trong những nơi định cư mà người Việt 
yêu thích.

§ Năm 2010, GDP của Los Angeles đạt 770 tỉ USD, xếp thứ 17 trên thế giới.

§ Giao thông thuận tiện, sở hữu hệ thống đường cao tốc và 6 sân bay thương mại lớn nhất thế giới, 
đồng thời cũng là cảng biển lớn nhất Bắc Mỹ.

§ Los Angeles là cửa ngõ giao thông với các nước Châu Á, sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) là sân 
bay lớn thứ 5 thế giới, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyến bay đến các thành phố lớn khắp châu Á.

§ Los Angeles sở hữu hệ thống giáo dục chất lượng, nổi tiếng với Viện Công nghệ California (California 
Institute of Technology, thường gọi là Caltech, Top 10 trường đại học tốt nhất thế giới), Đại học 
California tại Los Angeles (The University of California, Los Angeles (UCLA) - trường đại học xếp 
hạng 23 Hoa Kỳ) và rất nhiều học viện trứ danh trực thuộc Đại học Nam California (The University 
of Southern California).

§ Los Angeles là ngọn cờ đầu trong nền công nghiệp truyền thông của thế giới, Hollywood lại càng 
xứng đáng được mệnh danh là kinh đô điện ảnh của thế giới.

Đây chính là thành phố của những thiên thần - Los Angeles.

Los Angeles là thành phố du lịch lớn nhất bờ Tây Hoa Kỳ với rất nhiều điểm tham quan phong cảnh đẹp và 
công viên chủ đề nổi tiếng, mỗi năm đón 41 triệu lượt khách du lịch ghé thăm.

§ Mua sắm: Beverly Hills & Rodeo Drive là những khu mua sắm sang trọng bậc nhất tiểu bang California, 
rất nhiều thương hiệu đình đám tập trung về đây, và đây cũng là nơi nhiều ngôi sao Hollywood đến 
mua sắm.

§ Điểm tham quan: Los Angeles nổi tiếng với các công viên chủ đề, công viên Disney tại Orange 
County chính là công viên chủ đề Disney đầu tiên trên thế giới; Universal Studio mỗi năm thu hút 
41 triệu lượt khách tham quan.

§ Ngôi sao: Los Angeles nhờ có Hollywood mà hội tụ rất nhiều người nổi tiếng,cho nên dù là tại công 
viên chủ đề hay Beverly Hills, bạn cũng dễ dàng gặp trên phố ngôi sao nổi tiếng nào đó trong một 
bộ phim điện ảnh đình đám. Buổi lễ trao giải Oscar thường niên tại Kodak Theater càng là một sự 
kiện nổi bật, đáng mong chờ nhất trên toàn cầu.

§ Thiên nhiên: Bãi biển Santa Monica và Malibu là những điểm tham quan tuyệt vời để tận hưởng ánh 
mặt trời rực rỡ tại tiểu bang California.

Chính nguồn tài nguyên du lịch dồi dào này đã mang đến nguồn du khách ổn định cho thị trường khách sạn 
tại Los Angeles: căn cứ vào Báo cáo HVS của Cơ quan điều tra thị trường nổi tiếng Hoa Kỳ về ngành khách 
sạn cho thấy: tỉ lệ lưu trú tại các khách sạn ở khu vực Los Angeles từ năm 2005 đến nay luôn vượt ngưỡng 
75%, đặc biệt trong 3 năm gần đây, theo cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Hoa Kỳ, ngành 
khách sạn cũng phát triển vượt bậc, trong đó, có không ít doanh nghiệp đến từ châu Á.

Thành phố của những thiên thần - Los Angeles Tài nguyên du lịch dồi dào
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Hollywood là biểu trưng cho Giấc mơ Mỹ, nơi những giấc mơ thiên hình vạn trạng trở thành hiện thực. 
Nơi đây quy tụ ngành công nghệ giải trí hàng đầu thế giới với không khí phấn khích và nhộn nhịp ngày 
đêm, nơi những tấm biển quảng cáo phim trải dài khắp các nẻo đường. Trên ngọn đồi Hollywood có rất 
nhiều ngôi sao đến sống và định cư, giới thượng lưu cũng thi nhau mua bất động sản ở đây. Những căn 
nhà xa hoa tại Hollywood là biểu tượng cho vị thế xã hội, là sự kết hợp của danh vọng và xa hoa.

Hollywood

Đại lộ Danh vọng chạy từ đông sang tây đại lộ 
Hollywood từ phố Gower đến La Brea Avenue, từ 
phía bắc xuống nam trên phố Vine Street giữa phố 
Yucca và đại lộ Sunset, với tổng độ dài 5.6 km.

Từ năm 1960, mỗi năm Hội đồng Đại lộ Danh vọng 
đều chọn 10 ngôi sao nổi tiếng để nhận ngôi sao 
Danh vọng do Thị trưởng của Hollywood trao tặng. 
Tính đến tháng 7/2012, đã có 2.473 ngôi sao được 
vinh danh, trong đó có khoảng 10 ngôi sao châu Á.

Năm 1978, Los Angeles công nhận Đại lộ Danh Vọng 
là địa điểm văn hóa lịch sử. Đây là thắng cảnh du lịch 
nổi tiếng. Căn cứ số liệu báo cáo đến năm 2003, đã 
có 10 triệu du khách tham quan nơi này.

Đại lộ Hoàng hôn (Sunset Boulevard) chạy dài từ 
đường Figueroa ở trung tâm thành phố Los Angeles 
đến Công viên Pacific Palisades trên đại lộ dọc bờ 
biển Thái Bình Dương, với tổng chiều dài 27 km.

Dọc hai bên đường là những hàng dừa và hàng loạt 
biển quảng cáo phim, cùng rất nhiều bích chương 
điện ảnh kinh điển từ những năm 50, kịch sân khấu 
và phim truyền hình… Đại lộ này từ lâu đã trở thành 
biểu tượng văn hóa nổi tiếng tại Hollywood.

Dọc theo Đại lộ Hoàng hôn là khung cảnh tráng lệ, 
tập trung nhiều khu nhà đẹp và cao cấp như Los 
Feliz, West Hollywood, Beverly Hills…, ngoài ra còn 
phải kể đến một khu cực kỳ nổi tiếng ở Đại lộ Hoàng 
hôn đó chính là phố Sunset Strip, đây chính là trung 
tâm giải trí về đêm của toàn bộ khu Hollywood trứ 
danh.

Universal Studio tọa lạc tại phía Tây Bắc thành phố Hollywood. Do 
phong cảnh tươi đẹp, thời tiết dễ chịu, từ đầu thế kỷ 20, nơi đây đã thu 
hút rất nhiều công ty sản xuất điện ảnh, nhanh chóng trở thành kinh 
đô điện ảnh nổi tiếng thế giới. Đến năm 1928, đã hình thành “Top 8 
công ty sản xuất điện ảnh” với hàng loạt các công ty lớn như Paramount 
Pictures, Universal Pictures, Columbia Pictures… Hàng loạt siêu phẩm 
bom tấn như Desperate Housewives, King Kong… đã được quay tại đây.

Tại Universal Studio, bạn có thể tham quan quá trình sản xuất phim, giải 
mã bí ẩn đằng sau những thước phim điện ảnh tuyệt mỹ được hình thành 
thế nào, hoặc cùng xem lại những đoạn phim kinh điển trên thế giới.

Beverly Hills tọa lạc phía Tây Nam Hollywood, được mệnh danh là “Khu 
phức hợp sang trọng nhất thế giới”, là một thành phố trong khu đại 
đô thị Los Angeles, nổi tiếng với những căn hộ xa hoa, khu mua sắm 
hiện đại và hệ thống giáo dục toàn diện. Tại đây có khu phố thương 
mại Rodeo Drive sang trọng xa hoa nhất thế giới, là nơi cư ngụ của 
nhiều ngôi sao nổi tiếng hàng đầu thế giới như Michael Jackson, David 
Beckham… Học viện Los Angeles của trường Đại học California (UCLA) 
cũng tọa lạc tại Beverly, cũng vì thế, Beverly Hills trở thành nơi thu hút 
rất nhiều tầng lớp thượng lưu châu Á đến lập nghiệp.

Đại lộ Danh vọng (Walk of Fame) Đại lộ Hoàng hôn (Sunset Boulevard) Universal Studio

Beverly Hills
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洛杉矶活力广场
中国城罗迪欧大道

FV003-04-R04-Master Aerial_Daytime-Cropped.jpg

Visualhouse

Khu nhà ở cao cấp ở Beverly

Universal Studio

Đại lộ Danh vọng

Nhà hát kịch Ai Cập

Quảng trường L.A. Live

Tòa nhà 
Capitol Records

Hollywood & Vine

Khách sạn W Hollywood

Sân khấu ngoài trời Hollywood

Nhà hát kịch Trung Quốc

Rạp chiếu phim EI Capitan

Khách sạn Roosevelt

Kodak Theatre
(Nơi tổ chức lễ trao giải Oscar)

Rodeo Drive Khu người Hoa
Công ty Paramount Pictures

KHU BEVERLY
TRUNG TÂM 
THÀNH PHỐ
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Hollywood là trung tâm của các hoạt động về đêm, tập trung hầu hết ngành công nghiệp giải trí hàng 
đầu thế giới, quy tụ hàng loạt ngôi sao và thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. Sau nhiều năm 
phác thảo quy hoạch, Tập đoàn RELEVANT, một nhà đầu tư trứ danh tại Los Angeles, bắt đầu khai 
thác trung tâm Hollywood, định vị đưa nơi đây trở thành tổ hợp giải trí đa dạng bao gồm khách sạn 
cao cấp, nhà hàng sang trọng và những hoạt động giải trí về đêm xa hoa nhất với tên gọi Khu phức 
hợp Dream Hollywood.

Khu phức hợp Dream Hollywood bao gồm 4 khách sạn cao cấp cùng nhiều nhà hàng sang trọng và 
khu giải trí về đêm. Nhà hàng TAO - nhà hàng kinh doanh xuất sắc nhất Hoa Kỳ, Nhà hàng cao cấp 
Beauty & Essex, Quán bar PHD và hộp đêm Avenue… cũng như hàng loạt thương hiệu nhà hàng cao 
cấp nhất Hoa Kỳ sẽ tụ hội về đây, để khu phức hợp Dream Hollywood trở thành viên ngọc sáng nhất 
trong các hoạt động về đêm ở Hollywood. 

Khu phức hợp Dream Hollywood đã khởi công từ tháng 3/2014, chia thành 6 giai đoạn. Dream Hotel 
giai đoạn 1 và TAO Restaurant đã khai trương và đi vào hoạt động thành công.

Khu phức hợp Dream Hollywood

Khu vực tiếp 
khách và quán bar 
của Nhà hàng TAO

Bar tầng thượng 
(the Highlight 

Look)

Hộp đêm Avenue

THOMPSON 
HOTEL (2019)

Citizen News

Dream Hollywood 
Hotel 

giai đoạn 1

Hồ bơi sân thượng 
(The Highlight 

Look)

Nhà hàng cao cấp 
Beauty & Essex

Dream Hotel 
giai đoạn 2

TOMMIE HOTEL

Đã khai trương năm 2017Khách sạn 
Dream Hollywood

Khách sạn 
Thompson

TAO - Nhà hàng Châu Á 
cao cấp nhất Hoa Kỳ

Nhà hàng kinh doanh xuất sắc 
nhất Hoa Kỳ

Beauty & Essex: Nhà hàng phong vị Ý
trứ danh trực thuộc hệ thống nhà hàng TAO, 

liên tục hai năm đứng đầu danh sách 
“Nhà hàng được ưa chuộng nhất Hoa Kỳ”.

Khách sạn 
Tommie Hollywood

Avenue - Nơi giải trí về đêm 
được nhiều ngôi sao ưa chuộng nhất, 

được mệnh danh là 
“bậc thang bước vào xã hội thượng lưu”

The Highlight Look: hồ bơi rooftop/BBQ/
bar - nơi những người nổi tiếng 

và quảng giao nhất định phải ghé thăm.
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Giai đoạn 
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Giai đoạn 
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Giai đoạn 
3

Giai đoạn 
6

Giai đoạn 
4

Giai đoạn 
2

Los Angeles
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WILCOX AVE

SELMA AVE

CAHUENGA BLVD
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Giai đoạn 3 - Khách sạn Thompson Giai đoạn 6 - Citizen News Giai đoạn 4 - Khách sạn Tommie Giai đoạn 2 - Dream Hotel Giai đoạn 5 - Nhà hàng TAO Giai đoạn 1 - Dream Hotel
200 phòng/5 nhà hàng - bar Khu vực dành cho thương mại, 

ẩm thực và hộp đêm
200 phòng/5 nhà hàng - bar 114 phòng Nhà hàng, bar & hộp đêm 179 phòng
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Dream Hotel tại Manhattan Downtown (New York)
(Expedia bình chọn đây là khách sạn đứng đầu danh sách “khách sạn được yêu thích nhất” tại New York) 

*Expedia: www.expedia.com, website du lịch lớn nhất thế giới

Dream Hotel tại Manhattan Downtown

Ảnh thực tế khu vực bar và sảnh khách 
sạn của Dream Hotel giai đoạn 1

Dream Hotel tại Bangkok

Dream Hotel tại Manhattan Midtown

Dream Hotel tại Ấn Độ

Dream Hotel tại Miami

Khách sạn Dream Hollywood - Khu phức hợp
Dream Hollywood giai đoạn 1 & 2

Tập đoàn khách sạn Wyndham (Wyndham Hotel Group) là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn lớn 
nhất thế giới, hiện đang sở hữu 18 thương hiệu khách sạn trên toàn thế giới, hiện có 8.000 khách sạn kinh 
doanh tại 77 quốc gia, tổng sở hữu 687.600 phòng. Tập đoàn khách sạn Wyndham lên Sàn chứng khoán New 
York (NYSE) với mã giao dịch WYN, hiện tại định giá thị trường là 8,8 tỷ USD. 

Dream Hotel (www.dreamhotels.com) là thương hiệu khách sạn được Tập 
đoàn khách sạn Wyndham phát triển nhắm vào phân khúc khách cao cấp, có 
nhu cầu lưu trú sang trọng, hiện tại đã có mặt tại nhiều thành phố lớn như 
New York, Miami Beach, Bangkok… Dream Hotel nổi tiếng bởi thiết kế nội thất 
sang trọng, cung cách phục vụ đẳng cấp cũng như những hộp đêm độc đáo, 
thú vị, thu hút lượng lớn khách lưu trú yêu thích món ăn ngon, rượu hảo hạng 
và cuộc sống về đêm nhộn nhịp, đã gặt hái được thành công rất lớn. Trong 
đó, Dream Hotel tại Manhattan Downtown ở New York (315 phòng) vào năm 
2012 đã được một tập đoàn đầu tư ẩn danh mua lại với mức giá kỷ lục 220 
triệu USD, giá mỗi đơn vị phòng (Price per Key) đạt ngưỡng 700.000 USD, mở 
ra kỷ lục mới cho các sản phẩm cùng phân khúc trong năm đó.

Dream Hollywood Hotel thuộc Khu phức hợp Dream Hollywood giai đoạn 1 
có 179 phòng sang trọng và phòng VIP, giai đoạn 2 có 114 phòng sang trọng 
và phòng VIP; giai đoạn 1 đã khai trương, là ngôi sao nổi bật trong ngành kinh 
doanh dịch vụ khách sạn tại Los Angeles.
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Tập đoàn khách sạn Commune là tập đoàn khách sạn cao cấp nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh khách 
sạn tại Hoa Kỳ, hiện đang sở hữu các thương hiệu như Thompson, Tommie. 45 khách sạn trực thuộc 
tập đoàn chủ yếu tọa lạc tại các trung tâm thương mại nổi tiếng như New York Manhattan, Hollywood 
và Washington. Tập đoàn khách sạn Commune nổi tiếng toàn cầu với tôn chỉ xây dựng khách sạn theo 
phong cách thời thượng, trang nhã nhưng cũng rất sang trọng, tỉ mỉ.

John A. Pritzker là Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn khách sạn Commune, 
đồng thời là người kế thừa của gia tộc Jay Pritzker giàu có và quyền lực toàn 
Hoa Kỳ. Gia tộc Jay Pritzker sở hữu Tập đoàn khách sạn Hyatt, cũng chính là 
người sáng lập giải thưởng thiết kế The Pritzker nổi tiếng, được mệnh danh là 
“Giải Nobel trong ngành kiến trúc”. John A. Pritzker là một trong những người 
giàu được vào danh sách của Forbes, có tài sản cá nhân khoảng 2,2 tỷ USD, 
đồng thời ông cũng là nhà từ thiện nổi tiếng. 

John A. Pritzker dùng kinh nghiệm quản lý Tập đoàn Hyatt áp dụng vào Tập 
đoàn Commune, thành công trong việc đưa tập đoàn này trở thành tập đoàn 
khách sạn cao cấp lớn nhất toàn cầu.

John A. Pritzker với tư cách là chủ đầu tư, trực tiếp tham dự vào dự án đầu tư 
khách sạn Tommie giai đoạn 4 ở Khu phức hợp Dream Hollywood. Ông là cổ 
đông lớn đồng thời trực tiếp đầu tư và nắm giữ mảng quản lý khách sạn, là điều 
hiếm gặp trong ngành kinh doanh khách sạn tại Hoa Kỳ. Điều này một lần nữa 
chứng minh niềm tin vững chắc của gia tộc Jay Pritzker với dự án Khu phức hợp 
Dream Hollywood.

Giai đoạn 3 và 4 của Khu phức hợp Dream Hollywood

John A. Pritzker



TAO - Nhà hàng kinh doanh xuất sắc nhất Bắc Mỹ 
Tọa lạc tại Khu phức hợp Dream Hollywood

Nhà hàng TAO

Nhà hàng TAO đã long trọng khai trương tại khu bờ Tây Hoa Kỳ. Hệ thống nhà hàng TAO chủ yếu phục vụ 
các món ăn châu Á, kinh doanh cả hộp đêm và các quán bar hồ bơi. Ở chuỗi khách sạn lớn mang thương 
hiệu Venetian tại Manhattan (thành phố New York), Las Vegas đều có chi nhánh của TAO hoặc các cửa 
hàng có bán các món đặc trưng của nhà hàng TAO. Nhà hàng TAO nổi tiếng với danh hiệu top 10 nhà 
hàng kinh doanh xuất sắc nhất Hoa Kỳ, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm ẩm thực 
tuyệt vời!

Hạng 1: Nhà Hàng TAO tại Las Vegas, doanh thu 47 triệu USD

Hạng 2: Nhà hàng TAO ở Downtown New York, doanh thu 38 triệu USD

Hạng 8: Nhà hàng TAO ở Uptown New York, doanh thu 24 triệu USD

Bảng xếp hạng doanh thu của các nhà hàng trên toàn Hoa 
Kỳ năm 2015, thống kê trích dẫn từ Restaurant Business 

magazine (Tạp chí Kinh doanh Nhà hàng).



Cấu trúc vốnKhu phức hợp Dream Hollywood giai đoạn 6

Khu phức hợp Dream Hollywood giai đoạn 6 được cải tạo và xây mới dựa trên một công trình 
kiến trúc lịch sử lâu đời có từ năm 1930 (tên gốc là Citizen News - Toà nhà Báo Tin tức Công dân), 
với mục đích tổ chức các hoạt động giải trí hoặc các sự kiện quan trọng, diện tích đến 14.866 
m2 (48.773 sq ft), tọa lạc tại số 1545, đại lộ Wilcox Ave, thành phố Los Angeles, California, giáp 
với Dream Hollywood Hotel, kề bên Tommie Hotel Hollywood và Thompson Hotel, cách đại lộ 
Hollywood Boulevard chỉ một con phố. Dự án gồm một hộp đêm/bar, nhà hàng và hai tầng văn 
phòng cùng những không gian mở khác, dùng cho thuê tổ chức các sự kiện trao giải thưởng,  tiệc 
cưới, các buổi hòa nhạc, biểu diễn thời trang. Văn phòng để cho thuê, hộp đêm/ bar và nhà hàng sẽ 
do chủ đầu tư dự án tự vận hành kinh doanh.

Tổng vốn dự án: 
32.750.000 USD

Vốn chủ sở hữu 
7 triệu $
21,4%

Vốn EB-5
13 triệu $

39,7%

Vay ngân hàng
12,75 triệu $

38,9%

Vốn từ cổ đông 7.000.000 USD 21,4%

Vốn vay ngân hàng 12.750.000 USD 38,9%

Vay từ EB-5 13.000.000 USD 39,7%

Ảnh thực tế hồ bơi sân thượng Highlight của Dream Hotel giai đoạn 1Ảnh phối cảnh khu vực giải trí ngoài trời giai đoạn  6

Phân bổ không gian Diện tích Vị trí tầng

Hộp đêm/bar 2.315 m2 (7.597 sq ft) Tầng hầm

Văn phòng/không gian mở 1.883 m2 (6.177 sq ft) 1

Khác 2.281 m2 (7.484 sq ft) -

Nhà hàng 2.652 m2 (8.699 sq ft) 1

Văn phòng/không gian mở 5.735 m2 (18.816 sq ft) 2

Tổng cộng 14.866 m2 (48.773 sq ft) 3
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Nguồn vốn của dự án Khu phức hợp Dream Hollywood giai đoạn 6, sẽ được dùng để xây dựng dự án Citizen 
News cung cấp hình thức vay trung gian, thời hạn đầu tư là 5 năm. Căn cứ báo cáo phân tích kinh tế học của 
nhà kinh tế học nổi tiếng, Tiến sĩ Scott W. Barnhart mới thực hiện vào tháng 4/2017, dự án Citizen News sẽ 
mang đến 399 cơ hội việc làm cho lĩnh vực xây dựng và kinh doanh, thỏa mãn nhu cầu việc làm, đảm bảo 
thẻ xanh vĩnh viễn I-829 cho tất cả khách hàng của giai đoạn 6.

*Căn cứ vào Báo cáo đánh giá độc lập từ CBRE (CB Richard Ellis Group, Công ty Nghiên 
cứu & Tư vấn bất động sản lớn nhất thế giới)

Đảm bảo thẻ xanhĐầu tư an toàn

Cơ hội việc làm cao 1,5 lầnTỉ lệ thanh khoản cao gấp 3,5 lần

Ảnh thực tế phòng khách sạn của Dream Hotel giai đoạn 1  Ảnh thực tế phòng khách sạn của Dream Hotel giai đoạn 1 

Dư 139 
cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm 
cao 1,5 lần

Cơ hội việc làm 
được tạo ra

Đầu tư EB-5

Vốn EB-5 
13 triệu $

Năm 2021

Ước tính 
của CBRE 
46 triệu $

đơn vị $ 
triệu USD

Cơ hội việc làm 
theo yêu cầu 
từ Sở di trú 
và nhập tịch 

Hoa Kỳ
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Nhà hàng TAO long trọng khai trươngKhai trương Dream Hotel giai đoạn 1

Tháng 3/2017, nhà hàng TAO thuộc Khu phức hợp Dream Hollywood đã long trọng khai trương, thu hút sự 
quan tâm nồng nhiệt của giới truyền thông tại Los Angeles và nhận được nhiều sự chú ý của giới thượng lưu 
Los Angeles. Leonardo DiCaprio - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Oscar và tài tử điển trai Orlando 
Bloom đã đến tham dự sự kiện khai trương, đồng thời đã có một buổi tối rất tuyệt vời tại nhà hàng TAO.

Đồng thời, Tập đoàn bất động sản Relevant Group - chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Dream Hollywood cũng 
nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ chính quyền thành phố Los Angeles. Ông Eric Garcetti, Thị trưởng Los 
Angeles cùng ông Antononio R. Villaraigosa, Nguyên thị trưởng Los Angeles cũng đến chúc mừng, phát biểu 
và cắt băng khánh thành tại sự kiện, đồng thời chụp ảnh lưu niệm với Đội ngũ quản lý cấp cao của Tập đoàn 
bất động sản Relevant Group. Buổi tối náo nhiệt, rực rỡ tại Khu phức hợp Dream Hollywood càng khiến Los 
Angeles thêm phần náo nhiệt và tráng lệ.

Ông Eric Garcetti, Thị trưởng Los Angeles

Ông Richard Heyman và Grant King của Tập đoàn Relevant Group

Ông Antononio R.Villaraigosa, Nguyên thị trưởng Los AngelesNghi lễ cắt băng khai trương Dream Hotel giai đoạn 1 1

1

4

2 3
3 2 4



Tiệc thân mật của buổi lễ trao giải Grammy 
tổ chức tại Beauty & Essex

Tiệc thân mật của buổi lễ trao giải Oscar 
tổ chức tại Nhà hàng TAO

Khu phức hợp Dream Hollywood đã trở thành địa 
điểm yêu thích nhất của các ngôi sao Hollywood

Ca sĩ đình đám 
Christina Aguilera

Zoe Saldana Paris Hilton Orlando Bloom 

Dàn sao tham dự lễ khai trương nhà hàng TAO 

Leonardo DiCaprio 

Diễn viên Eva LongoriaDiễn viên Kim KardashianNữ hoàng đa năng
 Janet JacksonCa sĩ nổi tiếng Bruno Mars



申请递交日期

核准通知日期

申请递交日期

核准通知日期

申请递交日期

核准通知日期

申请递交日期

核准通知日期

Phê duyệt đơn I-526Kỷ lục thành công EB-5

Ba giai đoạn trước của Khu phức hợp Dream Hollywood đã nhận được Chứng nhận phê duyệt 
kiểu mẫu của Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ và Bản phê duyệt đơn I-526 cấp thẻ xanh có điều 
kiện, tỉ lệ được duyệt đạt 100%, thời gian ngắn nhất được xét duyệt là 3 tháng, nhanh hơn rất 
nhiều so với tốc độ xét duyệt bình quân của Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ.

Ngày nộp đơn

Dream Hotel - giai đoạn 1

Khách sạn Thomspon - giai đoạn 3

Dream Hotel - giai đoạn 2

Khách sạn Tommie Hotel 
Hollywood - giai đoạn 4

100% đạt được phê duyệt đơn I-526 lấy 
thẻ xanh có điều kiện 

Thời gian xét duyệt chỉ 3 tháng

Đã khai trương vào tháng 1/2017

Đạt Chứng nhận phê duyệt kiểu mẫu của 
Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ

100% đạt được phê duyệt đơn I-526 lấy 
thẻ xanh có điều kiện 

Dự án đã động thổ, khai trương 
vào năm 2019

Đạt Chứng nhận phê duyệt kiểu mẫu của 
Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ

100% đạt được phê duyệt đơn I-526 lấy 
thẻ xanh có điều kiện

Dự án đã động thổ, khai trương vào 
năm 2018

Đạt Chứng nhận phê duyệt kiểu mẫu của 
Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ 

Khai trương vào năm 2019

Ngày xét duyệt

100% phê duyệt

100% phê duyệt

100% phê duyệt

100% phê duyệt
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Khách sạn Tommie - Khu phức hợp 
Dream Hollywood giai đoạn 4

Khách sạn Thomspon tại Khu phức hợp 
Dream Hollywood - giai đoạn 3

Dream Hotel tại Khu phức hợp Dream 
Hollywood - giai đoạn 2

Dream Hotel tại Khu phức hợp Dream 
Hollywood - giai đoạn 1

Nhà hàng TAO - Khu phức hợp Dream 
Hollywood giai đoạn 5

Citizen News - Khu phức hợp Dream 
Hollywood giai đoạn 6

Colony Northstar, một công ty đầu tư quốc tế niêm yết trên Sở giao dịch 
chứng khoán New York, là công ty bất động sản và quản lý đầu tư lớn 
thứ 5 thế giới. Năm 2017, Colony Northstar mua cổ phần của Tập đoàn 
Relevant. Điều này càng thúc đẩy Tập đoàn Relevant phát triển nhanh 
chóng trở thành tập đoàn khai thác khách sạn lớn nhất Los Angeles.

§ Công ty đã niêm yết trên Sàn chứng khoán New York (NYSE: CLNS)

§ Có lịch sử phát triển 25 năm, hiện có 500 nhân viên, 17 văn phòng 
đại diện tại 10 quốc gia trên thế giới

§ Hiện đang quản lý nguồn tài sản lên đến 58 tỷ USD

§ Nhà sáng lập Colony Northstar - Thomas Barrack là nhà quyên góp 
chủ lực trong cuộc tranh cử tổng thổng của Donald Trump.

Tập đoàn Relevant (Relevant Group), là công ty khai thác bất động sản 
cao cấp do Richard Heyman và Grant King sáng lập, chuyên hoạt động 
trong lĩnh vực bất động sản du lịch có quy mô lớn tại Hollywood cũng 
như toàn Los Angeles. Đối tác chiến lược toàn cầu của Tập đoàn bao gồm 
nhiều thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng - khách 
sạn như Dream Hotel, Chuỗi nhà hàng TAO và Thương hiệu khách sạn 
Commune.

Hiện đang là đơn vị quản lý dự án di trú, Trung tâm vùng quốc tế 
Hollywood (Hollywood International Regional Center - HIRC) là công ty 
con trực thuộc Tập đoàn RELEVANT GROUP, với nhiều kinh nghiệm phong 
phú trong công tác quản lý tài chính EB-5, phụ trách quản lý các dự án 
EB-5 do tập đoàn khai thác. Trước mắt, đã hoàn thành việc huy động 
nguồn vốn 200 tỷ USD cho các dự EB-5.

Tôi đại diện cho Chính quyền thành phố Los Angeles, thể hiện sự cảm ơn 
chân thành trước những cống hiến to lớn trong việc tái định vị Hollywood 
của Richard và Grant, những đối tác hợp tác chiến lược tại Trung tâm Vùng 
quốc tế Hollywood.

Trích từ bài phát biểu của ông Antonio R.Villaraigosa, Thị trưởng Los Angeles 
trong chuyến viếng thăm Thượng Hải để tham dự nghi thức ra mắt 

Dream Hotel tại Khu phức hợp Dream  Hollywood giai đoạn 1

Tôi rất tin tưởng Trung tâm vùng quốc tế Hollywood. Dưới sự giúp đỡ 
của họ, nhất định sẽ thu hút thêm rất nhiều nhà đầu tư quốc tế đến 
Los Angeles. Los Angeles cũng như những khu vực lịch sử văn hóa như 
Hollywood, là những địa điểm đầu tư tuyệt vời, mang tính chiến lược.

Ông Eric Garcetti - Thị trưởng Los Angeles

“Tập đoàn tài chính được hậu 
thuẫn từ Tổng thống”

Công ty bất động sản và quản lý đầu tư lớn 
thứ 5 thế giới

Đơn vị quản lý và khai thác quỹ đầu tư định cư

Trung tâm Vùng Quốc tế Hollywood

Tập đoàn RELEVANT



 Khu đất Kim cương: Trung tâm Khu phức hợp Dream Hollywood

 Khu phức hợp Dream Hollywood: Nơi hội tụ tất cả thương hiệu 
giải trí, nhà hàng, khách sạn bậc nhất Hoa Kỳ

 Đầu tư an toàn: Giá trị ước tính gấp 3,5 lần vốn vay EB-5

 Kỷ lục thành công: Từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4 đều đạt 100% 
tỉ lệ phê duyệt thẻ xanh có điều kiện

 Cam kết thẻ xanh: Số việc làm tạo ra gấp 1,5 lần



Trân trọng kính mời quý khách hàng 
đến tham quan 

Trung tâm triển lãm của chúng tôi tại: 

Hollywood, Los Angeles
Số 1400, Đại lộ Cahuenga Boulevard

Hollywood, California
Hoa Kỳ

Trung tâm Vùng quốc tế Hollywood


