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Chiếu sáng có vai trò quan trọng trong đời sống của 
con người, nó không chỉ là mang lại ánh sáng mà còn 
thổi hồn vào các công trình kiến trúc và nội thất. Chiếu 
sáng còn mang lại cảm giác, cảm xúc cho con người 
sống trong môi trường đó. Nhận thức rằng chiếu sáng 
ngày càng trở thành một dịch vụ thay vì chỉ là sản phẩm, 
cho nên ngay từ khi thành lập , với slogan “GIẢI PHÁP 
CHIẾU SÁNG CHO BẠN”, chúng tôi đã nâng cao hơn 
nữa chất lượng dịch vụ, cung cấp đến khách hàng một 
giải pháp chiếu sáng toàn diện từ thiết kế chiếu sáng, 
cung cấp sản phẩm, thi công lắp đặt, cân chỉnh, bảo trì 
và các dịch vụ sau bán hàng.

Với kinh nghiệm gần 25 năm hoạt động trong ngành 
chiếu sáng tại Việt Nam cùng với sự  hỗ trợ có hiệu quả  
của các hãng sản xuất thiết bị chiếu sáng uy tín trên thế 
giới, với sự tin tưởng và hợp tác của các nhà thiết kế 
chiếu sáng chuyên nghiệp, các kiến trúc sư và thiết kế 
nội thất, chúng tôi tự hào đã thực hiện các công trình 
Khách Sạn, Resort, Trung Tâm Thương Mại, Cửa Hàng, 
Trung Tâm Hội Nghị… danh tiếng tại Việt Nam, các 
nước trong khu vực và luôn được Khách Hàng đáng giá 
cao.

Với đội ngũ nhân viên yêu nghề, được huấn luyện 
chuyên nghiệp, CARA không ngừng sáng tạo và hoàn 
thiện để ngày càng nâng cao giá trị gia tăng và mang 
đến Khách Hàng giải pháp chiếu sáng tốt nhất. Xem lợi 
ích của Khách Hàng là lợi nhuận của chúng tôi, đây là 
mục tiêu CARA luôn hướng đến đối với Khách Hàng của 
mình.

Lighting plays an important role in human life, which 
not only brings light but also creates emotions to 
the architectures and interiors. Lighting also gives 
feelings and emotions to people who are living in the 
atmosphere.Recognizing that light becomes a service 
rather than a product, as from the beginning of the 
company with our slogan “LIGHTING SOLUTIONS 
FOR YOU”, we have been working hard to improve our 
service’s quality, to supply complete package solution 
including lighting design, product supply, installation, 
testing & commissioning, maintenance and after-sales 
services.

With nearly 25 years of experiences being proactive 
in the lighting field  in Vietnam together with effective 
supports from worldwide lighting manufacturers, with 
the trust and long term cooperation with professional 
lighting designers, architects and interior designers, 
we are proud of our services provided to well-known 
projects in Vietnam as well as in neighboring countries 
including hotels, resorts, trade centers/shopping malls, 
conference hall,… and gaining appreciation from our 
satisfied customers.

CARA’s management team consists of passionate, 
well – trained employees. CARA has never ceased 
to become more creative and expertise our work to 
improve added-values in bringing the best lighting 
solutions to our customers. Customers’ benefits are our 
profits, has become the target that CARA aims to reach.

ABOUT 
GIỚI THIỆU
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SUPPLY 
Supplying imported lighting fixtures from international 
top brands manufacturers such as Artemide (Italy), Vibia 
(Spain), Leds C4 (Spain), Studio Italia Design (Italy), 
We-ef (Germany), Koizumi (Japan)... 

CUNG CẤP  
Cung cấp các thiết bị chiếu sáng nhập khẩu từ các hãng 
nổi tiếng trên thế giới như Artemide (Ý), Vibia (Tây Ban 
Nha), Leds C4 (Tây Ban Nha), Studio Italia Design (Ý), 
We-ef (Đức), Koizumi (Nhật Bản)... 

Providing decorative custom-made lighting fixtures that 
designed for individual projects as per inquiry of interior or 
lighting designers.

Cung cấp các đèn trang trí được thiết kế và chế tạo riêng 
cho từng công trình theo yêu cầu của  nhà thiết kế nội thất  
hoặc thiết kế chiếu sáng.

INSTALLATION 
Installation of lighting equipment is an important work that effects 
the quality of operation and lifetime of lighting system. With our 
well-trained team, we provide installation services for indoor and 
outdoor lighting systems.
   
THI CÔNG LẮP ĐẶT
Công việc lắp đặt các thiết bị chiếu sáng là một hạng mục 
quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động và tuổi thọ 
của thiết bị chiếu sáng. Với đội ngũ nhân viên được huấn 
luyện chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ 
thống đèn trong nhà và ngoài nhà mà chúng tôi cung cấp.   

TESTING & COMMISSIONING 
With our experience and specialized tools, we support lighting 
designers testing and commissioning works after installation 
that be sure lighting system operated as per design request. 

KIỂM TRA VÀ CÂN CHỈNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG
Với kinh nghiệm và trang thiết bị chuyên dùng, chúng tôi hỗ  
trợ thiết kế chiếu sáng thực hiện công việc kiểm tra và cân 
chỉnh vận hành hệ thống sau khi lắp đặt để đảm bảo hệ thống 
chiếu sáng được hoạt động theo đúng yêu cầu của thiết kế.

MAINTENANCE 
Providing maintenance and repair services.

BẢO TRÌ
Cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa theo yêu cầu.

LIGHTING DESIGN 
We do not provide lighting design services, but in order to 
supply to our customer a perfect solution with our “Hospital” 
concept, we invite professional lighting designers to design 
projects satisfied our customer’s inquiry. 

THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG 
Nhằm cung cấp cho Khách Hàng một giải pháp chiếu sáng 
toàn diện, với mô hình “ Bệnh viện “ của CARA, chúng tôi 
mời các nhà thiết kế chiếu sáng quốc tế chuyên nghiệp để 
thiết kế cho các dự án theo yêu cầu của Khách Hàng.

PROVIDE PACKAGED LIGHTING SOLUTIONS  |  CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TRỌN GÓI CHO CÔNG TRÌNH 
SERVICES
DỊCH VỤ
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Với đội ngũ quản lý, nhân viên yêu nghề, được huấn 
luyện chu đáo, CARA  luôn là đối tác tin cậy của các kiến 
trúc sư, chuyên gia thiết kế nội ngoại thất, nhà tư vấn và 
nhà thầu để cung cấp cho khách hàng những giải pháp 
chiếu sáng tối ưu nhất, vừa đáp ứng yêu cầu của thiết 
kế, vừa phù hợp với ngân sách của chủ đầu tư.

CARA’s management team consists of passionate, 
highly-trained employees. CARA is a trusted partner 
of architects, interior designers, landscape designers, 
consultants and contractors in supplying customers 
with optimal lighting solutions by meeting design 
specifications and owners’ budgeted costs.

HUMAN
RESOURCES

NHÂN SỰ

Technical Team | Bộ phận Kĩ thuật Project Management & Installation Team | Ban Quản lý Dự án & Thi công 

Meeting to deploy projects | Họp triển khai phương án Meeting to deploy projects | Họp triển khai phương án 

Sales Team | Bộ phận Kinh doanh
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Lighting fixtures are always tested in light quality terms (CRI, Ra) before being 

used in our solutions.
Tất cả các sản phẩm của CARA cung cấp đều được kiểm tra chất lượng ánh 
sáng (CRI, Ra) trước khi đưa vào giải pháp cho khách hàng.

FACILITY 
SUPPORT

PHƯƠNG TIỆN 
HỖ TRỢ

Quality testing machine | Máy kiểm tra chất lượng ánh sáng

Light Lab room - Demo and perform lighting quality in differences | Phòng Light Lab - Trình diễn, phân biệt chất lượng ánh sáng`



Meeting room | Phòng họp

 Training/ seminar room | Phòng huấn luyện, hội thảo 

Showroom CARA

6
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Lighting seminar - This is a regular activity of CARA lighting, which is updating information and technical in lighting for our 

clients and partners (designers/ architects/...)

Hội thảo chuyên đề chiếu sáng - Hoạt động thường kì của CARA cung cấp, cập nhật thông tin và kỹ thuật về chiếu sáng cho 

khách hàng và thiết kế
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PROJECTS

CÔNG TRÌNH
ĐÃ THỰC HIỆN 



9HOTEL & RESORT - KHÁCH SẠN & RESORT

LA SINFONÍA DEL REY HOTEL & SPA 
33 HANG DAU
Developer | PHU HO GIA GROUP COMPANY LIMITED

Supplied and installed decorative and architectural lighting. Provided 
decorative lighting fixtures with custom designs.

Cung cấp, lắp đặt đèn trang trí, đèn kiến trúc.

Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế. 

2019
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MAI HOUSE SAIGON HOTEL
Developer | ARECO REALTY CO.,LTD

Provided and installed decorative lighting fixtures 

with custom designs.

Cung cấp, chế tạo và lắp đặt đèn trang trí theo thiết kế. 

2018

HOTEL & RESORT - KHÁCH SẠN & RESORT
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LOTTE HOTEL – HA NOI
Wilson Associates (Singapore) 
Hirsch Bedner Associates ( HBA - USA)

Produced, supplied and installed custom made decorative light. 

Chế tạo, cung cấp và lắp đặt đèn trang trí theo thiết kế. 

2014

HOTEL & RESORT - KHÁCH SẠN & RESORT

Interior Designer  | Thiết kế nội thất
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AMANOI – NINH THUAN
The Flaming Beacon (Australia)
Lighting Designer  | Thiết kế chiếu sáng

Produced, supplied and installed custom made decorative light. 
Supplied and installed architectural lighting fixtures.

Chế tạo, cung cấp và lắp đặt đèn trang trí theo thiết kế. 
Cung cấp và lắp đặt đèn kiến trúc.

2013

HOTEL & RESORT - KHÁCH SẠN & RESORT

JW MARRIOTT HOTEL HANOI 
Peter Silling & Associates Hotel Interior Design (Hong Kong)   
 
Interior Designer  | Thiết kế nội thất 
 
Supplied and installed architectural lighting fixtures. 

Cung cấp và lắp đặt đèn kiến trúc.

2013
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INTERCONTINENTAL SUN PENINSULA RESORT - DA NANG
Bensley Design Studios (Thailand)  
Interior Designer  | Thiết kế nội thất

Produced, supplied and installed custom made decorative light. Supplied and installed architectural lighting fixtures.

Chế tạo, cung cấp và lắp đặt đèn trang trí theo thiết kế. Cung cấp và lắp đặt đèn kiến trúc.

2012

HOTEL & RESORT - KHÁCH SẠN & RESORT
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THE NAM HAI SPA & RESORT - QUANG NAM
Spin Studio (Japan) 
Interior Designer | Thiết kế nội thất 
The Flaming Beacon (Australia) 
Lighting Designer  | Thiết kế chiếu sáng

Supplied and installed decorative and architectural lighting. Provided decorative lighting fixtures with custom designs.

Cung cấp lắp đặt đèn trang trí, đèn kiến trúc. Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế.

2006

HOTEL & RESORT - KHÁCH SẠN & RESORT
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HOTEL & RESORT - KHÁCH SẠN & RESORT

LIBERTY CENTRAL SAIGON RIVERSIDE HOTEL - HO CHI MINH CITY
Kaze Design (Viet Nam) 
Interior Designer  | Thiết kế nội thất

Provided decorative lighting fixtures with custom designs. Provided lighting solution and installed facade lighting.

Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế. Cung cấp giải pháp và lắp đặt đèn chiếu sáng mặt tiền. 

2013

PULLMAN SAIGON CENTRE- HO CHI MINH CITY
Kume Sekkei (Japan) 
Interior Designer  | Thiết kế nội thất

Supplied and installed decorative lighting. Provided decorative lighting fixtures with custom designs.

Cung cấp, lắp đặt đèn trang trí. Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế. 

2013
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PULLMAN DANANG BEACH RESORT - DA NANG 
Lumino Design (Malaysia)  
Lighting Designer  | Thiết kế chiếu sáng

Supplied and installed decorative and architectural lighting. Provided decorative lighting fixtures with custom designs.

Cung cấp lắp đặt đèn trang trí, đèn kiến trúc. Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế.

2010
HOTEL & RESORT - KHÁCH SẠN & RESORT

SHERATON NHA TRANG HOTEL & SPA - NHA TRANG
Lumino Design (Malaysia)
Lighting Designer  | Thiết kế chiếu sáng

Supplied and installed architectural lighting. Supplied facade lighting fixture. 

Cung cấp lắp đặt đèn kiến trúc. Cung cấp đèn chiếu sáng mặt tiền.

2010
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THE LAPIS HOTEL - HA NOI
TDI Joint Stock Company 
Designer  | Thiết kế
Supplied decorative and architectural lighting. Supplied and installed facade lighting solutions. 

Cung cấp đèn trang trí, đèn kiến trúc. Cung cấp giải pháp và lắp đặt đèn chiếu sáng mặt tiền.

2017

HOTEL & RESORT - KHÁCH SẠN & RESORT

REX HOTEL - HO CHI MINH CITY 
Supplied and installed decorative and architectural lighting. Provided decorative lighting fixtures with custom designs.

Cung cấp lắp đặt đèn trang trí, đèn kiến trúc. Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế.

2008
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THE MYST HOTEL - HO CHI MINH CITY
A 21 STUDIO  
Designer  | Thiết kế 

Supplied architectural lighting.

Cung cấp đèn kiến trúc chuyên dùng. 

2016

HOTEL & RESORT - KHÁCH SẠN & RESORT

AQUA MEKONG
Noor Design (Viet Nam) 
Interior Designer  | Thiết kế nội thất

Supplied architectural lighting fixtures. 

Cung cấp đèn kiến trúc.  

2014
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THE BEST WESTERN PREMIER INDOCHINE PALACE - HUE 
Environment Design Consultants (EDC - Malaysia)
Interior Designer  | Thiết kế nội thất

Supplied and installed decorative lighting. Provided decorative lighting fixtures with custom designs.

Cung cấp lắp đặt đèn trang trí. Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế.

2009

HOTEL & RESORT - KHÁCH SẠN & RESORT

PARK ROYAL HOTEL - HO CHI MINH CITY
DPD + PTE LTD (Singapore) 
Interior Designer  | Thiết kế nội thất

Supplied and installed decorative and architectural lighting. 

Provided decorative lighting fixtures with custom designs.

Cung cấp lắp đặt đèn trang trí, đèn kiến trúc. 

Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế.

2011
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PARK HYATT SAIGON - HO CHI MINH CITY  
Environment Design Consultants (EDC - Malaysia) - Interior Designer | Thiết kế nội thất 
Lumino Design (Malaysia) - Lighting Designer  | Thiết kế chiếu sáng

Supplied and installed decorative and architectural lighting fixtures. 
Provided decorative lighting fixtures with custom designs.

Cung cấp lắp đặt đèn trang trí, đèn kiến trúc. Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế. 

2005

HOTEL & RESORT - KHÁCH SẠN & RESORT



21

JAPANESE BBQ YAZAWA SAIGON
Supplied architecture lighting. 
Provided decorative lighting fixtures with custom designs.

Cung cấp đèn kiến trúc.

Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế.

2019 

RESTAURANT I SPA & CLUB ENTERTAINMENT - NHÀ HÀNG I SPA & CÂU LẠC BỘ GIẢI TRÍ
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RUNAM GROUP
Supplied and installed architectural lighting fixtures.

Cung cấp và lắp đặt đèn kiến trúc. 

RESTAURANT I SPA & CLUB ENTERTAINMENT - NHÀ HÀNG I SPA & CÂU LẠC BỘ GIẢI TRÍ
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RESTAURANT I SPA & CLUB ENTERTAINMENT - NHÀ HÀNG I SPA & CÂU LẠC BỘ GIẢI TRÍ

THE FLORIST- HO CHI MINH CITY
Julien Smith 
Interior Designer  | Thiết kế nội thất

Supplied and installed decorative and architectural lighting. 

Cung cấp lắp đặt đèn trang trí, đèn kiến trúc.

2015
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2 LAM SON BAR - PARK HYATT SAIGON - HO CHI MINH CITY
Super Potato (Japan) 
Interior Designer  | Thiết kế nội thất

Supplied architectural lighting fixtures. 
Provided decorative lighting fixtures with custom designs.

Cung cấp đèn kiến trúc. Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế. 

2010

TANDOOR RESTAURANT - HO CHI MINH CITY
Supplied architectural lighting fixtures. 

Cung cấp đèn kiến trúc. 

2015

RESTAURANT I SPA & CLUB ENTERTAINMENT - NHÀ HÀNG I SPA & CÂU LẠC BỘ GIẢI TRÍ
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SQUARE ONE RESTAURANT - HO CHI MINH CITY 
Super Potato (Japan) - Interior Designer  | Thiết kế nội thất 
Lumino Design (Malaysia) - Lighting Designer | Thiết kế chiếu sáng

Supplied and installed decorative and architectural lighting fixtures. 
Provided decorative lighting fixtures with custom designs.

Cung cấp lắp đặt đèn trang trí, đèn kiến trúc. 
Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế. 

2005

RESTAURANT I SPA & CLUB ENTERTAINMENT - NHÀ HÀNG I SPA & CÂU LẠC BỘ GIẢI TRÍ

PALAZZO CLUB - HO CHI MINH CITY 
M. DEKOR - Interior Designer  | Thiết kế nội thất 

Supplied and installed architectural lighting fixtures. 

Provided decorative lighting fixtures with custom designs.

Cung cấp và lắp đặt đèn kiến trúc. 

Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế. 

2017



26

SHOWROOM LIXIL HỒ CHÍ MINH
NQH Architects - Interior Designer  | Thiết kế nội thất

Supplied and installed architectural lighting fixtures.

Cung cấp và lắp đặt đèn kiến trúc.

2018

SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG
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LANDMARK 81 - HO CHI MINH CITY
HALO Interiors & Architecture - Interior Designer  | Thiết kế nội thất

Provided and installed decorative LED ceiling lights with custom designs.

Chế tạo và lắp đặt đèn trần LED trang trí theo thiết kế.

2018

SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG

Production and installation. Triển khai sản xuất, thi công lắp đặt.
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TAKASHIMAYA - HO CHI MINH CITY
Supplied architecture lighting. Provided decorative lighting fixtures with custom designs.

Cung cấp đèn kiến trúc. Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế.

2016

SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG
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SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG

TAKASHIMAYA - HO CHI MINH CITY
Supplied architecture lighting. 
Provided decorative lighting fixtures with custom designs.

Cung cấp đèn kiến trúc. Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế.

2016



30SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG

UNIQLO VIETNAM
Supplied architecture lighting.

Cung cấp đèn kiến trúc. 
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OVS
Supplied architectural lighting fixtures.

Cung cấp đèn kiến trúc.

SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG

TOMMY JEANS
Supplied architectural lighting fixtures.

Cung cấp đèn kiến trúc.
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PUMA
Supplied architectural lighting fixtures.

Cung cấp đèn kiến trúc.

SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG

MLB
Supplied architectural lighting fixtures.

Cung cấp đèn kiến trúc.
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HAVAIANAS
Supplied architectural lighting fixtures.

Cung cấp đèn kiến trúc.

SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG

SKECHERS
Supplied architectural lighting fixtures.

Cung cấp đèn kiến trúc.
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SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG

TOPSHOP TOPMAN
Supplied architectural lighting fixtures.

Cung cấp đèn kiến trúc.

WAREHOUSE
Supplied architectural lighting fixtures.

Cung cấp đèn kiến trúc.

TED BAKER
Supplied architectural lighting fixtures.

Cung cấp đèn kiến trúc.
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SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG

XUAN AN’S INTERNATIONAL BRANDS 
Supplied decorative and architectural lighting. 

Cung cấp đèn trang trí, đèn kiến trúc.

2016
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SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG

XUAN AN’S INTERNATIONAL BRANDS 
Supplied decorative and architectural lighting. 

Cung cấp đèn trang trí, đèn kiến trúc.

2016
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SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG

QHOME - HO CHI MINH CITY
Supplied and installed architectural lighting fixtures.

Cung cấp và lắp đặt đèn kiến trúc.

2016
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AUDI - CAMBODIA
Supplied architectural lighting fixtures. 

Cung cấp đèn kiến trúc. 

AUDI - HANOI
Supplied architectural lighting fixtures. 

Cung cấp đèn kiến trúc. 

SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG

AUDI - DANANG
Supplied architectural lighting fixtures. 

Cung cấp đèn kiến trúc. 

SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG
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SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG

NINOMAXX - HO CHI MINH CITY
Supplied and installed decorative and architectural lighting. 

Cung cấp lắp đặt đèn trang trí, đèn kiến trúc.

2015

CAO MINH - HA NOI
Thai Cong Vietnam Co., Ltd. 
Interior Designer  | Thiết kế nội thất

Supplied architectural lighting fixtures. 

Cung cấp đèn kiến trúc. 

2016
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SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG

AKA’S INTERNATIONAL BRANDS 
Supplied and installed architectural lighting fixtures.

Cung cấp và lắp đặt đèn kiến trúc.
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iBASIC GROUP 
Supplied architectural lighting fixtures. 

Cung cấp đèn kiến trúc. 

SHOPPING MALL & RETAIL - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CỬA HÀNG
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FACADE & OFFICE - CHIẾU SÁNG MẶT TIỀN & CAO ỐC VĂN PHÒNG

SUN WAH TOWER - HO CHI MINH CITY

Provided lighting solution and installed facade lighting.

Cung cấp giải pháp và lắp đặt đèn chiếu sáng mặt tiền.  
 
2018 (Upgrade)

EMASI NAM LONG SCHOOL - HO CHI MINH CITY

Provided lighting solution and installed facade lighting.

Cung cấp giải pháp và lắp đặt đèn chiếu sáng mặt tiền.  
 

2019 
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FACADE & OFFICE - CHIẾU SÁNG MẶT TIỀN & CAO ỐC VĂN PHÒNG

SACOMBANK HEAD OFFICE- HO CHI MINH CITY
DP Consulting Co., Ltd  - Architect

Supplied and installed decorative and architectural lighting. Provided lighting solution and installed facade lighting.

Cung cấp lắp đặt đèn trang trí, đèn kiến trúc. Cung cấp giải pháp và lắp đặt đèn chiếu sáng mặt tiền.

2008

GALA CENTER - HO CHI MINH CITY
Provided lighting solution and installed facade lighting.

Cung cấp giải pháp và lắp đặt đèn chiếu sáng mặt tiền.

2016
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SAIGON PARAGON - HO CHI MINH CITY 
Katsuki Design - Architect  
Supplied and installed decorative and architectural lighting. 
Provided decorative lighting fixtures with custom designs. 
Provided lighting solution and installed facade lighting.

Cung cấp lắp đặt đèn trang trí, đèn kiến trúc. 

Chế tạo đèn trang trí theo thiết kế.  
Cung cấp giải pháp và lắp đặt đèn chiếu sáng mặt tiền.

2008

FACADE & OFFICE - CHIẾU SÁNG MẶT TIỀN & CAO ỐC VĂN PHÒNG

DAT XANH GROUP - HO CHI MINH CITY

Provided lighting solution and installed facade lighting.

Cung cấp giải pháp và lắp đặt đèn chiếu sáng mặt tiền.  
 

2018
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SAIGON TOWER - HO CHI MINH CITY

Provided lighting solution and installed facade lighting.

Cung cấp giải pháp và lắp đặt đèn chiếu sáng mặt tiền.

2009

FACADE & OFFICE - CHIẾU SÁNG MẶT TIỀN & CAO ỐC VĂN PHÒNG

LIBERTY CENTRAL HOTEL - NHA TRANG
 
Provided lighting solution and installed facade lighting. 

Cung cấp giải pháp và lắp đặt đèn chiếu sáng mặt tiền. 

2015
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MEKONG CAPITAL MEETING ROOM
Design Consultant. Supplied architectural 
lighting fixtures.

Tư vấn thiết kế. Cung cấp đèn kiến trúc. 

2020

OTHERS - HẠNG MỤC KHÁC
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OTHERS - HẠNG MỤC KHÁC

ECO PARK - HUNG YEN

Supplied decorative, architectural & landscape lighting. 

Cung cấp đèn trang trí, đèn kiến trúc, đèn chiếu sáng cảnh quan.
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BRITISH COUNCIL - HO CHI MINH CITY
BHA STUDIO (Vietnam) 
Design Consultant  | Tư vấn thiết kế

Supplied architectural lighting fixtures. Cung cấp đèn kiến trúc. 

2018

OTHERS - HẠNG MỤC KHÁC
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NATIONAL CONVENTIONAL CENTER - HA NOI
gmp International GmbH - Inros Lackner AG (Germany) 
Design Consultant  | Tư vấn thiết kế

Supplied architectural lighting fixtures. Cung cấp đèn kiến trúc. 

2008

OTHERS - HẠNG MỤC KHÁC
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OTHERS - HẠNG MỤC KHÁC

EMPIRE CITY - HO CHI MINH CITY
Supplied and installed decorative and architectural lighting. 

Cung cấp lắp đặt đèn trang trí, đèn kiến trúc.

MID TOWN - PHU MY HUNG 
Supplied and installed architectural lighting. 

Cung cấp lắp đặt đèn kiến trúc.
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PRIVATE RESIDENCES  - HO CHI MINH CITY
Supplied and installed full package decorative and architectural lighting. 

Cung cấp lắp đặt trọn gói đèn trang trí, đèn kiến trúc.

PRIVATE RESIDENCES - TƯ NHÂN
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PRIVATE RESIDENCES  - HO CHI MINH CITY
Supplied and installed full package decorative and architectural lighting. 

Cung cấp lắp đặt trọn gói đèn trang trí, đèn kiến trúc.

PRIVATE RESIDENCES - TƯ NHÂN
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NEW WORLD

NHA DAN

NOVALAND

NOVOTEL

PARK HYATT

PNJ

LIBERTY CORPORATION

REE CORPORATION

RUNAM GROUP

SACOMBANK

SAIGON TOURIST

SEAREFICO

AA CORPORATION

AKA COMPANY

MAI HOUSE SAIGON

AUDI

BITEXCO

CARAVELLE

CELADON

TAKASHIMAYA

CONTECONS

IBASIC GROUP

DESYLOIA

DOJI CORPORATION

VIETTEL GROUP

LAGUNA LANG CO

HILTON

IMEX PAN PACIFIC GROUP

INDOCHINA LAND

XUAN AN GROUP

KUNYANG

KURIHARA

LIFE RESORT

MAISON GROUP

NAM AN GROUP

NAM LONG GROUP

SHERATON

SOFITEL 

SOMERSET

SONG BE GOLF & RESORT

SUN GROUP

SUN WAH

TD CORPORATION

VINA CAPITAL LAND

VINCOM GROUP

VINGROUP

VNPT

ZEN PLAZA

CLIENTS
KHÁCH HÀNG
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EXCLUSIVE 
AGENT 

ĐẠI DIỆN 
ỦY QUYỀN CARA is the exclusive agent for these brands: 

Italy / Ý Italy / Ý

Spain / Tây Ban Nha Spain / Tây Ban Nha
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EXCLUSIVE 
AGENT 

ĐẠI DIỆN 
ỦY QUYỀN

CARA is the exclusive agent for these brands: 

 

 

 

Italy / Ý

Lodes / Ý

The Netherlands / Hà Lan

Italy / Ý
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EXCLUSIVE 
AGENT 

ĐẠI DIỆN 
ỦY QUYỀN

CARA is the exclusive agent for these brands: 

Italy / Ý

England / Anh

England / Anh

Australia / Úc
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EXCLUSIVE 
AGENT 

ĐẠI DIỆN 
ỦY QUYỀN

CARA is the exclusive agent for these brands: 

Germany / Đức

Japan / Nhật Belgium / Bỉ

Japan / Nhật
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NẾU BẠN THẤY 

CHIẾU SÁNG RẤT QUAN TRỌNG
CHO CÔNG TRÌNH CỦA BẠN

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

WHEN LIGHTING IS IMPORTANT TO YOU, 
CONTACT US

www.cara.com.vn 

EXCLUSIVE 
AGENT

ĐẠI DIỆN 
ỦY QUYỀN

CARA is the exclusive agent for these brands: 

Singapore

 USA / Mỹ
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CONTACT
LIÊN HỆ

12-13 Duong N1, Khu TM Nam, KCX Tan Thuan, P. Tan Thuan Dong, Q.7, HCMC, Vietnam | Tel: (84.28) 3833 3334 | Fax: (84.28) 3833 3337 |  Email: lighting@cara.com.vn
CARA Lighting Solution Co., Ltd.

12-13 Duong N1, Khu TM Nam, KCX Tan Thuan, 
P. Tan Thuan Dong, Q.7, HCMC, Vietnam
Tel: (84.28) 3833 3335
Fax: (84.28) 3833 3337
Email: carahcm@cara.com.vn

SHOWROOM HOCHIMINH

HANOI Branch
17D, A10, Khu do thi Nam Trung Yen, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam | Tel: (84.24) 3734 2301/ (84.24) 3734 7040 | Fax: (84.24) 3734 2301 |  Email: lighting@cara.com.vn


