
FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort 
Hạ Long, Việt Nam

trải nghiệm tuyệt vời
Ánh sáng đẳng cấp,



Tăng giá trị thương hiệu,
mở rộng dịch vụ &
tối ưu hiệu quả kinh doanh

Thách thức

Quần thể FLC vịnh Hạ Long rộng 224 ha bao 
gồm Khu nghỉ dưỡng Villa, Resort và khu 
sân Golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, sở hữu 
tầm nhìn cực kỳ ấn tượng. Được thiết kế bởi 
nhà thiết kế lừng danh Brian Curley – Kỹ sư 
trưởng của Schmidt - Curley Design, sân 
Golf nằm trên đồi cao, nhìn ra toàn bộ 
khung cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long. Với hơn 35.000 sân golf và khoảng 56 triệu golf thủ trên 

thế giới, golf đã trở thành môn thể thao và giải trí phổ 
biến. Đánh golf ban đêm cũng dần được ưa chuộng nhờ 
những lợi ích và sức hấp dẫn riêng. 

Chơi golf ban đêm cho phép golf thủ linh động sắp xếp 
công việc, tránh được nắng nóng ban ngày, và có thể tận 
hưởng những trải nghiệm khác biệt. Đối với chủ đầu tư 
sân golf, kéo dài thời gian hoạt động sân golf đồng nghĩa 
với hiệu suất kinh doanh được nâng cao, nhu cầu khách 
hàng được đáp ứng, tăng thêm các dịch vụ gia tăng khác 
như lưu trú, ẩm thực, hội nghị...

“Các sân golf của FLC hiện đang sử dụng 
các dàn đèn Philips chuyên dụng cho thể 
thao, sân golf nên khách rất thích. Ánh 
sáng tốt không chỉ giúp đánh bóng chính 
xác, mà còn tôn được vẻ đẹp của mặt cỏ”.

Ông Vũ Đắc Minh,
Giám đốc sân golf FLC Golf Club Ha Long.
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Giải pháp

Tổng quan
Sản phẩm & giải pháp: 239 bộ đèn ArenaVision 
MVF403, 50 bộ đèn OptiVision MVP507, hệ thống 
điều khiển Dynalite 

Phân khúc: Ngoài trời, chiếu sáng thể thao

Thời gian hoàn thành: 2018

Chủ đầu tư: Tập đoàn FLC

Thiết kế, Cung cấp & Lắp đặt: Signify Việt Nam

Địa điểm: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng 
Hà, TP Hạ Long, Việt Nam

Với danh tiếng đã được chứng minh trong hàng loạt dự án chiếu sáng sân golf 
nổi tiếng trên thế giới cũng như các sân golf của Tập đoàn FLC tại Việt Nam, 
Philips tiếp tục được chọn là giải pháp chiếu sáng cho dự án quan trọng này. 
Nhóm thực hiện dự án của Signify Việt Nam (tên mới của Philips Lighting) đã 
đề xuất sử dụng kết hợp các bộ đèn chiếu sáng thể thao hiệu suất cao 
ArenaVision MVF403 và OptiVision MVP507 với hệ thống điều khiển thông 
minh Dynalite và các dịch vụ thiết kế, cung cấp, lắp đặt trọn gói.

Bên cạnh việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe của chủ đầu tư, hệ thống chiếu 
sáng mới cung cấp một giải pháp toàn diện, chìa khóa trao tay, cho phép chủ 
đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động của sân golf, giảm thiểu chi phí vận hành 
và có thể tiết kiệm hơn 20% điện năng so với các hệ thống chiếu sáng khác. 
Ngoài ra, các sản phẩm và phụ kiện đồng bộ của cùng một nhà sản xuất mang 
đến độ tin cậy và ổn định cao, đồng thời thuận tiện cho công tác bảo trì. 

Ông Vũ Đắc Minh, Giám đốc sân golf FLC Golf Club Ha Long nhận xét: “Hệ 
thống chiếu sáng đã đáp ứng các kỳ vọng của chúng tôi. Với việc kéo dài thêm 
thời gian mở cửa sân golf vào ban đêm, chúng tôi có thể cung cấp thêm các 
dịch vụ gia tăng cho khách hàng, nâng cao công suất khai thác sân golf để tối 
ưu hiệu quả kinh doanh.”

Từ khi vận hành hệ thống đèn đánh đêm, FLC Hạ Long đã mang đến cho người 
chơi golf các vòng chơi ban đêm trong thời tiết mát mẻ, trong lành với cảnh 
quan tuyệt đẹp. Theo chia sẻ của những người chơi golf, điều tuyệt vời khi 
đánh golf đêm là tận hưởng những trải nghiệm khác biệt, trong đó có nguồn 
cảm hứng chinh phục những thách thức mới mẻ. Là người thường xuyên đánh 
golf đêm tại FLC Hạ Long, ông Bùi Văn Dương, một golfer và cũng là một huấn 
luyện viên môn golf cho biết: “Hệ thống chiếu sáng trên sân golf rất tốt, đặc 
biệt là ánh sáng đồng đều, dịu mắt. Độ sáng đầy đủ, đảm bảo tầm nhìn tốt 
giúp tôi đánh bóng chính xác, và cảm thấy rất mãn nhãn khi nhìn rõ đường đi 
của quả bóng. Ngoài ra, không khí ban đêm yên tĩnh trên sân golf mênh mông 
cũng tạo cảm giác cực kỳ thư giãn”.

Việt Nam hiện có khoảng 35.000 người chơi golf với 78 sân golf đang hoạt 
động và 43 sân golf đang trong giai đoạn phát triển, nhưng chỉ 10 sân golf có 
hệ thống chiếu sáng phục vụ đánh đêm. Để đáp ứng nhu cầu chơi golf ban 
đêm không ngừng gia tăng, Tập đoàn FLC đã quyết định trang bị một hệ 
thống chiếu sáng sân golf FLC Hạ Long với các yêu cầu rất khắt khe. Thứ nhất, 
bộ đèn phải có độ bền cao, công suất và góc chiếu đa dạng, cung cấp ánh 
sáng đạt chuẩn sân golf chuyên nghiệp. Thứ hai, thiết kế chiếu sáng phải hạn 
chế tình trạng bóng đổ, giảm chói, mang lại tầm nhìn tốt cho người chơi. Thứ 
ba, giải pháp đề xuất phải hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, thương hiệu 
chiếu sáng phải phù hợp với quy mô và chất lượng dịch vụ của sân golf.

Đánh golf ban đêm mang lại trải nghiệm
khác biệt cho người chơi golf

Tăng cường vòng đánh golf đêm để mở rộng
khai thác  dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh
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