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บีแลนด์ เปิ ดตัว “คอสโม บาซ่ าร์ ” เฟส 2 ลุยตลาดช้ อปปิ ้ งมอลล์
รองรั บการเติบโตและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ บนทําเลใจกลางเมืองทองธานี
บางกอกแลนด์ จํากัด (มหาชน) หรื อบีแลนด์ หนึ่งในผู้นําธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ชนในนํ
ั ้ าในเมืองไทย ได้ พฒ
ั นาพื ้นที่ธุรกิจเพื่อรองรับการ
เติบโตและเติมเต็มไลฟ์สไตล์พร้ อมลุยตลาดช้ อปปิ ง้ มอลล์อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเปิ ด “คอสโม บาซาร์ ” (Cosmo Bazaar) เฟส 2 ที่ต่อเชื่อมจาก
อาคาร “คอสโม บาซาร์ ” เฟส 1 ที่ได้ เปิ ดบริ การไปแล้ วเมื่อปี 2560 โครงการนี ้ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ทงหมด
ั้
102,460 ตร.ม. แบ่งเป็ น 2 อาคารดังกล่าวที่
ประกอบด้ วยร้ านค้ าชันกว่
้ า 300 ร้ าน ใช้ งบลงทุนทังหมดประมาณ
้
2,000 ล้ านบาท จุดเด่นของ “คอสโม บาซาร์ ” นับเป็ นศูนย์รวมความบันเทิง
ที่สมบูรณ์แบบบนทําเลศักยภาพสูง สามารถเดินทางไปมาได้ สะดวกสบาย ลดปั ญหาการจราจร ที่จอดรถรองรั บได้ กว่า 2,200 คัน พร้ อมเปิ ด
ให้ บริ การแล้ ววันนี ้
นายปี เตอร์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จดั การ บางกอกแลนด์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปั จจุบนั เมืองทองธานี ได้ กลายเป็ นศูนย์รวมการเติบโต
ของธุรกิจและแหล่งความบันเทิงที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริ มให้ เมืองทองธานีกลายเป็ นสังคมเมืองแหล่งใหม่ที่มีความสมบูรณ์ทกุ รู ปแบบ เราจึง
เร่ งพัฒนาโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริ มความสะดวกสบายให้ กบั ผู้คนที่พํานักอาศัยที่มีจํานวนมากกว่า 200,000 คน และพนักงาน
บริ ษัทต่างๆ ที่ทํางานอยู่ในบริ เวณเมืองทองธานี รวมทังผู
้ ้ ที่เข้ ามาเยี่ยมชมงานที่ศนู ย์ฯ อิมแพ็ค ไม่ตํ่ากว่า 10 ล้ านคนต่อปี บวกกับกระแสความ
นิยมของผู้บริ โภคที่หนั มาช้ อปปิ ง้ ตามศูนย์ช้อปปิ ง้ มอลล์มากยิ่งขึ ้น ทําให้ โครงการ “คอสโม บาซาร์ ” เฟส 1 ที่ได้ บริ การไปแล้ วเมื่อ 2 ปี ก่อน ได้ รับ
การตอบรั บเป็ นอย่างดี และด้ วยความมุ่งมั่นที่ต้องให้ การบริ การอย่างไม่หยุดยัง้ บริ ษัทจึงต่อยอดความพึงพอใจของผู้บริ โภคด้ วยการเปิ ดตัว
“คอสโม บาซาร์ ” เฟส 2 เป็ นอาคารที่ต่อเชื่อมกับอาคารเฟส 1 เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่สามารถตอบโจทย์และรองรับความต้ องการของลูกค้ าได้
อย่างดีเยี่ยม ซึง่ ผมเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถมอบความสมบูรณ์แบบอย่างเท่าเทียมกับสังคมในเมืองแต่ได้ เปรี ยบตรงที่ผ้ บู ริ โภคไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยต่อ
เดินทางไกลและไม่ต้องเผชิญกับสภาพการจราจรที่แออัด” นายปี เตอร์ กล่าว
โครงการ “คอสโม บาซาร์ ” แหล่งช้ อปปิ ง้ และศูนย์รวมความบันเทิงใจกลางเมืองทองธานี เป็ นอาคารสวยหรู ทนั สมัยตังตระหง่
้
านด้ วยความสูง 10
ชัน้ แบ่งออกเป็ น 2 อาคาร ถูกออกแบบให้ เป็ นการเชื่อมต่อของ 2 อาคารไว้ ด้วยกัน บริ การด้ วยร้ านค้ าจํานวนกว่า 300 ร้ านค้ า ประกอบไปด้ วย
ร้ านอาหารชันนํ
้ า อาทิ สตาร์ บคั๊ เอสแอนด์พี เคเอฟซี เอ็มเค ยาโยอิ คัตสิยะ ซานตาเฟ่ ร้ านค้ าประเภทอุปกรณ์ไอทีและเกม นอกจากนี ้ ยังเป็ น
ศูนย์ รวมความบันเทิง ที่รวบรวมไปด้ วยความสุข สนุกสนานไว้ อ ย่างครบครั นไม่ว่าจะเป็ น ฮี โร่ ซิตี ้ ศูนย์เกมส์ที่ทันสมัย โรงหนังเอสเอฟ ซีเนม่า
จํานวน 5 โรง รวมทัง้ ร้ านแม็กซ์แวลู ซูเปอร์ มาร์ เก็ตใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื ้นที่กว่า 3,000 ตร.ม. Jetts 24 Hour Fitness สถานออกกําลัง
กายแนวใหม่เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพที่เปิ ดให้ บริ การ 24 ชัว่ โมง
นอกจากนี ้ บริ เวณชัน้ 2 ในโครงการ “คอสโม บาซาร์ ” เฟส 1 ยังกลายเป็ นศูนย์กลางบริ การด้ านคมนาคม (Cosmo Bazaar : Van Stations) ที่
มุ่งเน้ นการบริ การที่สะดวกสบายและปลอดภัยเป็ นหลัก ในบรรยากาศสะอาดและเย็นสบาย เครื่ องกดบัตรคิว มีจอแสดงผล LCD บอกหมายเลขท่า
รถโดยสารและเส้ นทาง ที่นั่งคิวละ 12 ที่นั่ง บริ การร้ านค้ าและเครื่ อ งดื่มและห้ อ งนํา้ สะอาดทุกวัน พร้ อมทัง้ ตรวจสอบสุข ภาพและสภาพของ
พนักงานขับรถเพื่อให้ ความปลอดภัยต่อผู้โดยสารอีกด้ วย บริ การเส้ นทางรั บผู้โดยสารจํานวน 5 สถานีจากเมืองทองธานีไปยังสถานีหลัก ได้ แก่
อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ ฟิ วเจอร์ พาร์ ค สนามหลวง เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และจตุจกั ร เปิ ดให้ บริ การเที่ยวแรก 05.00 น.- 22.00 น. ทุกวัน
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