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Sunrise City:

Bàn giao căn hộ 
Penthouse 1,200 m2 

cho khách hàng đầu tiên

Thông báo bàn giao căn hộ tháp 
V6 - Khu South Towers - Sunrise City

Tropic Garden:

Chúc mừng Tropic Garden
Hoàn thành móng cọc
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Sunrise City

Tropic Garden Công bố ý tưởng thiết kế

Bàn giao căn hộ Penthouse 1,200m2

cho khách hàng đầu tiên

Event - Chúc mừng Tropic Garden
hoàn thành móng cọc
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Event - Sunrise City Night Sunrise City - Thành phố tiện ích

Golf Park Residence Lucky Dragon Residence

Triển khai xây dựng phần hầm khu
Central Towers - Sunrise City

Sunrise City bàn giao khu văn 
phòng cho Vietinbank

Thông báo bàn giao căn hộ tháp V6 
dự án Sunrise City - South Towers
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Căn Penthouse có tổng 
diện tích ở là 1,200m2 
nằm ở tầng 33 - 34 

của tòa tháp V3 - Khu South 
Towers. Đây không chỉ là một 
trong những căn Penthouse 
lớn nhất ở Việt Nam mà còn 
có thể sánh vai được với các 
căn Penthouse lớn nhất Châu 
Á. Theo thông tin được công 
bố, căn Penthouse lớn nhất 
Châu Á hiện nay là căn Super 
Grand Penthouse rộng khoảng 
1,330m2 tại dự án Reflection, 
Keppel Bay (Singapore) dự kiến 
hoàn thành vào năm 2013.

Sunrise City là một trong 
những dự án khu phức hợp căn 
hộ cao cấp và dịch vụ lớn nhất 
Việt Nam hiện nay, với vốn đầu 
tư 500 triệu USD trên tổng diện 
tích đất 51,260 m2. Dự án gồm 
3 khu South Towers, Central 
Towers và North Towers, với 12 
tháp căn hộ, mỗi tháp cao từ 31 
- 35 tầng. Khi đi vào hoạt động 
vào tháng 7/2012, Sunrise City 
sẽ là một điểm nhấn về kiến 
trúc, cảnh quan, góp phần cung 
cấp những căn hộ đạt tiêu chuẩn 
chất lượng quốc tế tại thành phố 
Hồ Chí Minh.

Tin novaland

Sáng ngày 2/6/2012, 
Tập Đoàn novaland 
đã bàn giao căn hộ 

Penthouse đầu tiên và 
cũng là căn Penthouse 

lớn nhất của dự án 
Sunrise City - Khu 
South Towers cho 

khách hàng. 

* Hình ảnh căn hộ Penthouse mẫu Sunrise City.

Bàn giao căn hộ 
Penthouse 1,200 m2 

cho khách hàng đầu tiên
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Sáng ngày 22/06/2012, Tập 
Đoàn Novaland đã chính 
thức bàn giao 2,000 m2 sàn 

thương mại cho Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Công thương Việt Nam 
(Vietinbank) đúng theo tiến độ cam 
kết. Khu văn phòng này được đặt tại 
tầng trệt, tháp V5 Sunrise City, khu  
South Towers, Quận 7, TPHCM.

Sau khi hoàn thành, chi nhánh 
Vietinbank Nam Sài Gòn sẽ phục vụ 

nhu cầu giao dịch cho các cá nhân, 
đơn vị kinh doanh tại  Sunrise City 
và toàn bộ cộng đồng dân cư khu 
vực phía Nam TPHCM. “Vietinbank 
chọn Sunrise City để đặt trụ sở vì vị 
trí chiến lược cho kinh doanh và uy 
tín của chủ đầu tư. Chúng tôi rất hài 
lòng khi Novaland bàn giao công 
trình đúng chất lượng, đúng tiến độ 
cam kết.” - Ông Hồ Sỹ Duẫn, Phó 
Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh 
Nam Sài Gòn chia sẻ.

Khởi công 02/2009, Sunrise City 
là công trình được Novaland đầu 
tư nguồn lực tối đa cho mục tiêu 
đảm bảo chất lượng cao cấp cùng 
tiến độ thi công theo kế hoạch. Với 
phương châm luôn giữ vững uy 
tín thương hiệu dù thị trường còn 
nhiều khó khăn, Novaland cam kết 
sẽ cung cấp những sản phẩm hoàn 
hảo và xứng đáng với niềm tin của 
khách hàng. 

Tin novaland

Sunrise City: Bàn giao 2,000m2 
khu văn phòng cho ngân hàng Vietinbank



5sunrise city Bản tin novaland | Quý ii/2012

Đại diện Công ty Novaland vui mừng tiếp đón đại diện Ngân 
hàng Vietinbank - Chi nhánh Nam Sài Gòn

Bà Võ Thúy Anh - Phó Tổng giám đốc Khối thương mại Công ty 
Novaland trao bộ chìa khóa văn phòng cho đại diện Vietinbank

Một vài hình ảnh tại buổi lễ

Đại diện Công ty Novaland cùng đại diện Ngân hàng 
Vietinbank tiến lên cắt băng khánh thành văn phòng 
Vietinbank - Chi nhánh Nam Sài Gòn.
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Sunrise City là một trong 
những dự án khu phức hợp 
căn hộ cao cấp và thương 

mại lớn nhất Việt Nam hiện nay, với 
vốn đầu tư 500 triệu USD, tổng diện 
tích đất 51,260m2. Dự án gồm 3 
khu South Towers, Central Towers 
và North Towers, với 12 tháp căn 
hộ, mỗi tháp cao từ 31 - 35 tầng, 
cung cấp 2,127 căn hộ cao cấp đạt 
chuẩn hạng A và hơn 50,000m2 
trung tâm tài chính - thương mại - 

dịch vụ. Được biết, dự án Sunrise 
City được xây dựng theo tiêu chuẩn 
căn hộ cao cấp hạng I theo phân 
hạng chung cư của Bộ Xây dựng 
quy định.

Tin novaland

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý 
khách vui lòng liên hệ:

SàN GIAo DịCH BấT ĐộNG SảN 

NoValaNd
Tầng 4 - Tháp V5
Khu South Towers - Sunrise City
23 Nguyễn Hữu Thọ, 
P. Tân Hưng, Q. 7, Tp.HCM

[Tel] (08) 38 466 666
[Hotline] 0936 09 79 89
[Web] www.sunrisecity.com.vn

Tập đoàn Novaland - Chủ đầu tư dự án Sunrise City (Quận 7, TPHCM) đã hoàn 
thành xong các hạng mục giai đoạn 1 của dự án (Sunrise City - South Towers). 
Đầu tháng 7 tới, những căn hộ đầu tiên của dự án sẽ chính thức được bàn giao cho 
khách hàng. 

Bàn giao căn hộ tháp V6,
dự án Sunrise City - South Towers
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Tập đoàn Novaland đã hoàn thành xong giai đoạn 1 của dự án khu phức hợp cao cấp Sunrise City - Khu South Towers 
và dự kiến sẽ chính thức bàn giao các căn hộ đầu tiên cho khách hàng từ đầu tháng 7/2012.

Được biết, chủ đầu tư Novaland tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án với khu Central Towers đã hoàn thành 
móng cọc vào ngày 26/04/2012 vừa qua. Theo đó, tập đoàn Novaland đang tiến hành triển khai xây dựng phần 
hầm khu Central Towers và dự kiến sẽ hoàn thành phần móng tầng hầm này vào cuối năm 2012.

Tin novaland

Triển khai xây dựng phần hầm khu 
Central Towers - Sunrise City
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Toàn cảnh khu hồ bơi Tháp V5 - Khu South Towers - Sunrise City

Để chuẩn bị cho việc bắt đầu giao nhà cho khách hàng từ tháng 07/2012 sắp tới, dự án 
Sunrise City - khu South Towers hiện nay đã hoàn thành xong khu vực hồ bơi theo đúng 
tiến độ mà chủ đầu tư đã cam kết với khách hàng. Đây là một trong những hồ bơi đẹp và 

đẳng cấp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh mà chủ đầu tư Novaland mong muốn dành tặng những 
cư dân tương lai của Sunrise City.

Tin novaland

Ngày 21/04/2012 vừa qua, Tập 
đoàn Novaland đã tổ chức một 
buổi tham quan và trải nghiệm tại 
khu vực hồ bơi, và đã nhận được 
sự quan tâm đông đảo từ Quý 
khách hàng.
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Sunrise City
Thành phố tiện ích Khi đi vào hoạt động, Sunrise City sẽ là 

khu đô thị tiện ích cao cấp hàng đầu Việt 
Nam phục vụ những nhu cầu thiết thực 

cho cuộc sống của các cư dân trong Sunrise 
City. Hàng loạt các tiện ích sẽ được Novaland 
cùng các đối tác thiết lập như: Khu công viên 
cảnh quan, Ngân hàng, Nhà hàng, Khu ẩm 
thực, Quán café cao cấp, Hồ bơi, phòng tập 
Gym, đường chạy bộ, Khu vui chơi trẻ em, Khu 
sinh hoạt cộng, Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc 
đẹp, v.v … Hiện nay các tiện ích đang dần hoàn 
thiện và chuẩn bị đi vào hoạt động để phục vụ 
nhu cầu cho cư dân.

Tin novaland

Tháng 7/2012 giai đoạn 1 của dự án 
Sunrise City - South Towers sẽ hoàn 
thành và bàn giao cho khách hàng. Giai 
đoạn 1 bao gồm 6 tháp có chiều cao từ 31 
đến 34 tầng được khởi công xây dựng từ 
tháng 2 năm 2009.

Hình ảnh khu BBQ tại hồ bơi  lấu 4 - Tháp V5 
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Khu Hồ bơi lầu 4 - Tháp V5

Khu vực phòng Gym tại  tháp V1Phòng trẻ em tại tháp V3

Ngày 30/06/2012 Tập đoàn Novaland đã bàn giao mặt bằng khu Thương mại cho các đối 
tác để chuẩn bị đi vào hoạt động phục vụ cho cư dân:

Nhà hàng Thái Express
Tháp V2

Nhà thuốc luke’s Parmacy
Tháp V3

Café Terrace
Tháp V4

Nhà hàng lion
Tháp V1

Siêu thị Citimart
Tháp V2

Ngoài ra, các khu tiện ích đang được hoàn thiện để đi vào hoạt động Quý III/2012:



11tropic garden Bản tin novaland | Quý ii/2012

Nhân sự kiện dự án Tropic 
Garden hoàn thành phần 
móng cọc của tháp C1, Tập 
đoàn Novaland đã tổ chức 
một chương trình bán hàng 
đầy ý nghĩa vào sáng ngày 
27/5/2012, với mong muốn 
mang đến cho quý khách 
hàng những giá trị sống 
đích thực, một không gian 
trong lành thoáng đãng, 
một mái ấm yên bình.

Chương trình đã diễn ra tốt 
đẹp và nhận được sự quan 
tâm phản hồi tốt từ phía 
khách hàng tham dự.

Tin novaland

Chúc mừng Tropic Garden
hoàn thành móng cọc

Khách mời tham quan mô hình dự án 
Tropic Garden

Bà Võ Thúy Anh - Phó Tổng Giám Đốc Tập 
đoàn Novaland trao hoa cảm ơn đến nhà 
thầu Bình Định - Nhà thầu móng cọc của 

dự án

Toàn cảnh chương trình tại Thao Dien 
Village, Q.2
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Golf Park Residence

P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9
25.328,9 m2

Khu nhà ở compound
78 căn
từ 132 m2 đến 300 m2

4 tầng

Vị trí   :
diện tích xây dựng :
loại căn hộ :
Số lượng nhà :
diện tích căn hộ :
Số tầng  :
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Lucky dragon Residence

Đường Đỗ Xuân Hợp, 
P. Phước Long B, Quận 9, Tp.HCM
9.023,8  m2

Nhà phố kết hợp Thương mại
52 căn
từ 105 m2 đến 275 m2

4 tầng

Vị trí   :

diện tích xây dựng :
loại căn hộ :
Số lượng nhà :
diện tích căn hộ :
Số tầng  :




