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SUNRISE CITY
Cất nóc tháp W1, W2 
Cập nhật tiến độ dự án
Chương trình bán hàng

TROPIC GARDEN
Bàn giao nhà tháp C1 
Cập nhật tiến độ dự án
Chương trình bán hàng

THE PRINCE RESIDENCE
Mô hình Smart O�ce
Chương trình bán hàng
Cập nhật tiến độ dự án

LEXINGTON RESIDENCE
Khởi công tầng hầm
Cập nhật tiến độ dự án

GALAXY 9
Chương trình bán hàng
Cập nhật tiến độ dự án

TIN TỨC KHÁC
Dự án đang công bố

BĐS: kênh đầu tư an toàn,
sinh lợi trong năm 2014

Smart O�ce - văn phòng tiện lợi

Giải pháp tài chính trọn gói

Ghi nhận ý kiến từ người nổi tiếng
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SUNRISE CITY.

CENTRAL TOWERS

CẤT NÓC
THÁP W1, W2

TRANG 2

THE PRINCE RESIDENCE.

TRIỂN KHAI
MÔ HÌNH
SMART OFFICE

TRANG 10

Kính thưa Quý Khách hàng!

Tập đoàn Novaland xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng quan tâm 
và tin tưởng những sản phẩm của chúng tôi trong thời gian qua.

Trước tình hình thị trường đang dần hồi phục, Novaland tích cực theo 
đuổi mục tiêu đưa đến tay khách hàng những căn hộ chất lượng tốt có 
giá hợp lý sát với giá trị thực. Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ về chất 
lượng và luôn tìm cách hạ giá thành sản phẩm bằng các giải pháp
tài chính thiết thực. Song song đó, các dự án của Novaland luôn được 
hoàn thành đúng tiến độ cam kết làm tăng niềm tin nơi khách hàng. 
Điều đó thực sự tạo động lực lớn giúp những người đang có nhu cầu 
về nhà ở sớm đưa ra quyết định mua nhà. 

Sau đây là phần cập nhật chương trình bán hàng và tiến độ các dự án 
của Novaland trong tháng 4-5/2014. 

Ban biên tập Novaland.

THƯ NGỎ

NOVALAND

LEXINGTON RESIDENCE.

KHỞI CÔNG
TẦNG HẦM

TRANG 14

NOVALAND.

GHI NHẬN
Ý KIẾN TỪ
NGƯỜI NỔI TIẾNG

TRANG 23

www.novaland.com.vn

Phụ trách nội dung:  Bộ phận PR - Phòng Marketing
Phụ trách thiết kế:  Bộ phận thiết kế - Phòng Marketing
Hình ảnh:   Novaland
Ngày phát hành:  06.2014

Công ty Cổ Phần Đầu tư Địa ốc No Va
Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu Thọ
Tháp V6 - Lầu 4, Phường. Tân Hưng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Hình ảnh trang bìa:  Dự án Galaxy 9 - Quận 4

Hotline:  (08) 3915 3666 
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SUNRISE CITY SUNRISE CITY

NOVALAND VÀ NHÀ THẦU HÒA BÌNH

CẤT NÓC THÁP W1 VÀ W2 CỦA
SUNRISE CITY - GIAI ĐOẠN 2

Vừa qua, Novaland và nhà thầu 
Hòa Bình đã cất nóc tháp W1 
và W2 của dự án Sunrise City - 
giai đoạn 2 - Central Towers.

Tính đến nay, Sunrise City tiếp tục là 
một trong những dự án tạo được niềm 
tin mạnh mẽ cho người mua với quy 
mô và tiến độ thi công nhanh chóng.

Dự án gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 - 
South Towers đã bàn giao nhà từ tháng 
7/2012; giai đoạn 2 - Central Towers vừa 
hoàn thành cất nóc tháp đầu tiên và giai 
đoạn 3 - North Towers đang triển khai 
xây dựng. Hiện Hòa Bình đang là nhà 
thầu chính cho giai đoạn 2 của dự án 
gồm 4 tháp, dự kiến sẽ hoàn thành và 
bàn giao nhà thô vào cuối tháng 
12.2014

Thanh toán 1,15% giá trị căn hộ/tháng trong 36 tháng,
hỗ trợ lãi suất lên đến 10%/năm. Đảm bảo cho thuê trong 
vòng 2 năm với giá thuê lên đến 30 triệu/tháng/căn. 

Ngoài ra,
• Khách mua căn hộ từ 110m2 đến 125m2: Tặng 01 chiếc Vespa LT 3V i.e   
 125cm3 trị giá khoảng 63.9 triệu tương đương khoảng 1.5% giá trị
 căn hộ. 

•  Khách mua căn hộ từ 126m2 trở lên: Quà tặng là 01 chiếc Vespa GTS 3V i.e   
 125cm3 trị giá khoảng 79.8 triệu tương đương khoảng 1% giá trị    
 căn hộ. 

•  Chương trình áp dụng cho khách đặt cọc mua trong thời gian từ    
 12/05/2014 đến 30/06/2014

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

Lễ cất nóc tháp W1 của dự án
Sunrise City - Central Towers
diễn ra vào ngày 25.04.2014

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

Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu Thọ
Tháp V5 - Tầng trệt, P. Tân Hưng
Quận 7, TP. HCM

ĐT: (08) 384 66 666
Hotline: 0936 09 79 89
www.sunrisecity.com.vn
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01. Tháp W1, W2 đã cất nóc, W3 đã đổ xong
 sàn 33, W4 đã đổ xong sàn 31

02. Tháp W2 đã cất nóc xong

03. Tháp W3 đã đổ xong sàn 33

04. Tháp W4 đã đổ xong sàn 31

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
SUNRISE CITY
KHU CENTRAL TOWERS
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01. Dự án đã hoàn thành 70% móng,
 70% sàn hầm B1, 15% sàn tầng 1.

02. Toàn cảnh công trường khu North Towers

Novaland. 04

SUNRISE CITY

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
SUNRISE CITY
KHU NORTH TOWERS
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Mua một căn hộ.
Tận hưởng cả một khu vườn

www.tropicgarden.com.vn
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TROPIC GARDEN

Thanh toán 1,25%/tháng trong 31 tháng, hỗ trợ lãi suất lên 
đến 12%/năm. 

Quà tặng khách hàng mua căn hộ thuộc tháp C1 sau khi ký HĐMB và 
thanh toán đủ tiền đợt 1:
- Khách hàng được tặng gói điện máy (1 máy lạnh 2HP và 2 máy lạnh 1HP)   
 tương đương 35.000.000 VNĐ trừ trực tiếp vào giá bán.
- 02 vé du lịch Malaysia – Singapore 6 ngày  trị giá 28.000.000 VNĐ.

Quà tặng khách hàng mua căn hộ thuộc tháp C2 sau khi ký HĐMB và 
thanh toán đủ tiền đợt 1:
- 1 IPhone 5S 16GB.
- 02 vé du lịch Malaysia – Singapore 6 ngày  trị giá 28.000.000 VNĐ.

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

01. Sảnh tiếp tân tháp C1

02. Thi công phần thô khối đề
 mở rộng tháp C1

03. Tháp C2 đã hoàn thành đến tầng 10

04. Sảnh tiếp tân tháp C2

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TROPIC GARDEN THÁNG 05.2014
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TROPIC GARDEN

DỰ ÁN TROPIC GARDEN
THẢO ĐIỀN, QUẬN 2

Giữ đúng cam kết với khách 
hàng, vừa qua, dự án Tropic 
Garden tại Thảo Điền Q.2
của tập đoàn Novaland đã
bàn giao nhà đúng hạn,
thậm chí sớm hơn dự định. 
Cùng lúc đó, các tiện ích nội 
khu cũng đã được hoàn thành, 
chất lượng và hiện đại, đẹp hơn 
mong đợi chắc chắn sẽ làm 
tăng thêm sự hài lòng cho 
khách hàng.

Ngay khi bàn giao nhà tháp C1 sớm hơn 
thời hạn, lượng giao dịch căn hộ Tropic 
Garden ngày càng sôi động hơn.  
Với mức giá từ 2,3 tỷ/căn, khách hàng 
Tropic Garden sớm nhận được nhà từ 
tháng 4.2014

NHỘN NHỊP GIAO NHÀ
CHO KHÁCH HÀNG

Khách hàng nhận nhà tại tháp C1 - dự án Tropic Garden

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

Tầng trệt - Tháp C2
dự án Tropic Garden
49 đường số 66, Q. Thảo Điền
Quận 2, TP. HCM

Hotline: 0903 694 888

www.tropicgarden.com.vn
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THE PRINCE RESIDENCE

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG:
Gói cam kết cho thuê lên đến 45 triệu/căn/tháng

Dự án đổ xong sàn tầng hầm

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE PRINCE RESIDENCE THÁNG 05.2014
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THE PRINCE RESIDENCE

MÔ HÌNH SMART OFFICE

CƠ HỘI ÐẦU TƯ VĂN PHÒNG
TẠI MẶT TIỀN ÐƯỜNG
NGUYỄN VĂN TRỖI, TP.HCM

Khu văn phòng - Thương mại tại dự án 
The Prince Residence gồm 4 tầng, có 
diện tích trên 5.500m2, tọa lạc tại mặt 
tiền đường Nguyễn Văn Trỗi Q.Phú 
Nhuận, nằm giữa trung tâm Q.1 và sân 
bay Tân Sơn Nhất. Mức giá chào bán 
khoảng 780 triệu đồng/vị trí là cơ hội để 
khách hàng có nhu cầu đầu tư sở hữu 
một văn phòng trung tâm thành phố, 
dễ dàng cho thuê với giá khoảng
1 triệu/m2, hiệu suất cho thuê cao. 

Vừa qua tập đoàn Novaland đã 
triển khai mô hình “smart 
o�ce” - văn phòng cho thuê 
tiện lợi tại dự án The Prince 
Residence - số 17-19-21 đường 
Nguyễn Văn Trỗi Q. Phú Nhuận. 
Đây được xem là giải pháp khả 
thi cho các công ty vừa & nhỏ, 
mới thành lập, những văn 
phòng đại diện có nhu cầu tìm 
địa điểm trung tâm thành phố 
nhưng diện tích sử dụng không 
cần quá lớn. 

Mô hình smart o�ce tại
The Prince Residence, Q. Phú Nhuận

với mức giá chào bán

từ 780 triệu đồng/vị trí.

Cốt thép hầm B1

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

VP Giao dịch BĐS Novaland

36-38 Nguyễn Văn Trỗi
P. 15, Q. Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 3846 6868
Hotline: 0938 55 19 19

www.theprince.com.vn
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Hình ảnh công trường đang thi công

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN LEXINGTON RESIDENCE THÁNG 05.2014

Thi công cừ larsen cho móng thang máy tháp A

LEXINGTON RESIDENCE

Novaland. 15Novaland. 14

LEXINGTON RESIDENCE

Sau khi hoàn thành phần cọc móng, dự án khu căn hộ Lexington Residence tiếp tục khởi công tầng hầm vào ngày 21/4/2014 dưới 
sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư Novaland cùng nhà thầu uy tín và dày dạn kinh nghiệm Coteccons.

Với tiêu chí An toàn – Chất lượng – Tiến độ, tin rằng, dự án Lexington sẽ nhanh chóng cung cấp đến thị trường những căn hộ
đạt chuẩn trong khu đô thị hiện đại An Phú, Q.2

NOVALAND VÀ NHÀ THẦU COTECCONS

KHỞI CÔNG TẦNG HẦM
DỰ ÁN LEXINGTON RESIDENCE

Lễ Khởi Công tầng hầm dự án Lexington Residence diễn ra vào ngày 21.04.2014 

Hình phối cảnh hồ bơi dự án

Dự án đã hoàn thành công tác cừ thép, cọc chắn đất, hiện đang tiến hành công tác đào đất ở khu vực tháp B, C

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

VP Giao dịch BĐS Novaland

67 Đại lộ Mai Chí Thọ
P. An Phú, Q. 2
TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 3740 6655
Hotline: 0903 082 262

www.lexington.com.vn
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Để biết thêm thông tin chi tiết, xin Quý khách vui lòng liên hệ: 

VP Giao dịch BĐS Novaland
Tầng trệt - Tòa nhà H3
384 Hoàng Diệu, P. 6, Q. 4, TP. HCM

ĐT: (08) 3825 5566
Hotline: 0933 72 98 98
www.galaxy9.com.vn
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GALAXY 9 GALAXY 9

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN GALAXY 9 -  THÁNG 05.2014

Ép King Post cho đà giằng tường vây

Ép cọc bổ sung

Dự án đang khoan nhồi tường vây, chính thức chuyển sang giai đoạn đào đất và hệ giằng, chuẩn bị thi công phần hầm.

GALAXY 9
Dự án đã công bố
& đang triển khai
trong năm 2014

• Thanh toán trước 47% giá trị hợp đồng được nhận nhà,   
 còn lại mỗi tháng thanh toán 1% giá trị căn hộ
 (tương đương từ 15 triệu đồng) trong 52 tháng.

• Tặng gói cam kết cho thuê trong 15 tháng với giá trị
 lên đến 220 triệu đồng.

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG



LUCKY DRAGON
Dự án đã công bố
& đang triển khai
trong năm 2014.
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LUCKY DRAGON GOLF PARK

Hình phối cảnh cổng ra vào dự án

Hình phối cảnh hồ bơi dự án Hình phối cảnh công viên trung tâm

Là dự án chuẩn Compound duy nhất, 
tọa lạc ngay mặt tiền đường Đỗ Xuân 
Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9. 
Tiện ích hồ bơi, công viên và đường đi 
dạo nội khu.

Lucky Dragon gồm 04 dãy Nhà phố 01 
trệt 02 lầu và 01 block căn hộ chung cư.

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

Sàn giao dịch BĐS Novaland
Khu nhà mẫu Lexington
67 Đại lộ Mai Chí Thọ
P. An Phú, Q.2, TP. HCM
Hotline: 0938 221 226

GOLF PARK
Dự án sắp triển khai
& công bố trong
thời gian tới.

Hình phối cảnh tổng thể dự án

Hình phối cảnh đường nội bộ Thỏa đam mê với môn thể thao yêu thích

Golf Park là dự án nằm gần sân golf Thủ Đức, Quận 9

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

Sàn giao dịch BĐS Novaland
Khu nhà mẫu Lexington, 67 Đại lộ Mai Chí Thọ
P. An Phú, Q.2, TP. HCM
Hotline: 0938 221 226



Vừa qua Tập đoàn Novaland đã 
triển khai mô hình “smart o�ce” - 
văn phòng cho thuê tiện lợi tại dự 
án The Prince Residence, 17-19-21 
đường Nguyễn Văn Trỗi Q. Phú 
Nhuận và dự án Galaxy 9 tại số 9 
Nguyễn Khoái Q.4. Đây được xem 
là giải pháp khả thi cho các công ty 
vừa và nhỏ, mới thành lập,
văn phòng đại diện… và là cơ hội 
cho những nhà đầu tư muốn để 
dành những tài sản sinh lợi cho 
hiện tại và tạo giá trị gia tăng cho 
tương lai.

Mô hình Smart o�ce gồm nhiều văn phòng 
nhỏ phân chia theo nhu cầu của người sử 
dụng với đầy đủ trang thiết bị cần thiết. 
Người thuê có thể tận dụng những tiện ích 
chung như: sảnh tiếp khách, lễ tân, phòng 
họp, căn tin, quản lý tòa nhà, an ninh …và 
nhiều tiện ích khác. Vì vậy, tiết kiệm rất nhiều 
chi phí đầu tư, chi phí nhân sự, trang trí, thiết 
bị văn phòng…

Mô hình smart o�ce tại các dự án của 
Novaland có giá từ 470 triệu đồng/vị trí 
(Galaxy 9, Q.4) và 780 triệu đồng/vị trí
(The Prince Residence, Q. Phú Nhuận).

MÔ HÌNH SMART OFFICE
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TIN TỨC  & SỰ KIỆN

Novaland. 20

TIN TỨC  & SỰ KIỆN

BẤT ĐỘNG SẢN
KÊNH ĐẦU TƯ AN TOÀN,
SINH LỢI TRONG NĂM 2014
Thị trường BĐS Quý I đã liên 
tục đón nhận nhiều dấu hiệu 
tích cực khiến các nhà đầu tư 
tin rằng BĐS đang trở thành 
kênh đầu tư hấp dẫn trong 
năm 2014. Nắm bắt tình hình 
này, Tập đoàn Novaland đã 
nhanh chóng đưa ra các sản 
phẩm đa dạng, chất lượng tốt, 
phù hợp với túi tiền của khách 
hàng. Các dự án của Novaland 
được đánh giá có tính thanh 
khoản tốt và là kênh đầu tư 
sinh lợi, an toàn. 

Nhiều sản phẩm căn hộ đa dạng, 
đầu tư hiệu quả
Trong tình hình lãi suất tiền gửi đang 
giảm, đây là thời điểm nên mua nhà vì 
mức giá hiện đã rất hợp lý và được định 
giá sát giá trị thực. BĐS có khả năng cho 
thuê không những là tài sản đảm bảo 
tốt mà giá trị sẽ còn gia tăng theo thời 
gian. Hiện tại Novaland có nhiều sản 
phẩm phù hợp với nhiều phân khúc, 
nằm ở vị trí chiến lược tại các Quận của 
TP.HCM, ngày càng có nhiều khách 
hàng lựa chọn. 
Các dự án Novaland đã và đang phát 
triển gồm: 
Sunrise City (Q.7): Dự án quy mô với 
gần 500.000m2 sàn xây dựng, trải dài 
1km tại cửa ngõ Nam Sài Gòn. Dự án 
gồm 3 giai đoạn:

+ Sunrise City -  South Towers: đã bàn 
giao nhà giai đoạn1 vào tháng 7/2012. 
+ Sunrise City - Central Towers: đã hoàn 
thành cất nóc tháp đầu tiên của giai 
đoạn 2.
+ Sunrise City -  North Towers: đang thi 
công tầng hầm giai đoạn 3. 

Hiện nay giá căn hộ Sunrise City từ 1,8 
tỷ đồng và giá cho thuê từ 17 triệu – 35 
triệu/tháng.

The Prince (Q.Phú Nhuận): Tọa lạc tại 
mặt tiền đường Nguyễn Văn Trỗi Q.Phú 
Nhuận, nằm giữa trung tâm Q.1 và sân 
bay Tân Sơn Nhất. Hiện dự án đang mở 
bán đợt cuối cùng. Giá căn hộ từ 2,3 tỷ 
đồng. Giá cho thuê từ  20-40 
triệu/tháng.

Tropic Garden (Q.2): Nằm tại trung tâm 
Thảo Điền, dự án đã bàn giao nhà giai 
đoạn 1 và đang tiếp tục triển khai xây 
dựng giai đoạn 2. Giá căn hộ từ 2,3 tỷ 
đồng. Giá cho thuê từ 19 -30 
triệu/tháng. 
Lexington Residence (Q.2): Tọa lạc tại 
mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, kết nối với 
khu đô thị mới Thủ Thiêm, giá căn hộ từ 
1,3 tỷ đồng. Giá cho thuê từ 11-25 
triệu/tháng
Icon 56 (Q.4): Dự án đối diện trung tâm 
tài chính ngân hàng Q.1, chỉ cách vài 
bước đi bộ. Giá căn hộ từ 2 tỷ đồng. Giá 
cho thuê từ 15-40 triệu đồng/tháng.
Galaxy 9 (Q.4): Giáp trung tâm Q.1, cách 
chợ Bến Thành chỉ khoảng 5 phút. Giá 
căn hộ từ 1,5 tỷ đồng. Giá cho thuê từ 
10-22 triệu đồng/tháng. 
Lucky Dragon (Q.9): mô hình 
compound bao gồm nhà phố kết hợp 
kinh doanh thương mại, tọa lạc tại mặt 
tiền đường Đỗ Xuân Hợp – khu vực sầm 
uất của Q.9. Giá từ 3,1 tỷ đồng.

Đây đều là các dự án có vị trí đắc địa, 
nằm trong khu dân cư hiện hữu với 
nhiều tiện ích có sẵn để khách hàng có 
thể vào ở ngay hoặc cho thuê với giá rất 
tốt. Đồng thời Novaland cũng đưa ra 
nhiều chương trình khuyến mãi hấp 
dẫn, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi 
nhuận cho khách hàng.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - một trong những khách hàng đầu tư căn hộ Sunrise City & Galaxy 9 của Novaland)

VĂN PHÒNG TIỆN LỢI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
VỪA VÀ NHỎ: CƠ HỘI ĐẦU TƯ AN TOÀN, HIỆU QUẢ



Ông Phan Thành Huy – Tổng giám đốc Novaland chia sẻ: “Các dự án của Novaland đều ở 
vị trí tốt, kết nối hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu, ngoại khu đầy đủ, đảm bảo khi 
căn hộ hoàn thành khách hàng có thể vào ở ngay hoặc cho thuê với giá tốt. Khách hàng 
chỉ cần thanh toán trước 30% là được nhận nhà ngay, không cần chứng minh thu nhập. 
Có được điều này là nhờ các ngân hàng đánh giá cao năng lực phát triển dự án có chất 
lượng tốt của Novaland. Nhờ đó khách hàng có trong tay vài trăm triệu hoàn toàn có thể 
mua nhà”. 

Gói giải pháp tài chính của Novaland không chỉ hấp dẫn bởi số tiền đầu tư ban đầu thấp, 
mà còn bởi khách hàng được bảo đảm hoàn toàn về khả năng sinh lợi với gói cam kết 
cho thuê của Novaland trong vòng 2 năm. Cụ thể, với căn hộ 1,3 tỷ, khách hàng có thể có 
lợi nhuận từ 11 triệu/tháng. Các dự án căn hộ của Novaland đều nằm tại các vị trí chiến 
lược, luôn có lượng khách thuê cao: 

Dự án Sunrise City tọa lạc tại cửa ngõ Nam Sài Gòn Q.7, trải dài 1 km mặt tiền đường.
Giá cho thuê từ 15-30 triệu/tháng.

Dự án The Prince Residence tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Trỗi Q.Phú Nhuận
Giá cho thuê từ 20-45 triệu/tháng.

Dự án Lexington tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Đông Tây - Mai Chí Thọ, liền kề khu đô thị 
mới Thủ Thiêm. Giá từ 1,3 tỷ đồng/căn hộ. Giá cho thuê từ 11-25 triệu/tháng.

Dự án Galaxy 9 giáp trung tâm Q.1, cách chợ Bến Thành chỉ khoảng 3 phút.
Giá từ 1,5 tỷ đồng/căn hộ. Giá cho thuê từ 12-28 triệu đồng/tháng.
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GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH TRỌN GÓI: 

CHỈ CẦN 390 TRIỆU
CÓ THỂ MUA NHÀ

Khi nói đến mua nhà, đa 
phần mọi người đều nghĩ 
rằng phải có trong tay từ 1 
tỷ đồng. Thế nhưng giờ đây, 
điều kiện để sở hữu nhà đã 
dễ dàng hơn rất nhiều khi 
Tập đoàn Novaland đưa ra 
giải pháp tài chính trọn gói 
cho khách hàng của mình. 
Theo đó khách hàng chỉ cần 
bỏ ra khoảng 390 triệu đồng 
là đã mua được nhà  giá 1,3 
tỷ đồng. Còn lại chủ đầu tư 
sẽ thu xếp cho khách hàng 
vay ngân hàng với lãi suất 
thấp và không cần xét thu 
nhập, ngoài ra còn cam kết 
thuê lại 2 năm. 

Quý khách hàng quan tâm đến 
các dự án Novaland, xin vui lòng 
liên hệ:

Căn hộ Lexington:
Cam kết cho thuê từ 11 triệu/tháng.
ĐT: (08) 3740 6655
Hotline: 0903 08 22 62 

Căn hộ Galaxy 9:
Thanh toán 15 triệu/tháng và cho 
thuê căn hộ từ 12-28 triệu/tháng.
ĐT: (08) 3825 55 66
Hotline:  0933 72 98 98

Căn hộ Sunrise City:
Cam kết cho thuê lên đến
30 triệu/tháng trong 2 năm.
ĐT: (08) 384 66 666
Hotline: 0936 09 79 89

Căn hộ The Prince Residence:
Cam kết cho thuê lên đến
45 triệu/tháng.
ĐT: (08) 38 46 68 68
Hotline: 0938 55 19 19

Đông đảo khách hàng quan tâm đến
các dự án căn hộ và giải pháp tài chính

trọn gói của Novaland

Truy cập trang: www.novaland.com.vn để có thêm thông tin chi tiết

GHI NHẬN Ý KIẾN TỪ KHÁCH HÀNG
LÀ NGƯỜI NỔI TIẾNG

“Với Hưng, những BĐS có vị trí đắc địa là kênh đầu tư tốt 
nhất vì giá cả hiện nay đã rất hợp lý, hứa hẹn khả năng
sinh lợi cao trong thời gian tới. Đó là lý do Hưng chọn căn hộ 
Galaxy 9 vì vị trí rất thuận lợi gần trung tâm TP nhưng mức 
đầu tư chỉ khoảng 1,5 tỷ đồng/căn hộ.”

Dự án Galaxy 9 - Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng

Dự án Lexington - Ca sỹ Bằng Kiều

Dự án Lexington - Ca sỹ Lam Trường

Dự án The Prince - Ca sỹ Mỹ Linh

Dự án Tropic Garden - Diễn viên Bình Minh

“Khi tham quan nhà mẫu, tôi bị lôi cuốn ngay bởi thiết kế độc 
đáo, thông thoáng và hiện đại của căn hộ, đặc biệt, dự án sở 
hữu vị trí chiến lược trong khu đô thị hiện đại An Phú, Q.2 
và được đầu tư bởi thương hiệu uy tín Novaland nên đây sẽ là 
nơi an cư lý tưởng”

“Dự án nằm trong khu An Phú, Q.2 là khu đô thị cao cấp,
được quy hoạch hiện đại nên khi vừa định mua đã có nhiều 
người quen, bạn bè của Trường quan tâm hỏi thăm. Vì vậy, 
Trường càng tự tin với quyết định của mình và sẽ để dành 
đầu tư cho thuê. Đồng thời, mức giá từ 1,3 tỷ đồng là rất
hấp dẫn đối với 1 căn hộ ở khu vực cao cấp như An Phú, Q.2 
và mức giá cho thuê có thể lên đến 11 triệu/tháng”

“Tôi luôn muốn tìm kiếm một căn hộ thực sự đáp ứng tiêu 
chuẩn “hạng A” giữa trung tâm Sài Gòn và đó là lý do tôi 
chọn căn hộ The Prince. Vị trí đắc địa thuận tiện di chuyển, 
thiết kế tinh tế, hợp lý theo phong cách châu Âu và những 
tiện ích sống cao cấp khiến nơi đây thực sự là chốn đi về
lý tưởng của tôi trong những dịp lưu diễn tại Sài Gòn”.

“Tôi rất thích căn hộ Tropic Garden với vị trí nằm giữa trung 
tâm khu Thảo Điền Q.2 và chỉ mất khoảng 10 phút lái xe đến 
trung tâm Q.1. Tôi cũng đặc biệt thích thú với thiết kế căn hộ 
rất thoáng đãng, ngập tràn nắng gió, chan hòa với thiên 
nhiên. Từ đây tôi có thể chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt đẹp 
của dòng sông và thành phố trải dài trước mắt”


