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ĐIỂM TIN NOVALAND

Lời đầu tiên, Tập đoàn Novaland xin được gửi tới Quý 
khách hàng lời chào và lời tri ân sâu sắc dành cho 
những tin tưởng mà Quý khách đã gửi gắm cho chúng 

tôi trong thời gian qua. 

Với sứ mạng “phát triển dự án không chỉ ở những mét 
vuông xây dựng mà góp phần kiến tạo cộng đồng nhân 
văn tiên tiến, có phong cách sống hiện đại với nhiều tiện 
ích, qua đó tạo nên giá trị sống gia tăng bền vững cho 
mình và cho xã hội”, Novaland trong thời gian qua đã 
không ngừng nổ lực mang lại những sản phẩm chất lượng 
cao như đã cam kết với khách hàng của mình và đồng 
thời luôn cải tiến để cung cấp đến khách hàng dịch vụ tận                
tâm nhất.

Trong Bản tin Novaland kỳ này, chúng tôi trân trọng gửi 
đến Quý khách hàng những thông tin cập nhật nhất về các 
dự án đã và đang triển khai cũng như những chương trình 
bán hàng ưu đãi và hấp dẫn.  Hy vọng Bản tin có thể cung 
cấp những nội dung hữu ích, giúp Quý khách có thêm 
thông tin quyết định đầu tư cho “ngôi nhà mơ ước” hay 
“của để dành” cho mình và gia đình thân yêu.

Hãy để Novaland cùng bạn cho cuộc sống bừng sáng!

LỜI NGỎ 
Kính thưa Quý Khách hàng!

BAN BIÊN TẬP NOVALAND

Phụ trách nội dung:  Phòng Marketing
Phụ trách thiết kế:  Bộ phận thiết kế - Phòng Marketing
Hình ảnh:   Novaland
Phát hành: T8.2015

Tòa nhà văn phòng Novaland 
65 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

www.novaland.com.vn  

Hotline: 0906 35 38 38

DỰ ÁN XANH TIÊU BIỂU
THE BOTANICA

CĂN HỘ 
THE TRESOR           
“KHO BÁU” Ở KHU    
PHỐ VÀNG

TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIAN SỐNG 
ĐẲNG CẤP BẰNG CÔNG NGHỆ 3D 
TƯƠNG TÁC ĐẦU TIÊN CHỈ CÓ TẠI
THE SUN AVENUE
QUẬN 2

Công bố dự án Kingston Residence  
Tưng bừng khai trương nhà mẫu 
The Sun Avenue
Novaland khai trương sàn giao dịch 
thứ 12 tại 79-Trần Hưng Đạo, Quận 1
Novaland vinh dự nhận chứng chỉ 
công trình xanh (EDGE)

Xu hướng chọn nơi làm việc cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ
The Botanica - Dự án xanh tiêu biểu 

Chương trình ưu đãi dành riêng 
cho khách hàng Miền Bắc

Lucky Palace - Cơ hội vàng sở hữu và 
đầu tư sinh lời
Sunrise City View – Dự án kế thừa 
tinh hoa của khu căn hộ sunrise city 
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Nối tiếp thành công của dự án 
The Prince Residence, Quận 
Phú Nhuận, ngày 20/6/2015, 

Tập đoàn Novaland chính thức công 
bố dự án  Khu Căn hộ - Thương mại – 
Văn phòng Kingston Residence, cách 
The Prince chỉ hơn 1km, nằm trên cùng 
một tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – 
Nguyễn Văn Trỗi. Dự án cách trung tâm 
Quận 1 – chợ Bến Thành chỉ 10 phút 

Kingston Residence – 146 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Khu nhà mẫu với 3 căn hộ mẫu có diện tích 
từ 56m2 - 96m2, mang đến sự trải nghiệm 
phong phú cho khách hàng.

Khu nhà mẫu dự án The Sun 
Avenue chính thức khai trương 

vào đầu tháng 7 đã chào đón hàng 
ngàn lượt khách đến tham quan và 
trải nghiệm. Hầu hết khách hàng 
đều đồng tình ngoài vị trí đắc địa 
ngay bán đảo Thủ Thiêm, các căn hộ 
The Sun Avenue được thiết kế thông 
minh và hiện đại, tối đa diện tích sử 
dụng, mang đến không gian sống 
đẳng cấp và tiện nghi.  

Đầu tháng 6, IFC - thành viên của 
nhóm ngân hàng thế giới đã 
trao tặng chứng chỉ Công trình 

xanh (EDGE) cho dự án Orchard Garden 
của tập đoàn Novaland. Theo đó, dự án 
được áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế 
của EDGE, chi phí xây dựng sẽ tăng thêm 
khoảng 2%, nhưng mỗi tháng cư dân sẽ 
tiết kiệm được chi phí điện nước ít nhất 
20%. Điều này sẽ mang lại hiệu quả thiết 
thực và lâu dài cho việc vận hành và quản 
lý tòa nhà. Hệ thống chứng chỉ EDGE là 
một minh chứng điển hình về hiệu quả 
kinh tế, trong đó yếu tố tài chính và môi 
trường có thể song hành cùng nhau.

Novaland vừa khai trương sàn 
giao dịch bất động sản thứ 12 

nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm 
hiểu thông tin sản phẩm đang tăng 
cao của khách hàng  

TƯNG BỪNG KHAI 
TRƯƠNG NHÀ MẪU 
THE SUN AVENUE

CÔNG BỐ DỰ ÁN 

VỊ TRÍ VÀNG NGAY MẶT TIỀN ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN TRỖI
KINGSTON RESIDENCE

di chuyển, là tâm điểm kết nối của các 
Quận: Q.5, Q.6, Q.11, Q.Tân Bình, Q.Gò 
Vấp, Q.Bình Thạnh,… Khách hàng tham 
gia sự kiện có cơ hội nhận nhiều ưu đãi 
hấp dẫn như: Gói hoàn thiện nội thất 
trị giá 250 triệu đồng, ưu đãi 1% cho 
khách hàng mới và 2% cho khách hàng 
đã từng mua sản phẩm của Novaland.  
Thời gian áp dụng từ nay cho đến hết 
ngày 30/9/2015.  

NOVALAND VINH DỰ NHẬN CHỨNG CHỈ 
TẠI 79 TRẦN HƯNG ĐẠO, 

QUẬN 1, TP.HCMCÔNG TRÌNH XANH (EDGE)

NOVALAND KHAI TRƯƠNG 

SÀN GIAO DỊCH THỨ 12

Novaland sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để 
đưa nhiều công trình thân thiện với 
môi trường, góp phần mang đến cho 
cộng đồng một môi trường sống xanh 
& bền vững.  

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

TRIỄN LÃM
NOVALAND
23 NĂM CHO 
CUỘC SỐNG 
BỪNG SÁNG 10
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Thấu hiểu được tâm lý khách hàng về 
việc xem xét kỹ lưỡng các yếu tố trước 
khi quyết định chọn mua một sản phẩm 

bất động sản cao cấp, Tập đoàn Novaland tự 
hào giới thiệu đến khách hàng công nghệ 3D 
tương tác được ứng dụng trong dự án The Sun 
Avenue, Quận 2. Một công nghệ mang đến 
cho khách hàng sự trải nghiệm nơi mình ở 
không khác gì trong đời thực.

Điểm nổi bật của ứng dụng này là khách 
hàng sẽ dễ hình dung từ kiến trúc tổng thể dự 
án cho đến từng chi tiết nhỏ nhất của căn hộ. 
Không chỉ vậy, khách hàng có thể khám phá 
tiện ích của trung tâm thương mại cao cấp, hồ 
bơi tràn hiện đại, khu vực dành riêng cho trẻ 
em, gym, spa...  

T

TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP BẰNG CÔNG NGHỆ 3D TƯƠNG TÁC 

ĐẦU TIÊN CHỈ CÓ TẠI 

The Sun Avenue – Mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, Q.2, TP .HCM

THE SUN AVENUE, QUẬN 2

ọa lạc tại mặt tiền đường huyết mạch Bến Vân Đồn,             
The Tresor được xem như là “kho báu” của khách 
hàng, nhà đầu tư lẫn các doanh nghiệp bất động 
sản. Nằm trong lõi quy hoạch khu vực trung tâm 930 
ha,  The Tresor thuộc khu vực có hàng loạt các công 
trình kiến trúc lâu đời có giá trị lịch sử và là biểu trưng 
của thành phố như Trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Sở 
Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Chợ Bến Thành, Bến 
Nhà Rồng…

CĂN HỘ THE TRESOR 
“KHO BÁU” Ở KHU PHỐ VÀNG

Chính vì vậy, xét về mặt vị trí, dự án The Tresor không 
chỉ đạt điểm ưu về mặt giao thương thuận lợi mà còn 
được kế thừa những giá trị văn hóa vĩnh cửu.

Là một khu phức hợp Căn hộ - Thương mại – Văn 
phòng, The Tresor chắc chắn sẽ là một căn hộ tốt để ở, 
một tài sản có tính thanh khoản cao để cho thuê, một 
tài sản đầu tư có giá trị gia tăng và sinh lợi lâu dài.

The Tresor – 39 Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM

DỰ ÁN NỔI BẬT DỰ ÁN NỔI BẬT

Lucky Palace - 50 Phan Văn Khỏe, Quận 6, TP.HCM. 

Sunrise City View - Mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM. 

LUCKY PALACE - CƠ HỘI VÀNG SỞ HỮU VÀ ĐẦU TƯ SINH LỜI

SUNRISE CITY VIEW - DỰ ÁN KẾ THỪA TINH HOA 
CỦA KHU CĂN HỘ SUNRISE CITY 

Kế thừa những giá trị nổi bật về chất lượng công 
trình vượt trội cùng chất lượng cuộc sống đẳng cấp 
của khu căn hộ Sunrise City, dự án Sunrise Cityview 

được đồng bộ từ quy hoạch và thiết kế với định hướng 
phát triển thành khu phức hợp đa chức năng cao cấp và 
hiện đại bao gồm: trung tâm thương mại, quần thể các 
tiện ích nội khu sang trọng và đa dạng như hồ bơi tràn, 
khu vui chơi trẻ em, đường nội bộ…

Tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm của tuyến đường huyết 
mạch Nguyễn Hữu Thọ Quận 7, dự án Sunrise Cityview sẽ 
mang lại cho bạn sự thuận tiện tối ưu trong giao thông 
kết nối với khu trung tâm tài chính Quận 1 hay các quận 
lân cận khác. Từ đây, chỉ mất chưa đến 10 phút di chuyển 
là đến ngay chợ Bến Thành, hay vài phút là có thể tiếp cận 
được ngay khu đô thị phía Nam thành phố cũng như các 
quận lân cận khác chỉ tích tắc trong vài phút như Quận 4, 
Quận 5, Nhà Bè…

Bên cạnh đó, với vị trí tọa lạc này, Sunrise Cityview 
càng đảm bảo giá trị đầu tư sẽ nhanh chóng gia tăng 
từng ngày bởi đây còn là khu vực tập trung nhiều trường 
học quốc tế, siêu thị, bệnh viện, khu vui chơi giải trí như             

Trước sự khan hiếm căn hộ cao cấp tại khu 
vực trung tâm Chợ Lớn thì sự xuất hiện 
của dự án khu phức hợp thương mại 

và căn hộ cao cấp Lucky Palace của Tập đoàn 
Novaland không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu 
sở hữu nhà của người dân mà còn hướng tới 
mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống. 

 
Đây là một trong số ít dự án tại địa bàn khu 

vực với thiết kế đầy đủ tiện ích hiện đại như 
trung tâm bán sỉ và lẻ, khu kinh doanh ẩm thực 
đa dạng, 3 tầng hầm đậu xe, hồ bơi, khu vực 
gym và khu dịch vụ rộng 1.500 m2… Trong thời 
gian tới, với qui hoạch cải tạo kênh Hàng Bàng 
hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020 và khu công 
viên cây xanh trước chợ Bình Tây sẽ tạo nên điểm 
nhấn cảnh quan độc đáo mới tại khu vực,  góp 
phần đa dạng hóa nhu cầu sinh hoạt, vui chơi 
cộng đồng cho cư dân.

đại học RMIT, Lotte Mart, Vietopia, Viện tim Tâm Đức, bệnh viện 
FV…Chính vì vậy, dự án Sunrise Cityview sẽ  tiếp tục mang lại cho 
bạn và gia đình một không gian sống chất lượng, hiện đại, an 
toàn và tiện nghi.
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CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG ĐẶC BIỆT QUÝ III/2015XU HƯỚNG MỚI

Dự án RiverGate - 151 -155 Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM. 

XU HƯỚNG CHỌN NƠI LÀM VIỆC CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ:

OFFICE-TEL TẠI KHU PHỨC HỢP TRUNG TÂM

DỰ ÁN XANH TIÊU BIỂU - THE BOTANICA

Xu hướng xây dựng các công trình theo theo tiêu 
chí “xanh” đang hình thành mạnh mẽ trên thế 
giới. Ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

và môi trường như hiện nay thì các khuynh hướng kiến 
trúc xanh sẽ giúp con người cân bằng với môi trường 
thiên nhiên. Tại TP.HCM, sở hữu nhà ở của những công 
trình xanh, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, thông 
thoáng ánh sáng tự nhiên là mong muốn của nhiều 
người. 

Với lợi thế tự nhiên nằm trong cạnh 3 lá phổi xanh 
của thành phố công viên Gia Định, công viên Hoàng 
Văn Thụ, khuôn viên xanh của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 
và sở hữu 2 công viên nội khu hơn 1.000m2 của dự án     
The Botanica đảm bảo một không gian sống trong lành 
và thoáng mát, giúp con người cân bằng giữa thiên 
nhiên với cuộc sống tất bật hiện nay. The Botanica sẽ 
là một nơi ở xanh, một tài sản đầu tư hiệu quả với mức 
giá căn hộ chỉ từ 1,66 tỷ đồng. 

 

Office-tel là sản phẩm kết hợp giữa không gian làm 
việc chuyên nghiệp và nơi nghỉ ngơi qua đêm trong 
khu căn hộ hiện đại. Lợi thế của mô hình Office-tel 

nếu đặt trong khu dân cư đông đúc sẽ thu hút lượng khách 
hàng từ khu căn hộ, trung tâm thương mại và người dân khu 
vực xung quanh, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và giao dịch 
cao. Mặt khác, sở hữu Office-tel sẽ giúp doanh nghiệp không 
phụ thuộc vào mức tăng giá thuê văn phòng theo những biến 
động của thị trường.

 
Hiện mô hình này được đánh giá là một sản phẩm sinh lợi 

đầy tiềm năng, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư; đồng thời, 
là một giải pháp hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí và thời gian 
cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, vì thế nhanh chóng trở 
thành xu hướng đầu tư hấp dẫn trên thị trường

Dự án RiverGate – 151 – 155 Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM 
giá sản phẩm Office-tel từ 1,4 tỷ đồng.

Dự án Orchard Garden – 128 Hồng Hà, Q.Phú Nhuận,                
TP. HCM giá sản phẩm Office-tel từ 1 tỷ đồng, cam kết cho thuê 
10 triệu/tháng lên đến 18 tháng. 

Dự án The Botanica -104 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
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TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
THÁNG 07.2015

1/ DỰ ÁN ĐÃ CẤT NÓC VÀ ĐANG HOÀN THIỆN:

Tháp A, B, C, D đang hoàn thiện 
phần thân.

Dự kiến bàn giao 12/2015.

Dự án đã hoàn thiện xây thô, đang 
thi công hoàn thiện đến tầng 18, 
sơn hoàn thiện mặt ngoài các hạn 
mục tiện ích (hồ bơi sân thượng, 
cảnh quan).

 Dự kiến bàn giao tháng 10/2015.

Dự án đang thi công xây dựng 
phần thô khu I, II.  

Dự kiến bàn giao Quý IV/2015.

Hoàn tất phần kết cấu, đang xây 
tô tường bao, tường ngăn đến 
tầng 19.
 
Dự kiến bàn giao tháng 12/2015.

Khu A xây và  tô tường từ tầng 1 đến 
tầng 3, khu B, C xây tường từ tầng 1 
tới tầng 3, khu D đang đổ bê tông 
sàn tầng 3.

Dự kiến bàn giao tháng 10/2015.

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

3/ DỰ ÁN ĐANG TIẾN HÀNH THI CÔNG CỌC, HẦM:

Công tác thi công đường dẫn hầm.

Triển khai thi công hầm.

Dự án đang thi công cọc.

Triển khai thi công hầm.

Dự án đang thi công cọc.

Tháp A2 đã thi công đến sàn tầng 10, 
tháp A1 đang thi công sàn tầng trệt.

2/ DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THI CÔNG PHẦN THÂN:

Sunrise City North Towers:
Tháp X1 xây đến tầng 33.
Tháp X2 xây đến tầng 31.
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