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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Thông tin về sự kiện: “MỞ CỬA KHU ĐÔ THỊ MỚI BECAMEX TOKYU -  

VUI CÙNG MIDORI PARK” 

 

Sự kiện “MỞ CỬA KHU ĐÔ THỊ MỚI BECAMEX TOKYU - VUI CÙNG MIDORI 

PARK” được tổ chức bởi công ty TNHH Becamex Tokyu nhằm mục đích mời các vị 

quan khách đến tham quan khu đô thị vườn MIDORI PARK, đồng thời tham gia nhiều 

chương trình đặc sắc do Becamex Tokyu tổ chức.  

Thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện: 

Tại :             KHU ĐÔ THỊ VƯỜN MIDORI PARK  

                    Đường Lý Thái Tổ, phường Hoà Phú, Thành Phố Mới Bình Dương, Tỉnh    

                    Bình Dương (Ngay sau trường tiểu học quốc tế SIS) 

Thời gian :  16:00 – 19:00 ngày 26/08/2017 

 

Giới thiệu về dự án MIDORI PARK:  

Với diện tích hơn 60 hecta, MIDORI PARK tọa lạc ngay tại trung tâm của Thành Phố 

Mới Bình Dương, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km về phía Bắc, nơi sẽ trở 

thành Trung tâm chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa của tỉnh Bình Dương.  

 

MIDORI PARK vận dụng những kinh nghiệm và công nghệ về phát triển bất động sản 

trong nhiều năm qua của Tokyu, mà tiêu biểu là dự án “Khu đô thị Tokyu Tama Den-

en” một trong những thành phố được yêu thích nhất tại Nhật Bản. Hai trong số những 

điểm nhấn tạo nên sự khác biệt cho các dự án của MIDORI PARK đó là cảnh quan 

thiên nhiên và hệ thống an ninh. 

 

Cảnh quan thiên nhiên được thiết kế mở và độc đáo với những vườn hoa khoe sắc theo  
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bốn mùa trong năm, mảng xanh bao phủ bởi hơn 40 loại cây lớn và cây bụi, cùng dòng 

suối trong lành uốn lượn dọc theo dự án. Đây cũng chính là ý tưởng chính cho tên gọi 

của dự án “MIDORI PARK”, trong tiếng Nhật có nghĩa là “công viên xanh”, nơi cư dân 

tận hưởng thiên nhiên dưới bóng cây xanh mát, ánh nắng chan hòa pha lẫn với tiếng 

nước róc rách . Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam một dự án nhà ở trang bị hệ thống an 

ninh hiện đại của SECOM - công ty hàng đầu về an ninh tại Nhật Bản. Hệ thống này 

ngoài việc trang bị camera an ninh cho toàn khu vực và nhân viên bảo vệ tuần tra 24/7; 

còn trang bị thiết bị an ninh đến từng căn nhà và kết nối với trung tâm giám sát.  

 

Với ý tưởng cho dự án là “Living in the Green - Cuộc Sống Xanh, Becamex Tokyu 

không chỉ hướng đến việc xây dựng một thành phố xinh đẹp hơn mà còn đáng sống hơn 

theo thời gian. 

 

Giới thiệu về sự kiện “MỞ CỬA KHU ĐÔ THỊ MỚI BECAMEX TOKYU -  

VUI CÙNG MIDORI PARK” 

Nhân dịp khai trương khu đô thị mới BECAMEX TOKYU diễn ra ngay tại dự án 

MIDORI PARK và đây cũng là lần khu đô thị mở cửa chào đón tất cả các quan khách, 

bao gồm gia đình và trẻ em tự do tới tham quan và vui chơi. BECAMEX TOKYU hứa 

hẹn sẽ tạo nên một môi trường sống đa văn hóa, đa quốc gia; hiện đại, văn minh và cao 

cấp tại khu đô thị MIDORI PARK. 

 

Các hoạt động chính của sự kiện: 

 Ảo thuật 

 Gấp giấy Origami 

 Trượt patin 

 Vẽ tranh đường phố 

 Xếp chong chóng 
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 Chụp ảnh gia đình 

 Gian hàng ẩm thực  

 Triển lãm nghệ thuật 

 

Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập website: http://midori-park.vn/ 

Liên hệ thông tin: 

-  Các thông tin về thông cáo báo chí : 

Công ty TNHH Becamex Tokyu, Phòng Quản lý đối ngoại  

Mr. Hirata Shuji (tiếng Nhật)  TEL:  0901 316 626                                               

Email: shuji-hirata@becamex-tokyu.com 

Ms. Đỗ Thị Hồng Vân   TEL: 0903 047 315     

     Email: do.thi.hong.van@becamex-tokyu.com 

- Các thông tin về dự án MIDORI PARK:   

Hotline: 0942 119 109  

Email: sales@becamex-tokyu.com 
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