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HƠN NỬA THẾ KỶ KINH NGHIỆM – 
BIẾN MƠ ƯỚC VỀ MỘT THÀNH PHỐ LÝ TƯỞNG TRỞ THÀNH HIỆN THỰC

Chính sách phát triển MIDORI PARK được thiết kế dựa trên mô hình “Thành phố Vườn Tokyu 
Tama” đã được xây dựng tại Tokyo, Nhật Bản. Chúng tôi đã bắt đầu hoạt động kinh doanh 
từ khoảng 100 năm trước đây, và từ năm 1953 đã phát triển thành phố xinh đẹp, nổi bật này, 
cách đây hơn 60 năm.
Mục tiêu của chúng tôi là kết hợp ưu điểm của cuộc sống đô thị và thiên nhiên để xây dựng một 
cộng đồng dân cư cân bằng. Tổng diện tích của “Thành phố Vườn Tokyu Tama” gần 50 triệu 
m2. Sau hơn một nửa thế kỷ phát triển, đến nay cộng đồng này đã đạt đến ngưỡng dân số gần 
600.000 người. Hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực bằng những kinh nghiệm và tâm huyết của 
mình để phát triển một “Thành phố vườn” tại Thành phố mới Bình Dương, Việt Nam.

HALF - CENTURY EXPERIENCE SINCE ITS ESTABLISHMENT – 
IDEAL CITY DEVELOPMENT IN JAPAN

The development policy of MIDORI PARK is based on “Tokyu Tama Garden City” which we 
have built up in suburban area located in Tokyo, Japan. We started our business from about 
100 years ago, and since 1953, we have been developing this beautiful and outstanding city, 
over 60 years.
We intended to combine the advantages of both urban and natural life-style to provide residential 
community feels well-balanced. The total development area of ”Tokyu Tama Garden City” has 
expanded to approximately 50-million m2. The community has been progressing for over half 
century, and the population of the area has already reached nearly 600-thousand. Now, we are 
pleased to put all of our development know-how and spirits into creating new “Garden City” in 
Binh Duong New City, Viet Nam.

KINH NGHIỆM CỦA CHÚNG TÔI TẠI NHẬT BẢN
OUR EXPERIENCES IN JAPAN

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 
CỦA THÀNH PHỐ VƯỜN TOKYU TAMA

Kỷ niệm lần thứ 60 ngày ra đời Thành phố.

 Nhận bằng khen vì hoạt động tích cực trồng 
cây xanh trong đô thị của Bộ Đất đai, Cơ sở 

Hạ tầng, Vận tải và Du lịch.

Nhận Giải thưởng của Thủ tướng Nhật Bản 
trong Lễ trao giải Thành phố Xanh lần thứ 9.

Nhận Giải thưởng Xã hội Kiến trúc của 
Nhật Bản.

Dân số vượt qua ngưỡng 400.000 người.

Dân số vượt qua ngưỡng 300.000 người.

Dân số vượt qua ngưỡng 200.000 người.

Dân số vượt qua ngưỡng 100.000 người.

Khởi công xây dựng
Thành phố Vườn Tokyu Tama. 

Thành lập Công ty Đường sắt Negro-Kamata 
(tiền thân Tập đoàn Tokyu)

TOKYU TAMA GARDEN CITY’S 
CHRONOLOGICAL TABLE

60th anniversary of Tokyu Tama Garden City 

Commended for urban tree-planting by MILT 
(Ministry of Ministry of Land, Infrastructure, 

Transport and Tourism)

Received Prime Minister Award in 9th 
Green City Prize

Received Architect Society of Japan Award

The population surpasses 400,000

The population surpasses 300,000

The population surpasses 200,000

The population surpasses 100,000

Development of
Tokyu Tama Garden City started

Establishment of Megro-kamata rail way Corp. 
(as the predecessor of Tokyu Corp.)

2013 

2001

1989

1988

1987

1980

1976 

1970 

1953

1922

Tama-plaza
Xưa/Past

Aobadai
Xưa/Past

Nay/Present

Nay/Present
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MIDORI PARK với tổng diện tích khoảng 63ha là khu vực lớn 
nhất tại Thành phố vườn Tokyu Bình Dương đang được BECAMEX 
TOKYU phát triển tại Thành phố mới Bình Dương. Chúng tôi hướng 
đến phát triển một thành phố toàn diện bao gồm nhà ở, thương 
mại, giải trí, giáo dục, cảnh quan đô thị vv.. trong một kế hoạch 
dài hạn. “MIDORI” trong tiếng Nhật có nghĩa là “Xanh”, cùng với 
ý tưởng cho dự án này là “Living in the Green - Cuộc sống xanh”. 
Chúng tôi nỗ lực đem đến một gian sống được bao quanh bởi thiên 
nhiên tươi đẹp; nơi mà mọi người có thể tận hưởng bóng cây xanh 
mát, ánh nắng chan hòa với thiên nhiên, pha lẫn tiếng nước reo. 
Với MIDORI PARK, BECAMEX TOKYU nỗ lực mang đến “Sự cải tiến 
với thời gian”.

Đó chính là thành phố sẽ ngày một phát triển hơn cũng giống như cây 
cối sẽ rợp bóng tạo nên một khu rừng xanh mát. Theo sự phát triển 
của tự nhiên, mối quan hệ giữa mọi người cũng sẽ ngày một thân thiết 
hơn. Đây cũng chính là môi trường xã hội tuyệt vời cho sự phát triển 
của trẻ nhỏ.

Với triết lý phát triển này, chúng tôi không chỉ hướng đến việc xây dựng 
một thành phố xinh đẹp, thân thiện cho cư dân nơi đây, mà còn chú 
trọng đến phát triển một môi trường đáng sống và có giá trị cho toàn 
thành phố trong 5 năm, 10 năm tới...

CÂU CHUYỆN
MIDORI PARK

MIDORI PARK
STORY

Hình ảnh minh hoạ / Illustrative image

MIDORI PARK, with total area of 63ha (including 40ha of 
construction area) is the largest area in Tokyu Binh Duong Garden 
City that BECAMEX TOKYU will be developed in Binh Duong New 
City. Besides high-rise apartment buildings, this area also contains 
low-rise apartments such as villas, garden houses and townhouses. 
The concept of this area is “Living in the Green” and “MIDORI” 
means “Green” by Japanese. The special feature of this area will 
be wonderful living environment; residents can live close to nature, 
enjoy cool shade of green forest, beautiful sunshine, and sound of 
water flowing. In MIDORI PARK, BECAMEX TOKYU highly value the 
concept “Improvement with Aging” 

This concept means that the town will grow up in long time such as 
animals or plants; like trees will become woods and forests. Together 
with development of the town, relationships among people living in 
will be more tightened, place for communications among them will be 
created and after decades, the town will become spiritual hometown 
for children grown up there.

We do not only develop a beautiful and convenient town for residents 
now, but also provide growing-up town in which residents feel valuable to 
live, and that value will be added as it ages 5years, 10years and more…
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We believe “Comfort” and “Convenience” will make ideal 
residential community. To start MIDORI PARK development, we 
firstly applied Master plan change. To make “Comfort”, we 
converted green pedestrian from car road, locate lots of seasonal 
trees and flowers, created large green area which is more than 
half of total land. Created canal area with pure and clean new 
river where residents can take the rest with comfortable feeling. 
No cars and motorbikes can intrude into those area, so anyone 
from adults to children can enjoy it safely. To make “Convenience”, 
we located School and Commercial facilities into the plan. They 
support children to grow up well, would support all residential life 
to be convenient with city growth up.

Chúng tôi tin rằng một cộng đồng dân cư lý tưởng phải đáp ứng 
cả hai tiêu chí “Thoải mái” và “Tiện nghi”. Bước khởi đầu để phát 
triển MIDORI PARK chúng tôi đã thay đổi quy hoạch tổng thể cho 
toàn dự án. Để tạo sự “Thoải mái”, chúng tôi đã biến đổi những 
con đường thành những lối đi bộ rợp bóng nhiều loại cây và hoa 
theo từng mùa, kiến thiết một khu vực xanh bao phủ hơn một nửa 
tổng diện tích dự án. Chúng tôi còn tạo ra hệ thống kênh trong 
lành, là nơi cư dân có thể thoải mái thư giãn. Các phương tiện 
giao thông không được phép đi vào những khu vực này nên cư 
dân có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống an toàn. Để tạo sự “Tiện 
nghi”, chúng tôi xây dựng các cơ sở trường học, thương mại nhằm 
giúp trẻ em phát triển tốt, hỗ trợ cư dân có cuộc sống tiện nghi 
song song với sự phát triển của thành phố.

Nhà ở/Residential

Giáo dục/Education

Cảnh quan/Landscape

Thương mại và giải trí/Commercial and Leisure

Ý TƯỞNG 
QUY HOẠCH TỔNG THỂ

Y MASTER PLAN
CONCEPT

Hình phối cảnh / Perspective image
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MIZU canalside
Hình phối cảnh/ Perspective image 109



VVỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA
PRESTIGIOUS
LOCATION

THẾ MẠNH CỦA
BÌNH DƯƠNG

ADVANTAGE OF
BINH DUONG

Tỉnh Bình Dương thuộc miền Nam Việt Nam, là một 
trong những thành phố công nghiệp có tốc độ tăng 
trưởng ấn tượng. Bình Dương dễ dàng kết nối đến 
Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay quốc tế Tân Sơn 
Nhất và sân bay quốc tế Long Thành (dự kiến xây 
dựng) thông qua Quốc lộ 13 và đường cao tốc Mỹ 
Phước - Tân Vạn. Dân số của tỉnh đang tăng nhanh 
hàng năm kéo theo sự gia tăng về nhu cầu nhà ở 
cũng như đầu tư.

Tọa lạc tại Thành phố mới Bình Dương, MIDORI 
PARK thừa hưởng những thế mạnh và tiềm năng 
của Thành phố mới cũng như tỉnh Bình Dương.

Located in Binh Duong New City, MIDORI PARK 
inherits strengths and potentials of the new city as 
well as the whole province of Binh Duong.

Binh Duong province is located in Southern 
Vietnam, and one of the outstanding industrial cities 
that is recently growing up well. Not only National 
highway 13, but also My Phuoc Tan Van highway 
supports to access Ho Chi Minh City, Tan Son Nhat 
International airport, Long Thanh International 
airport (plan) easily. The population of the province 
is increasing year by year and demands for 
residences, investment as well.

Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường
Phu Cuong Church

Khu công nghiệp VSIP
VSIP

Khu du lịch Đại Nam
Dai Nam Park

TRỌNG ĐIỂM KINH TẾ MIỀN NAM
KEY ECONOMIC ZONE OF SOUTHERN VIETNAM 

VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA, GIAO THÔNG THUẬN LỢI
GOOD LOCATION & CONNECTIVITY

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LIÊN TỤC GIA TĂNG
ATTRACTIVE FDI DESTINATION

CƠ SỞ HẠ TẦNG HIỆN ĐẠI
MODERN INFRASTRUCTURE

DÂN SỐ TRẺ 
YOUNG POPULATION 

THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG NEW CITY

Thành phố mới Bình Dương được xây dựng trên diện tích 
gần 1.000 ha, định hướng trở thành trung tâm chính trị, xã 
hội, kinh tế và văn hóa của tỉnh Bình Dương. Thành phố mới 
đã trở thành trung tâm của tỉnh khi Trung tâm Hành chính 
tập trung di dời và chính thức hoạt động tại đây vào tháng 
2 năm 2014. BECAMEX TOKYU với kinh nghiệm phát triển 
“Thành phố Vườn Tokyu Tama”, hiện đang từng bước phát 
triển dự án “Thành phố Vườn Tokyu Bình Dương”. “Thành 
phố Vườn Tokyu Bình Dương” sẽ là cộng đồng dân cư chất 
lượng và tiện nghi nhằm hướng đến mục tiêu trở thành 
“Thành phố đáng sống”.

“Binh Duong New City” was created with approximately 
1,000 ha land that was going to become a new central 
city of politics, society, economy and culture in Binh Duong 
province. The Binh Duong Government facilities already 
moved into Binh Duong New City in February 2014, and it 
became the center city of Binh Duong. BECAMEX TOKYU, 
the company has lots of experiences, which is represented by 
“Tokyu Tama Garden City” in Japan, is steadily proceeding 
“Tokyu Binh Duong Garden City” project in Binh Duong 
New City. Tokyu Binh Duong Garden City has good-quality 
and comfortable, convenient residential community, creates 
new future value to be aimed “The City people want to live 
with vitality”.

CURRENT
OCT. 2016

THE FUTURE
20XX

LONG THANH
AIRPORT

BEN THANH
MARKETTAN SON NHAT

AIRPORT

BINH DUONG
NEW CITY
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BIRTH OF THE
BINH DUONG NEW CITY
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TIỆN ÍCH
HOÀN CHỈNH

COMPLETE 
UTILITIES

Thành phố mới Bình Dương
Binh duong New City

THƯƠNG MẠI VÀ CÁC TIỆN ÍCH HỖ TRỢ KHÁC 
COMMERCIAL AND OTHER SUPPORTING FACILITIES

Nhà hàng The Sushi Bar
The Sushi Bar

Hồ bơi dành cho cư dân thành phố 
Public swimming pool

Siêu thị tiện lợi 
FamilyMart

Siêu thị tiện lợi 
FamilyMart

Trung tâm hội nghị - sự kiện
Lucky Square

Nhà hàng Nhật Bản
Jugoya Geihinkan

Giặt ủi Cosmo 
Cosmo Laundry

Ngân hàng 
Vietin Bank

Nhà hàng 
Silver Spoon

NH Danh Nguyên 
Meigen Restaurant

Nhà hàng Happy
Happy Restaurant

Chùa Hội An & Chùa Thiên Mậu 
Hoi An & Thien Mau Pagoda

Sân gôn 
Twin Doves Golf Club

Trung tâm Thể dục Thể thao 
Sport Center

Toyota
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TRƯỜNG HỌC VÀ BỆNH VIỆN
SCHOOLS & HOSPITALS

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông 
Eastern International University

Trường Nguyễn Khuyến 
Nguyen Khuyen School

Trường Ngô Thời Nhiệm 
Ngo Thoi Nhiem School

Trường Quốc tế Singapore 
Singapore International School

Bệnh viện Vạn Phúc
Van Phuc Hospital

10

11

12

13

14

CÁC TIỆN ÍCH CỦA CHÍNH PHỦ 
GOVERNMENT FACILITIES

Trụ sở Bình Dương Kocham 
Binh Duong’s headquarters Kocham

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương 
Binh Duong’s Social Insurance

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương 
Binh Duong’s Administrative Center

Đài truyền hình Binh Dương 
Binh Duong’s TV station

Quỹ đầu tư phát triển Bình Dương 
BDIF

Phòng cháy chữa cháy Bình Dương 
Binh Duong Fire Fighting Center

9

5

4

6

7

8

TIỆN ÍCH CỦA BECAMEX - TOKYU 
BECAMEX TOKYU’S FACILITIES

CÔNG VIÊN 
PARKS

Căn hộ cao cấp 
SORA gardens

hikari

MIDORI PARK

Công viên trung tâm 
Central Park

Công viên 
Mizu Canal side

1

2

3

26

27

Cư dân MIDORI PARK sẽ được tận hưởng đầy đủ 
mọi tiện ích nội khu cũng như của thành phố mới 
Bình Dương. Đặc biệt những dự án mà BECAMEX 
TOKYU đã và đang phát triển đang góp phần 
mang lại một cuộc sống tiện nghi nhất.

MIDORI PARK’s Residents will have the chance to 
enjoy all the facilities of the city as well as of the 
Binh Duong New City. Especially, the achievements 
of BECAMEX TOKYU’s development provides the 
most convenient life.

Ford

1413



Diện tích cây xanh và mặt nước
Green area & Canal area

354.000 m2

56%

28.5%

15%

Diện tích khu dân cư 
Residental area

Diện tích hạ tầng giao thông
Traffic infrastructure area

0.5%
Diện tích thương mại dịch vụ 
Commercial and facility area

CUỘC SỐNG XANH
LIVABLE GREEN

Trong tương lai, các khu vực trường học và thương 
mại sẽ được xây dựng để hỗ trợ đời sống dân 
cư. Khu dân cư sẽ được bao phủ bởi cây xanh 
và hệ thống kênh (chiếm hơn nửa tổng diện tích 
xây dựng). Mỗi khu nhà được thiết kế theo kiến 
trúc riêng với cảnh quan độc đáo tùy vào từng vị 
trí. MIDORI PARK sẽ là thành phố duy nhất mang 
đến cho cư dân niềm tự hào, cùng nhau chung 
tay xây dựng và phát triển thành phố.

School and Commercial area will be established 
in the future and support your life. Residential area 
is surrounded by rich green and canal which has 
more than half of total land.  The areas where 
be developed in the future are going to have 
each specific façade and townscape depend 
on location. MIDORI PARK will be the only one 
town where the residents are proud of being a 
residents living there and make the town grow by 
themselves.

KHU VỰC XANH   

RAMBOLL STUDIO DREISEITL PTE. LTD.

TRƯỚC/BEFORE

TRƯỚC/BEFORE

SAU/AFTER

SAU/AFTER

THIẾT KẾ KHÔNG GIAN MỞ 
OPENESS IN DESIGN

HỆ THỐNG NƯỚC   WATER SPACE

GREEN AREA

“Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng MIDORI PARK trở thành một nơi không 
chỉ để ở mà còn là nơi bạn có thể giao lưu với những cư dân khác, cùng 
nhau có những trải nghiệm đẹp, và sống gần gũi với thiên nhiên… một nơi 
để bạn có thể gọi là nhà. MIDORI PARK sẽ thể hiện những gì tinh túy nhất 
của kiến trúc Nhật Bản và Đức tại Việt Nam.”

“The vision is to make MIDORI PARK not just a place to stay but a place 
where you can bond with your fellow residents, form good memories and 
be close to nature... a place you can call your home. MIDORI PARK will 
showcase the best of Japanese and German design brought to Vietnam”

Đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch tổng thể/Master plan design consultant

Những căn hộ khác ở Bình Dương 
Normal house in BDNC

MIDORI PARK

road 

road 

walk
way

walk
way

walk
way

walk
way

car
space

car
space

6m

6m

12m

23m

3m

3m

3m

3m

5.5m 5.5m

Các khu vực đi bộ xanh đã được tạo nên bởi sự thay 
đổi quy hoạch tổng thể, các phương tiện cơ giới 
không được phép lưu thông tại đây. Một không gian mở được tạo ra bằng việc mở rộng khoảng cách giữa các dãy nhà.

Widen the distance between house and house to create more bigger openness.

Hệ thống kênh hiện tại đã được thay thế bằng dòng 
kênh xanh, trong lành và an toàn.

By change of the master plan, Pedestrian green area 
was created, and Cars and Motorbikes never come 
into there.

Closed existing river and created beautiful and 
safety river newly.

C

 Mr. LEONARD NG
Partner

Singapore Landscape Architect | SILA

Trường học/School

Trung tâm thương mại/ Commercial
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WMMIZU CANALSIDE WALKWAY
GARDEN

“MIZU” trong Tiếng Nhật có nghĩa là “Nước”. Màu xanh của cây cỏ 
và nước là những yếu tố cần thiết cho cuộc sống. MIZU Canalside 
sẽ là một công viên lớn với diện tích hơn 4ha, nơi đây sẽ mang đến 
không khí trong lành và dễ chịu mỗi ngày cho cư dân.

Trong MIDORI PARK, mỗi ngôi nhà đều hướng ra không gian xanh.
Walkway garden là khu vực xanh lớn thứ hai sau MIZU Canalside. 
Cư dân có thể tận hưởng cảnh quan tuyệt đẹp và thay đổi theo mùa 
trong khi tản bộ.

“MIZU” means “Water” in Japanese. Green and Water is necessary 
for comfortable life. MIZU Canalside will be big park more than 4ha, 
and will provide residents ease and moisture into their daily life.

In MIDORI PARK, each houses face to Green area (plan). Walkway 
garden is a pedestrian walkway, which has 2nd biggest green area 
following MIZU Canalside. Residents can enjoy peaceful walking with 
Landscape view which will be changed season by season.

Hình phối cảnh / Perspective image Hình phối cảnh / Perspective image
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WALKWAY GARDEN

RELAXATION PLAZA

ACTIVE PLAZA

TIỆN ÍCH CẢNH QUAN 
FACILITIES IN 
LANDSCAPE

MIDORI PARK mang đến nhiều tiện nghi hữu ích. 
Không chỉ hội tụ cảnh quan cây cối, hoa cỏ, đài 
phun nước, bờ kênh để cư dân có thể cảm nhận vẻ 
đẹp thiên nhiên, mà còn có cả những khu vui chơi an 
toàn cùng trẻ nhỏ, tập thể dục và tận hưởng những 
giây phút tuyệt vời bên gia đình và bạn bè. Cảnh 
quan được thiết kế hài hoà để cư dân có thể trải 
nghiệm một cuộc sống trọn vẹn tại MIDORI PARK.

There are many useful facilities in MIDORI PARK. 
Not only landscape of Tree, Flowers, Fountain, 
Canal side, (where residents can feel mother 
nature), but also some squares where residents can 
have play safely with their children, can exercise to 
keep health, can spend wonderful time with families 
and friends. This landscape zoning is designed with 
good balance in residential area so that residents 
can enjoy whole MIDORI PARK.

LUCKY FOUNTAIN

WALKWAY GARDEN

MELODY SQUARE MIZU CANALSIDE MIDORI KIDS GROUNDPEACEFUL HILL EXERCISE SQUAREPLAYING SQUARE

Là một biểu tượng may mắn tại MIDORI PARK, nơi sẽ mang đến 
những vận may cho cư dân.
One of the lucky symbols in MIDORI PARK, this fountain may 
give you some fortune.

Là khu vực tản bộ xanh mát giữa những dãy phố. Những hàng 
cây rợp bóng, những thảm cỏ hoa xinh tươi, âm thanh xào xạc 
của lá sẽ tạo nên một cuộc sống thanh bình.
The Green pedestrian walkway in the center of the block. Symbol 
trees, murmuring sound, lots of trees and flowers will top-up 
healing on daily life.

Là một trong những biểu tượng của khu Walkway garden. Giai điệu 
nhạc nước tạo nên không gian vui chơi sôi động và thú vị.
One of the symbol fountains in Walkway garden. Rhythmic water 
flow makes attractive atmosphere in playground.

Là công viên có diện tích xanh lớn nhất tại MIDORI PARK. Cư 
dân có thể lắng nghe tiếng chim hót, ngắm không gian xanh 
trong lành và thư giãn bên bờ kênh.
The park with the biggest green area in MIDORI PARK. Residents 
can enjoy birds singing, refreshing green and the comfort at the 
waterside.

Là sân chơi dành cho trẻ nhỏ. Tại đây, trẻ nhỏ có thể thoải mái 
vui đùa.
Play ground for children. They can spend happy time here.

Là ngọn đồi lớn với thảm cỏ xanh thẳm nơi sẽ mang đến cho cư 
dân một không gian lý tưởng để tận hưởng những khoảnh khắc 
tuyệt vời bên gia đình và bạn bè.
The large hill where deep-blue grasses grow. It’s a space where you 
can spend wonderful time with your important family and friends.

Là khu vực rèn luyện duy trì sức khỏe cho cư dân. Cư dân có thể 
luyện tập vào buổi sáng sớm, chiều tối hay vào các ngày nghỉ 
với không gian xanh mát bao quanh.
Doing exercise space to keep your health up. Residents can 
spend healthy time in the early morning, evening and holidays 
being surrounded by plenty of green.

Là nơi cư dân có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như 
hoạt động ngoài trời, tổ chức sự kiện.
The square where people can use for many purposes such as 
Outside activities and Events.

T
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JanFeb

Spring Summer Autumn Winter

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

LỊCH NỞ HOA SEASONAL FLOWERS CALENDAR CÁC LOẠI CÂY BIỂU TƯỢNG 
SYMBOLIC TREES FOR RESIDENCES

CÂY VÀ BỤI CÂY Ở MIDORI PARK / TREES AND SHRUBS KIND IN MIDORI PARK

Hoa Súng - Nymphaea spp.

Bách Thuỷ Tiên - echinodorus cordifolius

Chuối Mở Két - Heliconia psittacorum

Tuyết Sơn - Leucophyllum frutescen

Bâng Khuâng - Angelonia goyazensis

Liễu Hồng - echinodorus cordifoliusMóng Bò - Bauhinia perpurea Bằng Lăng - Lagerstroemia speciosa

Bướm Bạc - Mussaenda frondosa

Bạch Trinh - Hymenocallis littoralis

Nhật Bản có bốn mùa và phong cảnh thay đổi theo từng mùa. Tại MIDORI PARK, 
có khoảng 36 loại cây, hoa và những loài hoa này sẽ nở theo mùa để cư dân cũng 
có thể tận hưởng “sự thay đổi phong cảnh” theo mùa tại Việt Nam.

Japan has 4 seasons and Landscape changes season by season. There are about 36 kinds 
of trees and flowers in MIDORI PARK. We locate flowers which bloom separately season by 
season, so that residents can enjoy “the change of the landscape” in Vietnam also.

Sanh
Ficus benjamina

Tùng Bách Tán
Araucaria excelsa

Hồng Lộc
Syzygium oleinum

Sứ Đại
Plumeria obtusa

Bằng Lăng
Lagerstroemia speciosa

Buâng Khuâng
Angelonia goyazensis

Ô gô gân vàng 
Pseuderanthemum carruthersii 
var reticulatum

Chuông Vàng
Tabebuia aurea

Bướm Bạc
Mussaenda frondosa

Lan Chi 
Chlorophytum bichetii

Thanh Liễu
Salix babylonica

Hoa Súng
Nymphaea spp.

Bạch Trinh
Hymenocallis littoralia

Cỏ Nhung 
Zoysia japonica

Móng Bò
Bauhinia perpurea

Tuyết Sơn
Leucophyllum frutescen

Osaka Đỏ
Erythrina fusca

Nguyệt Qưới 
Murraya paniculata 

Mật Cật
Rhapis excels

Chuối Mỏ Két 
Heliconia psittacorum

Lài Tây
Tabernaemontana divaricata

Long Não
Cinnamomum camphora

Liễu Hồng 
Rondeletia leucophylla 

Bông Giấy
Bougainvilla glabra

Ngũ Gia Bì 
Schefflera arboricola variegata

Sử Quân Tử 
Quisqualis indicia

Me Tây
Samanea saman

Lim Xẹt
Peltophorum pterocarpum

MAI HOA ĐĂNG
Cochlospermum religiosum

GIÁNG HƯƠNG
Pterocarpus macrocarpus

KÈN HỒNG
Tabebuia rosea

LỘC VỪNG
Barringtonia acutangula

L *Tùy thuộc từng vị trí    *Only particular house

Những cây biểu tượng này sẽ được trồng trong vườn nhà của cư dân. Những loài cây này sẽ cùng 
ghi dấu từng khoảnh khắc cuộc sống của các cư dân và gia đình. Cư dân có thể lựa chọn một trong 
số 4 loại cây tùy theo sở thích như màu sắc, hoa, quả, vv...

We provide symbol trees which can plant in resident’s own inner garden. These trees would record 
the precious moments with residents, houses, and life. Residents can choose from 4 kinds of symbol 
trees with their preference, such as color, fruits, etc.

Chuông Vàng - Tabebuia aurea

Bách Thủy Tiên 
Echinodorus cordifolius

Phượng Vỹ
Delonix regia

Bàng Đài Loan
Terminalia mantaty

Thủy Trúc
Cyperus involucratus

Lim Xẹt - Peltophorum pterocarpum

Ô Gô Gân Vàng - Pseuderanthemum carruthersii var reticulatumPhượng Vỹ - Delonix regiaOsaka Đỏ - Erythrina fusca

Sứ Quân tử - Combretum indicumLài Tây - Tabernaemontana divaricata

Bông Giấy - Bougainvilla glabra

Sứ Đại - Plumeria obtusa
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AN NINH KHU VỰC
TOWN SECURITY 

AN NINH GIA ĐÌNH
HOME SECURITY 

24/7Tuần tra
khu vực

TOWN CAMERA SYSTEM

“Vì cuộc sống thoải mái, “Sự bình yên trong tâm hồn” là một trong những 
yếu tố quan trọng nhất.
Hệ thống an ninh trực tuyến giúp bạn cảm thấy an toàn vẫn chưa được sử 
dụng phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là cho nhà riêng lẻ.
SECOM tự hào giới thiệu hệ thống an ninh trực tuyến với số lượng 2 triệu 
người dùng trên khắp thế giới, là hệ thống không thể thiếu cho cuộc sống 
bình yên của bạn.”

“For comfortable residential life, “Peace of Mind” is one of most 
important elements.
On-line security which would make people feel secure is not yet wide 
spread in Vietnam, especially for houses.
SECOM proudly introduce our on-line security system, being enjoyed by 
two million customers worldwide, as a part of your peaceful life.”

Dịch vụ an ninh gia đình giúp bảo vệ ngôi nhà của cư dân tuyệt đối an toàn. Khi có bất kỳ sự 
đột nhập nào, hệ thống cảm biến sẽ truyền tín hiệu về Trung tâm Giám sát 24/24, và đội phản 
ứng an ninh chuyên nghiệp sẽ được điều động đến nhà bạn ngay lập tức.

Để mang đến cho cư dân một cuộc sống an toàn, chúng tôi 
cung cấp hệ thống an ninh khu vực. Bên cạnh đội ngũ bảo 
vệ và camera giám sát, hệ thống an ninh gia đình cũng 
được lắp đặt và giám sát bởi công ty dịch vụ an ninh nổi 
tiếng tại Nhật Bản với những thiết bị chất lượng cao lần 
đầu tiên tại Việt Nam. Home security service protects your house from accidents. When attached sensors react, 

24hours operation “Control center” receives the signal, and Security guards rush to your house 
immediately.

CẢM BIẾN CỬA
MAGNET SENSOR

TỦ ĐIỀU KHIỂN 
HỆ THỐNG DXI

MAIN CONTROL 
PANEL

CẢM BIẾN GIÁM SÁT 
KHÔNG GIAN (9000)
PASSIVE INFRARED 
SENSOR (9000)

ĐÈN CHỚP
STROBE LIGHT

TRUNG TÂM
GIÁM SÁT

HOME
SECURITY
SYSTEM

HỆ THỐNG
AN NINH
GIA ĐÌNH

CONTROL
CENTER

CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SECOM VIỆT NAM
SECOM VIETNAM SECURITY SERVICE JSC

To protect residents and provide them secure and safety life, 
We provide town security system. In addition to security guard 
and security camera, Home security system is provided with 
the most famous security company in Japan, as standard 
equipment for the first time in Vietnam.

HỆ THỐNG AN NINH KHU VỰC

hours
Patrol

A

Mr. SATORU AWANO
General Director

Đơn vị quản lí hệ thống an ninh/ Security system Management 

NÚT NHẤN KHẨN CẤP
EMERGENCY CALL 

BUTTON
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Khi có cơ hội thiết kế MIDORI PARK, tôi đã mường tượng ra một ốc đảo 
xanh trong lòng thành phố, nơi các cư dân có thể tận hưởng cuộc sống 
tiện nghi và thư giãn, hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của 
đô thị. Để hiện thực hóa hình ảnh này, tôi đã kết hợp lối thiết kế nội thất 
trang nhã, chi tiết với phong cách thiết kế ngoại thất tối giản. Từ đó tạo 
nên một công trình kiến trúc hài hòa với cảnh quan của thành phố, đồng 
thời mang đến sự thoải mái, đẳng cấp và tiện nghi cho cư dân. Tôi cũng 
thiết kế những thảm xanh thực vật trong khu dân cư để mang thiên nhiên 
vào cuộc sống. Bằng cách  tạo ra một “Khu vườn trong Thành phố”, dự 
án này sẽ là biểu trưng cho phong cách sống tận hưởng tại Việt Nam.

“When I had the opportunity to design MIDORI PARK, I envisioned a 
green oasis in the city, where residents could enjoy the hedonistic comforts 
of life and spend their leisure time away from the hustle and bustle of 
the city. To materialize this vision of mine, I fused exquisite and detailed 
design of the interior with the minimal sensibility of the exterior to create an 
architecture that blends into the city’s landscape while providing pleasure, 
luxury and comfort for the residents inside. Concomitantly, I created 
spaces of lush vegetation within the residence to engender closeness to 
nature and greenery. By creating a “Garden in the City”, this project will 
be the defining symbol of hedonistic lifestyle in Vietnam.”

Kiến trúc bên ngoài ngôi nhà là sự kết hợp những yếu tốt hiện đại với những nét độc 
đáo trong thiết kế truyền thống của Việt Nam. Sự hài hòa giữa thiết kế với cảnh quan 
xung quanh, mang đến sự cảm nhận khác biệt về một cuộc sống đẳng cấp.

Building exterior design puts a modern element while following Vietnamese good 
traditional design. It fuses into neighboring landscapes and makes residents have a 
feeling of superior.

KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI
MODERN DESIGN

Hình phối cảnh / Perspective image Hình phối cảnh / Perspective image

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG FUJINAMI 
FUJINAMI CONSTRUCTION CONSULTANT CO., LTDK

Mr. FUJINAMI
Chairman

Đơn vị tư vấn thiết kế nhà/ Building Design Consultant
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Hệ thống thông tầng, ngói lấy sáng bên cạnh cầu thang được thiết kế tối ưu để tận 
hưởng tối đa ánh sáng và gió. 
Void & glass roof beside stair case to get sunlight and win

Sự thông thoáng là một yếu tố quan trọng để tạo nên cuộc 
sống thoải mái hằng ngày. Mỗi ngôi nhà được thiết kế với hệ 
thống lấy sáng và thoáng khí tối ưu. Độ cao trần khoảng 3m 
đã tạo ra khoảng không gian mở, dễ dàng đón nhận ánh 
sáng và gió tự nhiên cho các ngôi nhà.

Air ventilation is an important element for comfortable living. 
Our design creates the comfortable light-catching and good 
air ventilation for houses. In addition, the ceiling height is 
over 3 meters and can create a space and easy air ventila-
tion for the houses.

Chúng tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào thiết kế 
của từng ngôi nhà để cư dân có thể sống thoải 
mái nhất. Vui lòng cho phép chúng tôi được chia 
sẻ về những ý tưởng này.

We put a lot of ideas into our design, so that 
residents can live in comfortable in their houses. Let 
us introduce a part of those ideas.

Hướng sáng
Natural

Hướng gió
Windair

Hình ảnh minh hoạ / Illustrative image Hình ảnh minh hoạ / Illustrative image Hình ảnh minh hoạ / Illustrative image

ÁNH SÁNG VÀ GIÓ TỰ NHIÊN 
NATURAL LIGHT AND WIND

Thiết kế sẵn sàng cho việc lắp đặt thang máy trong nhà trong 
tương lai mà không cần phải tác động đến các khu vực khác.
We set up possible elevator space from the first, and residents 
don’t have to demolish part of stairs and/or building in the future.

SẴN SÀNG CHO THANG MÁY
CORRESPONDENCE FOR HOME ELEVATOR

Sân vườn riêng vừa giúp điều hòa không khí cho căn nhà, đồng 
thời là nơi thư giãn, kết nối với thiên nhiên bên ngoài.
Private gardens help to give houses fresh air, and at the same time they 
serve a function as relaxation place that connect with outside landscape 
as natural corridor.

SÂN VƯỜN RIÊNG
INNER GARDENS

Chúng tôi lắp đặt mái che cho khu vực đỗ xe ô tô, giúp bảo vệ xe
của bạn khỏi những tác động của mưa, gió và ánh nắng mặt trời.
We put roof on car parking. That will protect your car from rains, 
winds, and strong sun-lights.

NHÀ ĐỂ XE CÓ MÁI CHE 
CAR PARKING WITH ROOF

THIẾT KẾ TỐI ƯU
OPTIMAL DESIGNT

HỒ BƠI GIA ĐÌNH
INDIVIDUAL  
SWIMMING POOL

Hình phối cảnh / Perspective image Hình ảnh minh hoạ / Illustrative image

Hồ bơi nối liền với sân vườn, mang lại không khí dịu mát 
cho căn nhà, đồng thời là nơi thư giãn của gia đình và 
bạn bè. 

The swimming pools connected to the gardens, bringing a 
refreshing atmosphere to the houses. It also serves relaxing 
place for families and friends. 

VƯỜN SÂN THƯỢNG
ROOFTOP GARDENS

Khu vườn trên sân thượng là địa điểm lý tưởng để cư dân có thể tận hưởng khoảng thời 
gian thư giãn bên gia đình và bạn bè. Những khu vườn của mỗi cư dân sẽ góp phần tạo 
nên một cuộc sống trong lành và hài hòa với cảnh quan bên ngoài.

Rooftop gardens are ideal place where residents can spend time with family and 
friends. Additional green decoration by residents may make it more comfortable 
and healthy harmonize with outside landscape.

* Only particle houses* Tùy thuộc từng vị trí
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V

Gạch ốp
Brick Cladding 

Phụ kiện thiết bị điện
Accessories for electrical equipment

Thiết bị điện
Electrical equipment

Sơn 
Paint

Thiết bị vệ sinh
Sanitary Wares

Cửa sổ 
Window

VẬT TƯ CHẤT LƯỢNG CAO
HIGH QUALITY FIXTURE & EQUIPMENT

Từ những loại ống cấp nước nhỏ cho đến sơn tường đều được chúng tôi chọn lọc chi tiết và 
cẩn thận.
From small water supply equipment to the painting of the wall, we selected each items carefully 
for residents.

CỬA SỔ LỚN, TRẦN CAO 
BIG WINDOW AND HIGH CEILING

Mỗi ngôi nhà đều có cửa sổ lớn với trần nhà khoảng 3m, giúp mang đến 
nguồn ánh sáng tự nhiên và tạo ra không gian mở.

We installed big windows about 3m height ceiling. It supports to supply natural 
lights and to make wide-opened and comfortable spaces.

Hình phối cảnh / Perspective image

Hình phối cảnh / Perspective image Hình phối cảnh / Perspective image
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BECAMEX TOKYU cam kết hỗ trợ cư dân tiến hành 
các thủ tục cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà dựa 
trên quy định của pháp luật Việt Nam.

BECAMEX TOKYU commits support homeowners 
with the procedures of home ownership certificate 
application in accordance with Vietnamese laws and 
regulations.

LỊCH TRÌNH 
KIỂM TRA CHẶT CHẼ 
BỞI CHUYÊN GIA 
NHẬT BẢN
STEADY CHECKING 
BY JAPANESE 
SUPERVISOR

UY TÍN CỦA
NHÀ PHÁT TRIỂN
NHẬT BẢN
REPUTATION
OF
JAPANESE
DEVELOPER

CÁC CHUYÊN GIA NHẬT BẢN
QUẢN LÝ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH
JAPANESE EXPERTS
MANAGE AND SUPERVISE THE CONSTRUCTION

DR. OH DONGKUN
Giám đốc
phòng nhà ở và xây dựng
Director
of residential & construction

MR. MOCHIZUKI
Giám đốc dự án 
Project Director

MR. YUKAWA
Kiến trúc sư trưởng 
Chief Architect 

MR. INATSU
Phó phòng Thiết kế quy hoạch
Design and Planning 
Deputy Director

MR. SUYAMA
Quản lý cấp cao
Senior Manager

MR. SHIMBO
Chuyên gia giám sát
Supervisor

MR. NAKAGAWA
Chuyên viên quy hoạch 
cấp cao
Senior Planner

CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN
JAPANESE QUALITY

Để công trình đạt chất lượng cao, chúng tôi quản lí và giám sát các đơn vị 
thiết kế cũng như thi công theo tiêu chuẩn và kinh nghiệm Nhật Bản.
To achieve high quality of construction work, we manage and supervise local 
designer and contractors following Japanese experience.

Khẩu hiệu của dự án là “Cuộc sống xanh”. Với ý nghĩa cuộc sống được bao 
phủ bởi môi trường trong lành, không chỉ có những mảng xanh mà còn có cả 
nước sạch, hoa cỏ bốn mùa, cộng đồng ấm áp, được bảo vệ bởi hệ thống 
an ninh tối tân, và các cư dân đều có thể tự hào về những ngôi nhà có chất 
lượng hoàn hảo. Chúng tôi luôn nỗ lực để xây dựng một thành phố tuyệt vời với 
những bí quyết mà chúng tôi đã tích lũy được tại Nhật Bản. BECAMEX TOKYU 
sẽ mang đến cho cư dân một cuộc sống an toàn, tin cậy, và tiên tiến nhất tại 
Bình Dương, Việt Nam.

This project’s catchphrase is “Living in the Green”. It means; the life surrounded 
by fine environment which is not only just having green, but also having clean 
water and seasonal flowers, cozy community spaces, being guarded by 
supreme security system, and needless to say being proud of our high-quality-
houses. We always make effort to provide excellent township based on know-
how and hospitality which we’ve experienced and acquiredin Japan. BECAMEX 
TOKYU will provide all residents safe, trust, and the most advanced life-style in 
Binh Duong, Vietnam.

PURCHASER

DỊCH VỤ BÁN HÀNG

INTERIOR FINISHING

DỊCH VỤ HOÀN THIỆN NỘI THẤT

LEASING

DỊCH VỤ CHO THUÊ

Sales staffs
correspondence
By many languages

Nhân viên tư vấn
hỗ trợ khách hàng 
bằng nhiều ngôn ngữ: 

Vietnamese, English, 
Japanese, Chinese, 
Korean

Tiếng Việt, Tiếng Anh, 
Tiếng Nhật, Tiếng Trung, 
Tiếng Hàn Quôc

BECAMEX TOKYU will support all customer 
from Design to construction interior base on 
customer’s demand and budget.

BECAMEX TOKYU hỗ trợ từ thiết kế đến
thi công hoàn thiện nội thất dưa trên
nhu cầu và ngân sách của Khách hàng. 

BECAMEX TOKYU will support to find 
tenant for leasing.

BECAMEX TOKYU hỗ trợ khách hàng 
tìm kiếm và cho thuê tài sản. 

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
BECAMEX TOKYU

BTOS
BECAMEX TOKYU ONE - STOP SERVICE

BECAMEX TOKYU cung cấp dịch vụ “BTOS”, bao 
gồm hỗ trợ mua nhà, hoàn thiện nội thất và dịch 
vụ cho thuê. Chúng tôi hỗ trợ các nhà đầu tư 
thông qua mạng lưới khách hàng của chúng tôi 
trong và ngoài nước. 
BECAMEX TOKYU provides our One-stop service 
“BTOS” which covers Sales, Interior construction, 
and Tenant leasing. We support investors by our 
own network with domestic and foreign customers.

TƯ VẤN KHỐI LƯỢNG
QS CONSULTANT

TƯ VẤN GIÁM SÁT
CONSTRUCTION MANAGER

NHÀ THẦU THI CÔNG
BUILDING CONTRACTOR

CHỦ ĐẦU TƯ
DEVELOPER

Thiết kế cơ sở 
Basic Design

Thiết kế chi tiết 
Detail Design

Thiết kế ý tưởng 
Concept Design

Thi công sàn tầng 2 
Prior to placement

on 2F concrete 

Thi công sàn tầng mái 
Prior to placement

on RF concrete 

Hoàn thiện phần tô trát 
After plastering works 

(Architecture)

Hoàn thiện MEP 
Testing and

Commissioning (MEP)

Nghiệm thu hoàn thành 
After completion 
(Whole Project)

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ/ DESIGN TERM GIAI ĐOẠN THI CÔNG/ CONSTRUCTION TERM

Các chuyên gia Nhật Bản tuyệt đối kiểm tra chặt chẽ các giai đoạn thiết 
kế ý tưởng, thiết kế cơ sở cũng như thiết kế chi tiết dựa trên các tiêu chuẩn 
Nhật Bản, không phụ thuộc vào thiết kế bên ngoài.
We absolutely have Checking term in Concept design, Basic design, Detail 
design term by Japanese specialist based on our Japanese guideline, never 
take over to outside designer.

Các chuyên gia Nhật Bản tuyệt đối kiểm tra ít nhất 3 lần từ giai đoạn thi công đến hoàn thiện dựa trên 
các tiêu chuẩn Nhật Bản cũng như 2 lần nghiệm thu từ bên thứ 3, không phụ thuộc vào các nhà thầu.
We absolutely have inspection term 3 times at least in Structure phase, Finishing phase by Japanese 
construction specialist based on our guideline and 2 times authority inspection as third party checking, 
never take over to contractor.
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Tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn và nhịp sống tràn đầy năng 
lượng với những tiện ích độc đáo mà MIDORI PARK mang đến. Trải 
nghiệm không gian xanh mát, bốn mùa xinh tươi, hạnh phúc an lành 
giữa thành phố tuyệt đẹp. MIDORI PARK được ví như chiếc nôi trong 
lành nuôi dưỡng mầm xanh cho các thế hệ tiếp nối trong một cộng 
đồng cư dân thân thiện, văn minh...

Enjoy both relaxing moments and energetic life with facilities and 
services that MIDORI PARK will provides. Experience both refreshing 
air and silence in the ecological city with amazing landscape. MIDORI 
PARK would be the cradle which nourishes plenty of green for the next 
generation…

KẾT NỐI TÌNH THÂN
SPIRITUAL CONNECTION

Hình ảnh minh hoạ  
Illustrative image

K
Hình phối cảnh/Perspective image
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“Vẻ đẹp”, đó là một tiêu chí, tiêu chuẩn giá trị hướng đến thời đại kế tiếp của Tập đoàn TOKYU. “Vẻ đẹp” 
chúng tôi truy cầu ở đây là những cảm nhận sâu sắc của mọi người trong một môi trường nơi con người, xã 
hội, thiên nhiên hài hòa với nhau, không có biên giới và vượt thời đại. Tập đoàn TOKYU lấy việc “tạo ra môi 
trường sống đẹp” tinh tế, chất lượng cao, khỏe mạnh, cảm động đến lòng người để làm mục tiêu kinh doanh, 
và dốc hết sức để thực hiện điều này. Thêm vào đó, Công ty mong mỏi có thể giúp cho mỗi một người dân 
sống theo ý mình muốn, có thể cảm nhận được hạnh phúc, trong một “xã hội hài hòa” an lành, đầy tình 
thương. Công ty BECAMEX TOKYU chúng tôi vừa tôn trọng văn hóa và cách sống của Việt Nam, vừa tiếp thu 
cái hay của Nhật Bản, quyết tâm “phát triển đô thị” làm cho người dân cảm thấy dễ sống nhất, và để tạo ra 

“môi trường sống tươi đẹp” tại Việt Nam. 

Toward a beautiful age

BECAMEX IDC CORP.

“Beauty” is a criterion, a standard of value towards the next age of TOKYU Group. The “Beauty” that we are 
pursuing here is people’s intensive feelings in an environment where human; society and nature are harmonized 
together without differences in nationalities and generation. TOKYU Group takes “creating beautiful, exquisite, 
high quality, healthy, heart-touching living environment” as our business goals, and tries our best to accomplish 
it. In addition, we desires to help everyone live in their own wish, feel happy in a “harmonious”, peaceful 
society. BECAMEX TOKYU respects Vietnamese culture and life style, adding hint of the beauty of Japanese 

ones as well, to create “a beautiful living environment in Vietnam”.

Chúng tôi đã rất cẩn trọng chọn lọc chi tiết nội dung thông tin trước khi hoàn thiện thiết kế và hoàn thành xây 
dựng. Tất cả những thông tin, bản vẽ, hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Các bên có liên quan cần yêu 

cầu xác định tính chính xác của thông tin căn cứ Hợp đồng mua bán và các tài liệu chính thức.

Hình phối cảnh/Perspective image

We put great thoughts into selecting information before finishing the design and construction. All the infor-
mation, drawings, and images are for illustrative purposes only. Involved parties are advised to validate the 
correctness of the information based on official contracts and other documents.

CHỦ ĐẦU TƯ

DEVELOPER
ĐỐI TÁC / PARTNERS

LIÊN DOANH GIỮA
THE JOINT VENTURE BETWEEN

CĂN HỘ CAO CẤP SORA gardens
SORA gardens

KHU MUA SẮM VÀ ẨM THỰC hikari
hikari

XE BUÝT KAZE
KAZE BUS

Tokyu Binh Duong Garden City

Tư vấn giám sát / Construction manager Tư vấn thiết kế mặt bằng tổng thể /
Master plan design consultant

Tư vấn khối lượng / QS Consultant

Tư vấn thiết kế nhà / 
Building Design Consultant

Hệ thống an ninh / Security System

Nhà thầu cảnh quan và hạ tầng /
Landscape & Infrastructure Contractors

Nhà thầu / Building Contractor
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where nature converges and emotions intertwine!
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www.midori-park.vn

MIDORI PARK
Becamex Tokyu Co., Ltd
Ground Floor, SORA gardens I building, 
C18 Lot, Hung Vuong Blv, Hoa Phu Ward, 
Thu Dau Mot city, Binh Duong Province
T. 0650 222 1109 
Hotline: 0942 119 109
Hotmail: sales@becamex-tokyu.com


