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MỞ  BÁN  DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP  “MIDORI PARK The VIEW”  

TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG – VIỆT NAM  

CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU 

Công ty TNHH BECAMEX TOKYU được thành lập vào tháng 3/2012 - là liên doanh giữa Tập đoàn 

TOKYU của Nhật Bản và Tổng Công ty BECAMEX IDC với mục tiêu phát triển và xây dựng đô thị tại 

Thành Phố Mới Bình Dương, Việt Nam. Với sứ mệnh đó, chúng tôi xin được trân trọng thông báo về việc 

chính thức mở bán Dự án căn hộ cao cấp thứ hai tại Thành phố Mới Bình Dương, mang tên “MIDORI 

PARK The VIEW” (gọi tắt là The VIEW). 

Các dự án về nhà ở của chúng tôi như Dự án căn hộ cao cấp đầu tiên “SORA gardens I” (406 căn ) đã 

được bán hết dưới sự đánh giá cao của Quý khách hàng, chuỗi Dự án nhà biệt thự song lập “HARUKA 

residence” và nhà phố liên kế “HARUKA terrace” (giai đoạn 1 và giai đoạn 2 có 68 căn) thuộc “MIDORI 

PARK” đạt tỉ lệ bán cao và hiện nay chỉ còn vài căn, không chỉ nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng 

trong nước mà còn nhận được sự đánh giá cao từ khách nước ngoài.  

Tại Thành phố Mới Bình Dương, bên cạnh việc xây dựng các dự án về nhà ở, chúng tôi đang nỗ lực 

từng ngày hoàn thiện các chức năng thương mại và tiện ích cho cư dân như Khu ẩm thực và mua sắm hikari 

- nơi mà những gia đình có trẻ nhỏ có thể thoải mái vui chơi ăn uống, kêu gọi các nhà đầu tư về trường học 

và y tế…v.v… 

Bên cạnh đó, công ty TNHH BECAMEX TOKYU BUS- công ty con vốn 100% của BECAMEX 

TOKYU đang triển khai  6 lộ trình với 8 tuyến xe buýt kết nối Thành phố Thủ Dầu Một với Thành Phố Mới 

Bình Dương. Bằng việc triển khai các tuyến giao thông công cộng này, chúng tôi đang vận dụng mô hình 

thành phố vườn nổi tiếng “Tokyu Tamadenen” do Tập đoàn TOKYU phát triển tại Nhật Bản, đưa giao 

thông công cộng trở thành một thể thống nhất khi tiến hành xây dựng và phát triển đô thị.   . 

Với Dự án “The VIEW” lần này – chúng tôi tự hào đem đến cho Quý khách hàng khu căn hộ cao cấp 

gồm 604 căn nằm trong khu MIDORI PARK tràn ngập cây xanh và nước. Tên gọi “The VIEW” không chỉ 

xuất phát từ chính tầm nhìn đẹp của khu căn hộ khi nhìn ra bên ngoài, mà còn biểu thị cho một tương lai 

tươi đẹp của các cư dân chính là các gia đình trẻ. Không chỉ được trang bị hồ bơi, phòng nghỉ ngơi thư giãn 

trên cao, nhà khách cao cấp dành riêng cho gia đình và bạn bè của cư dân – một yếu tố hoàn toàn mới lạ tại 

Việt Nam, “The VIEW” còn có hệ thống quản lý dịch vụ theo phong cách Nhật Bản. Giá chào bán chỉ từ 

1.1 tỷ VND cho một căn 2 phòng ngủ, hỗ trợ cho đối tượng khách trung lưu đang gia tăng mạnh tại Việt 

Nam có thể sở hữu được một căn nhà mơ ước chất lượng Nhật Bản. 

 

Mọi thắc mắc liên quan đến thông cáo này, xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau: 

CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU 

    Mr. Hirata Shuji (Tiếng Nhật, tiếng Anh)                                              Số điện thoại: 090 1316 626 

    Ms. Lương Thị Phương Thịnh (Tiếng Việt, tiếng Anh)                        Số điện thoại: 098 5924 692 

    Ms. Cao Vũ Phương Uyên (Tiếng Việt, tiếng Anh)                              Số điện thoại: 091 8180 892 



 

Thông tin tham khảo đính kèm 

 

 

Thông tin cơ bản của dự án 

 

Tên dự án MIDORI PARK The VIEW 

Địa chỉ Lô H9, Thành phố Mới Bình Dương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Mục đích Nhà ở, thương mại 

Số căn hộ 604 căn 

Nội thất Từ 1 tới 3 phòng ngủ (Số căn hộ 2 phòng ngủ nhiều nhất) 

Diện tích Từ 35 tới 102 m
2
 

Tiện ích Hồ bơi, Phòng nghỉ ngơi thư giãn trên cao, Phòng nghỉ dành cho khách của 

cư dân, Phòng cộng đồng, Bãi đậu xe hơi, Bãi đậu xe máy 

Cấu thành, số tầng Bê tông cốt thép, 24 tầng 

Diện tích tầng trệt 9,087 m
2
 

Tổng diện tích sàn Khoảng 52,000 m
2
 

Chủ đầu tư Công ty TNHH BECAMEX TOKYU 

Quản lý dự án Công ty TNHH BECAMEX TOKYU 

Giá bán (chưa thuế) Giá bán dự định: Từ 800 triệu tới 2,7 tỷ VND 

Ngày khởi bán Tháng 6/2018: Chương trình bán hàng đặc biệt 

Tháng 9/2018: Mở bán chính thức 

Ngày khởi công Khởi công phần móng tháng 3/2018 

Khởi công phần thân tháng 7/2018 (Dự kiến) 

Ngày bàn giao Cuối năm 2019 (Dự kiến) 

Điểm đặc trưng - Khu dân cư được bao quanh bởi cây xanh và nước 

- Tầm nhìn đẹp được bao quanh bởi cảnh quang của MIDORI PARK 

- Thiết kế đẹp và chất lượng công trình cao được giám sát bởi các chuyên 

gia kỹ thuật Nhật Bản 

- Hệ thống an ninh gồm nhân viên bảo vệ và các camera giám sát hoạt 

động 24/24 

- Tiện ích chung với chất lượng của các căn hộ cao cấp                                

 

 

Mọi thắc mắc liên quan đến dự án này, xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau: 

 

CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU                   Sales Gallery 

   Hotline: 0942 119 109                                               Địa chỉ: Lô C18, Đại lộ Hùng Vương, P.Hòa Phú, 

   Website: www.becamex-tokyu.com                         Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương 

 

 

http://www.becamex-tokyu.com/


Hình phối cảnh dự án MIDORI PARK The VIEW 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thông tin về Công ty TNHH BECAMEX TOKYU 

 
Tên Công ty Công ty TNHH BECAMEX TOKYU 

 

Địa chỉ Tầng trệt, Tòa nhà SORA gardens I, Lô C18, đường Hùng 

Vương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Người đại diện Ông SAKAI YOICHIRO – Tổng giám đốc 

Lĩnh vực kinh 

doanh 

Ðầu tư bất động sản, Buôn bán bất động sản, Cho thuê bất 

động sản 

Vốn đầu tư 8.600 tỷ đồng Việt nam 

Ngày thành lập Ngày 1 tháng 3 năm 2012 

Tỷ lệ góp vốn TOKYU CORPORATION 65% 

BECAMEX IDC CORP. 35% 

 

Dự án chính 

          
Tên gọi SORA gardensⅠ  Tên gọi MIDORI PARK 

   HARUKA terrace 
Tổng diện tích dự án 9,082 m

2
        HARUKA residence 

Diện tích căn hộ  Từ 67.5 tới 105 m
2
  Diện tích đất một căn Từ 100 m

2
 

Số tầng 24 tầng  Tổng diện tích 

một căn 

Từ 300 m
2
 

Tổng số căn hộ 406 căn  Số tầng 1 trệt 3 lầu 

Mở bán Tháng 4/2013 (đã bán hết)  Tổng số căn 68 căn (Chia làm 2 giai đoạn) 

 Mở bán Tháng 11/2016 

 

 

                      
Tên gọi Khu ẩm thực & mua sắm 

hikari 

 Tên gọi KAZE SHUTTLE 

Diện tích gian hàng  Khoảng 1600 m
2
 Phạm vi vận 

hành 

Từ Thành phố Mới Bình 

Dương tới Thủ Dầu Một và 

trong Thành phố Mới Bình 

Dương 

Số gian hàng 14 

Ngày đưa vào hoạt 

động 

Tháng 1/2015 Số lộ tuyến 6 lộ trình 8 tuyến 

 
Ngày đưa vào 

hoạt động 

Chính thức từ tháng 

12/2014 

                                                                    (Vận hành bởi Công Ty TNHH BECAMEX TOKYU BUS) 

  

 



 

Vị trí dự án 

 

 
 




