Ngày 20 tháng 03 năm 2013

Lễ kỷ niệm 1 năm thành lập Công ty TNHH Becamex Tokyu
BECAMEX TOKYU CO.,LTD.
Công ty TNHH BECAMEX TOKYU, công ty liên doanh được thành lập giữa công ty Tokyu của Nhật
Bản và công ty Becamex IDC của Việt Nam vào tháng 3 năm 2012 nhằm mục đích phát triển đô thị tại
tỉnh Bình Dương, đã tổ chức lễ kỉ niệm 1 năm thành lập công ty tại Thành Phố Mới Bình Dương thuộc
tỉnh Bình Dương. Tại lễ kỉ niệm này, tiếp nối những lời phát biểu của Tổng giám đốc Hoshino Toshiyuki,
công ty đã vinh dự đón nhận những lời chúc mừng từ ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Dương và ông Harumitsu Hida, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM.

Trong buổi lễ, cùng với việc tuyên bố bắt đầu mở bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn CCA (Capital
Contribution Contract) của “SORA gardens”, dự án căn hộ đầu tiên của Becamex Tokyu, đã diễn ra lễ ký
kết Hợp tác hỗ trợ vay vốn mua nhà của 3 ngân hàng lớn ở Việt Nam bao gồm Vietcombank, Vietinbank
và Eximbank.
Vận dụng những kinh nghiệm và công nghệ về phát triển bất động sản trong nhiều năm qua của Tập đoàn
Tokyu, tiêu biểu là “Khu đô thị Tokyu Tama Den-en Toshi”, dự án này sẽ cung cấp cho khách hàng
những căn hộ chất lượng cao, thiết kế tinh tế, không gian sống thoải mái. Bên cạnh đó, khu vườn trên cao
và những mảng tường với nhiều cây xanh thể hiện ý tưởng về “Garden”, ý tưởng chính của “TOKYU
BINH DUONG GARDEN CITY”, cho thấy chỉ riêng Becamex Tokyu đề xuất được “chất lượng Nhật
Bản” .
Dự kiến sẽ khai trương Khu căn hộ mẫu trong Thành Phố Mới Bình Dương sau khi hoàn thành công trình
đài móng của dự án vào tháng 4. Tại Khu căn hộ mẫu, khách hàng có thể tham quan 2 căn hộ mẫu trong
thực tế, ngoài ra còn có nhiều không gian có thể trải nghiệm về “Chất lượng Nhật Bản”, ý tưởng “Garden”
hay các ý tưởng phát triển Thành Phố Mới Bình Dương trong tương lai thông qua các mô hình, phim ảnh.
Về tên của dự án “SORA gardens”, bên cạnh việc sử dụng khái niệm “Gardens” , ý tưởng chung của toàn
dự án, “Sora” theo tiếng Nhật có nghĩa là “Bầu trời” phù hợp với căn hộ cao tầng, qua đó mong muốn
rằng sẽ cuốn hút khách hàng người Việt thông qua phong cách Nhật Bản.
Khu đất dự án SORA gardens cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km về phía Bắc, nằm trong Thành
Phố Mới Bình Dương có tổng diện tích khoảng 1,000 ha, nơi Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương sẽ
được di dời vào năm sau. Trong Thành Phố Mới Bình Dương, tổng thể dự án “Tokyu Binh Duong Garden
City” của Becamex Tokyu có qui mô chừng 110ha (diện tích đất xây là 0ha). Sau khi bán căn hộ SORA
gardens, Becamex Tokyu đang lập kế hoạch cung cấp nhà ở thấp tầng như biệt thự, nhà phố, nhằm hướng
đến xây dựng đô thị theo trung dài hạn.

