Ngày 26 tháng 11 năm 2016

Dự án nhà phố liên kế mang chất lượng Nhật Bản của Becamex Tokyu
“MIDORI PARK - Không gian sống tinh tế giữa cảnh quan thiên nhiên”
mở bán vào ngày 26/11/2016
Công ty TNHH Becamex Tokyu

Ngày 26/11/2016, công ty TNHH Becamex Tokyu (BECAMEX TOKYU) – liên doanh giữa
hai tập đoàn kinh tế lớn, Tokyu Corporation của Nhật Bản và tổng công ty Becamex IDC của
Việt Nam – chính thức mở bán dự án MIDORI PARK. Sự kiện này được tổ chức tại Khu nhà mẫu
Becamex Tokyu địa chỉ Lô C18, đại lộ Hùng Vương, thành phố mới Bình Dương, phường Hòa Phú,
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
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 được quy hoạch tổng thế và phát triển đồng bộ với nhiều loại hình khác nhau trong một
không gian : từ nhà phố liền kề, nhà vườn, nhà phố thương mại (shophouse) đến biệt thự sang trọng. Ở
giai đoạn đầu tiên, BECAMEX TOKYU xây dựng 42 căn, gồm 17 căn nhà vườn có hồ bơi hoặc sân
vườn trong nhà và 25 căn nhà phố liên kế. Thời gian dự kiến giao nhà là vào quý II năm 2017.
Trong sự kiện bán hàng lần này, BECAMEX TOKYU sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt,
chiết khấu lên đến 11% hoặc hỗ trợ phương thức thanh toán lên đến 7 năm không lãi suất.
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 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.
Đồng thời với việc phát triển các dự án nhà ở mang chất lượng Nhật Bản mà minh chứng là dự án căn
hộ cao tầng SORA gardens I, BECAMEX TOKYU đã và đang phát triển nhiều dự án khác tại Thành
phố Mới Bình Dương nhằm mục đích đáp ứng tốt nhất tiện ích sống cho cư dân. Cụ thể đó là các dự án
như Khu mua sắm và ẩm thực hikari với nhiều nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, khu ẩm thực; hệ thống xe
buýt KAZE hiện đại cung cấp dịch vụ an toàn và tiện lợi, v.v...Để tạo nên thành công cho các dự án,
Becamex Tokyu sử dụng đội ngũ kỹ sư người Nhật giàu kinh nghiệm cùng kỹ năng chuyên môn cao để
giám sát tiến độ và chất lượng thi công dự án; luôn đảm bảo đúng tiến độ xây dựng; phát hành sổ hồng
đúng thời hạn cho khách hàng, …
Với dự án MIDORI PARK, BECAMEX TOKYU mang đến “Sự cải tiến cùng thời gian” – có nghĩa là
thành phố không chỉ xinh đẹp hơn mà còn đáng sống hơn theo thời gian.
Thông tin khái quát về dự án MIDORI PARK được kèm theo tài liệu đính kèm.

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. Nguyễn Bùi Anh Thy
TEL: 0901 448 881
Email: nguyen.bui.anh.thy@becamex-tokyu.com
- Các thông tin về dự án MIDORI PARK

Hotline: 0942 119 109
Email: sales@becamex-tokyu.com

Tài liệu đính kèm
【Phụ lục 1】
■Giới thiệu khái quát về dự án
Tên dự án
MIDORI PARK – giai đoạn 1
Địa chỉ
Số căn nhà
Diện tích đất
Diện tích sàn
Kiến trúc
Chủ đầu tư
Đơn vị thi công

Khu DFG, Thành phố mới Bình Dương, Phường Hòa Phú, Thành Phố
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
42 căn
Từ 100 - 150 m2
Từ 303 – 354 m2
4〜5 phòng ngủ + 2 phòng khách + Phòng ăn + Nhà bếp + sân thượng
BECAMEX TOKYU CO.,LTD. (Công ty TNHH Becamex Tokyu)
Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)

Thời điểm bán hàng Từ tháng 11/2016 chào bán chính thức (đợt 1)
Thời điểm bàn giao Quý 2, 2017 (Dự kiến)

【Phụ lục 2】
■Giới thiệu về BECAMEX TOKYU

(1)
(2)
(3)

(5)
(6)

Tên gọi
Địa điểm
Người đại diện
Lĩnh vực kinh
doanh
Vốn đầu tư
Ngày thành lập

(7)

Tỷ lệ góp vốn

(4)

Công ty TNHH BECAMEX TOKYU
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Ông SAKAI YOICHIRO - Tổng giám đốc
Đầu tư bất động sản, Buôn bán bất động sản,
Cho thuê bất động sản
8.600 tỷ đồng Việt Nam
Ngày 1 tháng 3 năm 2012
Tập đoàn Tokyu 65%
Tổng công ty BECAMEX IDC 35%

【Phụ lục 3】
■Bản đồ vị trí dự án
Bản đồ vị trí tỉnh Bình Dương

■Hà Nội

■Thành phố Mới BD
■Thành phố HCM

Bản đồ vị trí dự án MIDORI PARK (trong khu vực Thành Phố Mới Bình Dương)
MIDORI PARK

hikari

Trung tâm
Hành chính
Tỉnh Bình Dương

SORA

