Ngày 11 tháng 6 năm 2019
Dự án chung cư cao cấp thứ 2 tại Thành phố Mới Bình Dương

「MIDORI PARK The VIEW」hoàn thành cất nóc theo đúng tiến độ
~Lễ cất nóc được tiến hành với sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh và các đơn vị liên quan ~
BECAMEX TOKYU CO., LTD
Vào ngày 10 tháng 6, công ty TNHH BECAMEX TOKYU (dưới đây gọi là Becamex Tokyu)
đã thực hiện lễ cất nóc tòa nhà MIDORI PARK The VIEW (dưới đây gọi là The VIEW). Đây là
dự án chung cư cao cấp thứ 2 của công ty tại Thành phố Mới Bình Dương.
The VIEW khởi công vào tháng 3/2018 với nhà thầu chính là công ty Cổ phần Xây dựng và
Kinh doanh Hòa Bình. Với mục tiêu “An toàn là trên hết”, sau 680.000 giờ thi công, dự án đã
hoàn thành đúng kế hoạch thời gian ban đầu được đặt ra một cách an toàn, không xảy ra bất kỳ
sự cố nào.
Tại công trường xây dựng, chủ đầu tư dự án Becamex Tokyu luôn đề cao việc thực hiện các
hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nghiêm ngặt của Nhật Bản trên cơ sở các mục kiểm tra và tiêu chí
đánh giá đặc biệt. Công ty hướng đến việc cung cấp căn hộ cao cấp với chất lượng tốt nhất tại
Việt Nam. Việc kiểm tra hai lần chất lượng xây dựng được tiến hành với công ty quản lý chất
xây dựng (construction management) APAVE Châu Á-Thái Bình Dương.
Sau khi mở bán vào tháng 9/2018, ngay lập tức đã có 70% căn hộ được bán ra. Các yếu tố đằng
sau doanh số bán hàng mạnh mẽ này chính là chất lượng dịch vụ quản lý và xây dựng theo phong
cách Nhật Bản. Tầm nhìn đẹp và một loạt các tiện ích chung như hồ bơi, sky lounge... Ngoài ra,
với mức giá thấp nhất 900 triệu đồng được đánh giá phù hợp với đối tượng khách hàng trung lưu
đang tăng nhanh tại Việt Nam. Kể từ bây giờ, sau khi hoàn thành phần nội thất và cơ sở vào cuối
năm 2019, công ty sẽ bắt đầu bàn giao nhà cho các khách hàng theo kế hoạch.
Hình ảnh về Lễ cất nóc MIDORI PARK The VIEW được đính kèm trong phụ lục bên dưới.
<Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ>
Công ty TNHH BECAMEX TOKYU
Hirata Shuji +84-90-131-6626 (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)
Đặng Thị Hồng Sơn +84-90-231-7766 (Tiếng Việt, Tiếng Anh)

Phụ lục
■Hình ảnh Lễ cất nóc

Hình trên) Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Bình Dương, Phó Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư cùng đại diện các
Ban lãnh đạo tỉnh tham gia buổi lễ.
Hình bên trái) Tổng giám đốc Becamex Tokyu phát biểu.
Hình bên phải) Toàn cảnh lễ cất nóc MIDORI PARK The VIEW.
Hình góc dưới bên trái) Đại diện công ty Becamex Tokyu trao giải thưởng về an toàn xây dựng.

■ Thông tin dự án
Tên dự án
Địa điểm
Mục đích sử dụng
Số lượng căn hộ
Loại căn hộ
Diện tích sàn
Các tiện ích
Cấu trúc/ Quy mô
Diện tích mặt bằng
Diện tích sàn
Nhà đầu tư chính
Nhà thầu chính
Tư vấn quản lý xây dựng
Quản lý tòa nhà
Giá bán (chưa thuế)
Thời gian mở bán
Thời gian thi công
Thời gian bàn giao
Các đặc trưng chính

MIDORI PARK The VIEW
Lot H9- The modern Urban Zone, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,
Binh Duong Province, Vietnam
Nhà ở và thương mại
604 căn
1~3 phòng ngủ ※loại có 2 phòng ngủ chiếm số lượng nhiều hơn
Khoảng 35 ㎡～102 ㎡
Hồ bơi, phòng tập thể dục, sky lounge, phòng khách, sân thượng BBQ,
phòng cộng đồng, bãi đậu xe hơi, xe máy…
Bê tông cốt thép, 24 tầng trên mặt đất
9,087 ㎡
Khoảng 52,000 ㎡
BECAMEX TOKYU CO., LTD
Hoa Binh Corpration
APAVE Asia - Pacific
(Dự kiến) BECAMEX TOKYU CO., LTD
Giá bán: khoảng 900 triệu đồng ~ khoảng 3 tỷ 200 triệu đồng
Mức giá trung bình: khoảng 1 tỷ 400 triệu đồng
Tháng 9/2018
（Phần móng）Tháng 3/2018
(Phần thân）Tháng 9/2018
(Dự kiến) cuối năm 2019
 Môi trường sống ổn định được bao quanh bởi thiên nhiên tươi mát.
 Tầm nhìn đẹp bao quát không gian tuyệt đẹp của MIDORI PARK.
 Thiết kế ưu việt với chất lượng xây dựng được giám sát bởi kỹ sư
Nhật Bản.
 Bảo vệ quản lý suốt 24h, an ninh bằng camera an ninh hoàn hảo.
 Cùng các tiện nghi cao cấp khác.

■Thông tin cụ thể xin vui lòng liên lạc
Công ty TNHH BECAMEX TOKYU
Nagahashi Keiko +84-91-8795- 919（Tiếng Nhật, Tiếng Anh）
Hotline +84-94-2119-109 (Tiếng Việt, Tiếng Anh)

