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HOÀN THÀNH VÀ BÀN GIAO DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP THỨ 2
“MIDORI PARK The VIEW” TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU
Chúng tôi xin đƣợc thông báo về việc hoàn thành Dự án căn hộ cao cấp thứ hai mang tên
“MIDORI PARK The VIEW” (gọi tắt là The VIEW), đƣợc phát triển bởi công ty TNHH
BECAMEX TOKYU (gọi tắt là BECAMEX TOKYU) tại Thành Phố Mới Bình Dƣơng, tỉnh Bình
Dƣơng
“The VIEW” là khu căn hộ cao cấp gồm 604 căn, nằm trong khu MIDORI PARK đƣợc phủ đầy
nƣớc và cây xanh. Không chỉ nằm gần khu thƣơng mại MIDORI PARK Square với các nhà hàng và
quán cà phê, “The VIEW” còn gần KCN Việt Nam Singapore 2 (VSIP 2) khiến cho dự án có vị trí
vô cùng hấp dẫn, thuận lợi cho cả công việc và sinh hoạt cuộc sống hàng ngày .
Đúng với tên dự án, chúng tôi muốn gửi gắm mong ƣớc đồng hành với tầng lớp gia đình trung lƣu
trẻ đang hình thành song song với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế tại Việt Nam, xây dựng
một tổ ấm tƣơng lai bằng việc cung cấp các tiện ích nhƣ hồ bơi dài 25m, hồ bơi trẻ em, sky lounge
nhìn ra toàn cảnh Thành phố mới, nhà khách để đón tiếp ngƣời thân và bạn bè của cƣ dân… Với giá
từ 1.1 tỷ VND cho một căn 2 phòng ngủ, chúng tôi thật sự đã làm hài lòng nhu cầu của đại đa số gia
đình trung lƣu trẻ, đúng với nhu cầu mua thực tế của tầng lớp này.
Ngoài ra, ngay từ công trƣờng xây dựng, mỗi ngày Becamex Tokyu tiến hành các hƣớng dẫn kỹ
thuật nghiêm ngặt giám sát bởi các kỹ sƣ xây dựng Nhật Bản, dựa trên các mục kiểm tra và tiêu chí
đánh giá riêng. Chúng tôi đã đạt đƣợc 1.5 triệu giờ thi công an toàn cho đến khi dự án hoàn thành và
nhận đƣợc sự đánh giá rất cao của Quý khách hàng về chất lƣợng căn hộ cao cấp tại Việt Nam.
Dự án bắt đầu bàn giao từ ngày 31/12/2019 và đã có nhiều khách hàng cũng đã sớm chuyển đến ở.
Chúng tôi hứa hẹn sẽ đem đến những dịch vụ tốt nhất cho một cuộc sống tiện nghi thoải mái cho
Quý cƣ dân.
Vui lòng tham khảo hình ảnh về dự án “MIDORI PARK The VIEW” trong file đính kèm.
HẾT.
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Phụ lục đính kèm
■ Hình ảnh dự án “MIDORI PARK The VIEW”

Góc trên bên trái:

Toàn cảnh MIDORI PARK The VIEW

Góc trên bên phải: Hồ bơi 25m
Hình giữa bên phải: Sky lounge 2 mặt kính nhìn ra toàn cảnh TPM
Góc dƣới bên trái: Nội thất trong căn hộ (Phòng khách-phòng ăn)
Góc dƣới bên phải: Nội thất trong căn hộ (Phòng khách-phòng ăn)

■ Thông tin dự án
TÊN

MIDORI PARK The VIEW

ĐỊA CHỈ

Lô H9 – Khu Liên hợp Công Nghiệp – Thƣơng Mại - Đô thị, Phƣờng Hòa
Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dƣơng, Việt Nam

LOẠI HÌNH

Nhà ở - Thƣơng mại

SỐ CĂN HỘ

604 căn

CÁC LOẠI CĂN HỘ

Từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ
※Đa số là 2 phòng ngủ

DIỆN TÍCH MỖI CĂN

Từ 35m2 đến 102 m2

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Hồ bơi, gym, sky lounge, nhà khách, quầy BBQ, phòng sinh hoạt chung,
bãi đỗ xe hơi, bãi đỗ xe máy...

CẤU TRÚC

Tòa nhà 24 tầng – Cấu trúc bê tông cốt thép

DIỆN TÍCH

9,087 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN

52,000 m2

CHỦ ĐẦU TƢ

Công ty TNHH BECAMEX TOKYU

ĐƠN VỊ THI CÔNG

Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

TƢ VẤN

APAVE Asia – Pacific

QUẢN LÝ

Công ty TNHH BECAMEX TOKYU

THỜI GIAN MỞ BÁN

Mở bán từ tháng 9/2018

THỜI GIAN
THI CÔNG

(Thi công phần móng)
(Thi công tòa nhà)

HOÀN THÀNH

Tháng 12/ 2019

ĐẶC TRƢNG

・Không gian sống đƣợc bao phủ bởi màu xanh của nƣớc và cây cỏ

Tháng 3/2018
Tháng 9/2018

・Tầm nhìn ra không gian tƣơi đẹp của MIDORI PARK
・Thiết kế tinh xảo, công trình chất lƣợng hoàn mĩ đƣợc giám sát bới các
kỹ sƣ Nhật Bản
・An ninh tuyệt đối với quản lý tòa nhà 24/7 và các camera giám sát
・Các tiện ích, cơ sở vật chất sang trọng và hơn thế nữa

