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Dear Valued Customers,

During the first half of 2016, the Ho Chi Minh City real estate market was very active. The number of successfully 
launched projects increased dramatically during this time. This shows that end-users and investors are paying 
more attention to exciting projects. This is the right time for developers to release their products to the market.

Masteri, the upscale real estate brand, has officially launched an alluring new luxury project called Millennium. 
Millennium offers a high-end, exclusive living environment right in the heart of Ho Chi Minh City. Work on 
Millennium began on July 31, 2016, and it has already received glowing feedback from the market.

Thanks to their remarkable recent success, Masteri and its partners are supremely confident in developing 
new projects to provide more exceptional products for the luxury market. In coming time, we will share the 
information on our enticing latest projects.

We are very happy to announce that the Masteri Thao Dien luxury residence is entering its final stage of 
construction. We look forward to welcoming our first residents. Completed base apartments were handed 
over to the first owners in June, while semi-finished units will be handed over from September to December 
2016. The internal landscaping and road network, including a beautifully designed central park and pond, 
along with all other luxury facilities, will be completed in Q4, 2016. Masteri and its partners are extremely 
proud to hand over these homes to our valued residents well ahead of schedule.

On behalf of Thao Dien Investment, I would like to extend my most sincere thanks to our amazing 
customers and their families for their continuous support and encouragement. We hope this newsletter 
provides helpful information.

Finally, we wish all of you good health and success.

Yours faithfully,

Thông điệp từ Ban Giám Đốc

Kính gửi Quý khách hàng!

Nửa đầu năm 2016 ghi nhận sự sôi động của thị trường Bất động sản TP.HCM khi hàng loạt các dự án bất động 
sản ra mắt thành công, khách hàng có nhu cầu thực và các nhà đầu tư bắt đầu “để mắt” tới các dự án tiềm năng. 
Nhiều chủ đầu tư cũng tận dụng thời điểm này nhanh chóng giới thiệu các sản phẩm tốt ra thị trường.

Thương hiệu Bất Động Sản cao cấp Masteri vừa chính thức ra mắt dự án Millennium. Thuộc phân khúc hạng 
sang, Millennium hứa hẹn đem lại không gian sống sang trọng, riêng biệt đẳng cấp ngay tại trung tâm thành 
phố. Dự án đã được giới thiệu vào ngày 31/07/2016 và nhận được rất nhiều sự quan tâm tích cực từ thị trường.

Với những thành công nổi bật từ các dự án đã ra mắt, gần đây nhất là Millennium, Masteri và các đối tác chiến 
lược tự tin phát triển nhiều sản phẩm chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Masteri 
sẽ giới thiệu những hình ảnh của dự án mới nhất đến Quý khách hàng trong thời gian tới.

Chúng tôi cũng rất vui mừng thông báo dự án Khu Dân cư cao cấp Masteri đã đi đến giai đoạn cuối cùng 
và đang trong quá trình hoàn thiện, sẵn sàng chào đón những chủ nhân tương lai đầu tiên dọn về. Những 
căn hộ hoàn thiện thô đã được chính thức bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng 6 vừa qua; riêng 
những căn hộ hoàn thiện cơ bản sẽ được bàn giao số lượng lớn từ tháng 9 - 12/2016, và toàn bộ hệ thống 
hạ tầng cảnh quan bao gồm công viên trung tâm, hồ điều hòa… cũng sẽ được hoàn thành trong Quý IV, 
2016. Đây là niềm vinh dự, tự hào của thương hiệu Masteri & đội ngũ phát triển dự án khi có thể thực hiện 
bàn giao căn hộ trước tiến độ cam kết với khách hàng.

Thay mặt Công ty Cổ phần Đầu Tư Thảo Điền, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Quý khách hàng và 
gia đình đã luôn hỗ trợ và tin tưởng lựa chọn sở hữu các sản phẩm của thương hiệu Bất Động Sản cao cấp 
Masteri. Chúng tôi hy vọng ấn phẩm này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích về các dự án của Masteri.

Kính chúc Quý khách hàng nhiều sức khỏe và thành công.

Trân trọng,

Phan Thị Ánh Tuyết
Quyền Tổng Giám Đốc

Phan Thi Anh Tuyet
Acting CEO

Message from the Board of Management
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CÁC DỰ ÁN CỦA THƯƠNG HIỆU MASTERI MASTERI’S PROJECTSCÁC DỰ ÁN CỦA THƯƠNG HIỆU MASTERI

DỰ ÁN

Masteri Thao Dien Project

MASTERI THẢO ĐIỀN

MASTERI’S PROJECTS
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DỰ ÁN MASTERI THẢO ĐIỀN MASTERI THAO DIEN PROJECT

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Construction Progress

Hoàn thiện cơ bản
Đã hoàn tất sơn nước mặt 
ngoài tòa nhà

Hoàn thiện cơ bản
Đã hoàn tất sơn nước mặt 
ngoài tòa nhà

Hoàn thiện cơ bản
Đã hoàn tất sơn nước mặt 
ngoài tòa nhà

Hoàn thiện cơ bản
Đã hoàn tất sơn nước mặt 
ngoài tòa nhà

Semi finishing
Exterior emulsified painting 
completion

Semi finishing
Exterior emulsified painting 
completion

Semi finishing
Exterior emulsified painting 
completion

Semi finishing
Exterior emulsified painting 
completion

TÒA CĂN HỘ
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

CÔNG VIÊN TRUNG TÂM
& HỒ ĐIỀU HÒA

THE APARTMENT - COMMERCIAL - 
SERVICE TOWER

GREENERY PARK & POND

Xây tô mặt ngoài đến tầng 20

Đang thi công

Exterior plastering completed 
to 20th floor

Under construction
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DỰ ÁN MASTERI THẢO ĐIỀN MASTERI THAO DIEN PROJECT

TRIỂN KHAI THI CÔNG LỐI ĐI NỘI BỘ
Constructing internal roads

TRIỂN KHAI THI CÔNG HỒ ĐIỀU HÒA

Constructing pond

TRIỂN KHAI THI CÔNG CÔNG VIÊN CÂY XANH

Constructing greenery park 

THI CÔNG SẢNH CÁC TÒA

Constructing apartment lobby HOÀN THIỆN SẢNH THANG MÁY CĂN HỘ

Constructing elevator lobby

TRIỂN KHAI THI CÔNG HỒ BƠI
Constructing pools
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DỰ ÁN MASTERI THẢO ĐIỀN MASTERI THAO DIEN PROJECT

LỄ CẤT NÓC
TÒA CĂN HỘ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

THÁNG 6/2016

Topping-out ceremony for the Apartment -
Commercial - Service Tower (June 2016)

Tòa Căn hộ - Thương mại – Dịch vụ của 
dự án cao cấp Masteri Thảo Điền đã 
được cất nóc vào sáng ngày 10/6/2016. 
Buổi lễ có sự tham gia của đại diện 
thương hiệu Bất Động Sản Masteri và 
nhà thầu Coteccons. Như vậy, tòa nhà 
cuối cùng của Khu Dân Cư cao Masteri 
Thảo Điền đã thi công hoàn tất và bước 
vào giai đoạn hoàn thiện cơ bản bên 
ngoài. Dự kiến các căn hộ đầu tiên của 
tòa nhà này sẽ được bàn giao vào cuối 
năm 2016.

The Apartment - Commercial - Service Tower 
topped–out during an event on June 10, 2016. 
The ceremony included appearances by 
representatives from Masteri and Coteccons, 
as well as other contractors of the project. 
Work on the last tower of the Masteri 
Thao Dien luxury residential project is now 
complete, and semi finishing is underway. 
The tower’s first luxurious apartments will be 
handed over to residents at the end of 2016.
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DỰ ÁN MASTERI THẢO ĐIỀN MASTERI THAO DIEN PROJECT

LỄ BÀN GIAO
KHU DÂN CƯ CAO CẤP MASTERI THẢO ĐIỀN

Ngày 30/06/2016 vừa qua, thương hiệu Bất Động Sản Masteri đã chính thức bàn giao những căn hộ đầu tiên cho cư 
dân tương lai của Khu Dân Cư cao cấp Masteri Thảo Điền. Sự kiện này đã thể hiện sự cam kết vững chắc của Masteri 
và các đối tác trong việc nỗ lực hoàn thành toàn bộ dự án chất lượng và đúng tiến độ, mang đến môi trường sống 
hoàn hảo và tiện nghi. 

Đến thời điểm hiện tại, với tốc độ thi công nhanh chóng của các tòa nhà căn hộ, Khu Dân Cư cao cấp Masteri Thảo Điền 
dự kiến sẽ chính thức bàn giao những căn hộ hoàn thiện cơ bản với số lượng lớn từ tháng 9/2016. Dưới đây là lịch dự kiến 
bàn giao căn hộ Khu Dân Cư cao cấp Masteri Thảo Điền trong thời gian sắp tới:

On June 30, 2016, Masteri officially handed over the project’s very first exclusive 
apartments to excited home owners. This event highlighted the strong commitment 
of Masteri and its partners to complete the project on time. We will also meet the 
promised standards and create an utterly perfect living environment for residents.

Given the quick construction progress, Masteri expects to hand over semi finished 
apartments from September 2016. Below is the estimated handover schedule for 
Masteri Thao Dien:

Ghi chú: Lịch bàn giao căn hộ cụ thể 
sẽ căn cứ vào thư Thông báo nhận 
bàn giao căn hộ của Chủ đầu tư gửi 
Quý Khách hàng trước 15 ngày.

Note: A detailed schedule based on 
the notice letter from the developer to 
customers will be issued 15 days in 
advance of any handover.

TOWER TYPE OF APT. ESTIMATED HANDOVER PERIOD

T1/T2/T3/T4 Base finished June - September, 2016

T1/T2/T3/T4 Semi-finished September - December, 2016

APARTMENT -
COMMERCIAL - 
SERVICE

Semi-finished November - December, 2016

TÒA THÁP LOẠI CĂN HỘ DỰ KIẾN BÀN GIAO

T1/T2/T3/T4 Hoàn thiện thô 06/2016 - 09/2016

T1/T2/T3/T4 Hoàn thiện cơ bản 09/2016 - 12/2016

CĂN HỘ - 
THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ

Hoàn thiện cơ bản 11/2016 - 12/2016

THÁNG 6/2016
Handover event for the first apartments

in Masteri Thao Dien (June 2016)
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DỰ ÁN MASTERI THẢO ĐIỀN MASTERI THAO DIEN PROJECT

“Tôi là một trong những khách hàng đầu tiên được nhận căn 
hộ hoàn thiện thô vào tháng 6 vừa qua. Khi đặt mua căn hộ 
Masteri, vợ chồng tôi rất đắn đo vì không biết chủ đầu tư có 
thực hiện đúng cam kết về thời gian bàn giao nhà với khách 
mua hay không. Đây là một trong những mối quan tâm lớn 
của hầu hết người mua nhà trong thời gian gần đây. Vì vậy, 
sau khi nhận được thư mời đến sự kiện bàn giao căn hộ, tôi 
thật sự rất bất ngờ và vui mừng vì đã chọn đúng chủ đầu tư, 
giúp tôi an tâm lên ngay kế hoạch thiết kế căn hộ và dọn về 
ở cùng gia đình trong thời gian tới.”

“Sau thời gian ngắn sinh sống tại TP.HCM, tôi quyết định 
tìm mua một căn hộ có diện tích vừa phải phù hợp với 
cuộc sống độc thân nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các tiện 
ích hiện đại. Vì vậy, khi biết được dự án Masteri Thảo 
Điền, tôi đã xuống tiền để đặt mua căn hộ. Dự án tọa lạc 
ngay trung tâm Quận 2 với môi trường sống thoáng đãng, 
tiện ích nội khu và ngoại khu rất phong phú. Đặc biệt, dự 
án còn nằm trong khu vực tập trung nhiều chuyên gia 
nước ngoài sinh sống và làm việc nên đã hình thành một 
cộng đồng dân cư văn minh, đẳng cấp.”

“I was one of the first customers to receive a base fin-
ished apartment in June. When I first considered pur-
chasing an apartment in the Masteri Thao Dien project, 
my wife and I hesitated because we did not know if the 
developer would fulfill its commitment to hand it over 
on time. This is one of the most prominent concerns for 
home-buyers at this time. When we received an invitation 
to the handover event, I was very surprised, and happy 
that I had made the right choice in going with Masteri. 
This has provided peace of mind for me to design the 
apartment and move in with my family in the near future.”

“After living in HCMC for just a short while, I decided 
to buy a moderately sized apartment. I’m interested 
in apartments with all the modern conveniences, so 
I decided to purchase an apartment in Masteri Thao 
Dien. The project, located in the heart of District 2, 
features open spaces and a wide variety of internal 
facilities and surrounding amenities. It is also located 
in an area where many expatriates live and work, of-
fering a quiet and convenient way of life.”

NÓI GÌ VỀ MASTERI
THẢO ĐIỀN

KHÁCH HÀNG

Testimonials

Anh / Mr Lê Bình Phương
Quận Bình Thạnh / Binh Thanh District

Anh / Mr Charle Powell
Quốc tịch Mỹ / American

“Vợ chồng tôi rất phấn khởi khi nhận được thông báo 
chính thức về lịch bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư vào 
đầu tháng 7 vừa qua. Điều này cho thấy chủ đầu tư đã 
thực hiện đúng những cam kết về tiến độ bàn giao đối 
với khách mua nhà. Đến thời điểm hiện tại, Masteri Thảo 
Điền đã thật sự để lại ấn tượng tốt đối với vợ chồng tôi. 
Trong tương lai, nếu thương hiệu Masteri phát triển thêm 
nhiều dự án bất động sản thì vợ chồng tôi sẵn sàng giới 
thiệu đến bạn bè, người thân của mình bởi “uy tín” của 
chủ đầu tư rất quan trọng.”

“We were very excited to receive the notification on the 
apartment handover schedule from the developer in early 
July. This showed the developer was able to honor their 
commitment to their investors and left a really good im-
pression on us. We would happily recommend Masteri to 
our relatives and friends when the brand develops more 
projects in the future.”

Vợ chồng anh / Mr & Ms Phạm Trung Nghĩa
Quận 10 / District 10
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DỰ ÁN

M-One Nam Sai Gon Project

M-ONE NAM SÀI GÒN
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DỰ ÁN M-ONE NAM SÀI GÒN M-ONE NAM SAI GON PROJECT

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Construction Progress

M-One Nam Sài Gòn đang được đẩy mạnh thi công các tòa căn 
hộ của dự án. Không khí tại công trường rất tấp nập, khẩn trương 
để đảm bảo tiến độ bàn giao cho khách hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh tiến độ dự án được ghi lại trong 
những ngày đầu tháng 8:

M-One Nam Sai Gon is on progress. Here are the construction 
progress photographs in early August:
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DỰ ÁN M-ONE NAM SÀI GÒN M-ONE NAM SAI GON PROJECTDỰ ÁN M-ONE NAM SÀI GÒN

tầm tay. Đặc biệt, Techcombank còn khẳng định cam kết 
bảo lãnh bàn giao nhà và quyền sở hữu đối với người mua 
nhà. Đây là nền tảng vững chắc nhất để thu hút và giữ 
được niềm tin của thị trường, để khách hàng an tâm mua 
nhà mà không sợ rủi ro.

Dự án M-One Nam Sài Gòn đã mở bán đợt tiếp theo 
vào ngày 25/6/2016 vừa qua. Đến với đợt mở bán này, 
khách hàng có cơ hội tham gia chương trình “Trải nghiệm 
M-One hôm nay, nhận ngay 100 lượng vàng” và sở hữu 
rất nhiều phần quà giá trị khác.

Ngoài ra, thương hiệu Bất Động Sản Masteri cùng với 
đối tác Techcombank cũng đã giới thiệu gói vay ưu 
đãi cực hấp dẫn chỉ từ 7,49%/năm và cho vay đến 
80% giá trị căn hộ, miễn phí trả nợ trước hạn. Theo đó, 
khách hàng chỉ cần trả trước 399 triệu đồng và thanh 
toán 9,9 triệu một tháng để sở hữu căn hộ cao cấp 
M-One Nam Sài Gòn.

Theo đại diện ngân hàng Techcombank tham gia tại sự 
kiện mở bán này chia sẻ, hiện nay số lượng cặp vợ chồng 
trẻ đi vay mua nhà ngày càng tăng trong bối cảnh có 
rất nhiều chính sách ưu đãi từ phía ngân hàng. Vì vậy, 
Techcombank đã cùng với Masteri phát triển gói vay ưu 
đãi này nhằm giúp giảm áp lực tài chính cho những gia 
đình trẻ, giúp họ dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp trong 

M-One Nam Sài Gòn được đầu tư phát triển bởi 
TCO Development và Thảo Điền Investment với 
Thương hiệu Bất Động Sản cao cấp MASTERI. 
Các căn hộ tại M-One Nam Sài Gòn được thiết kế 
đa dạng với diện tích từ 57 - 94m2 cùng hệ thống 
tiện ích nội khu cao cấp. M-One Nam Sài Gòn tọa 
lạc tại đường Bế Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, 
thuộc trung tâm Quận 7. Từ dự án, việc di chuyển 
về trung tâm Quận 1, Phú Mỹ Hưng và các trung 
tâm mua sắm giải trí chỉ trong ít phút.

Bàn giao nhà Quý II, 2017.

TRẢI NGHIỆM
M-ONE HÔM NAY

NHẬN NGAY
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M-One Nam Sai Gon opened a second round of sales 

on June 25th, 2016. During this exciting sales event, 

our exclusive customers enjoyed the “Experience 

M-One today, get 100 gold taels” program, and got 

the chance to win amazing prizes.

In other exciting news, Masteri, along with our valued 

partner Techcombank, has introduced a special loan 

package from just 7.49% per year for up to 80% of the 

apartment’s value, with no prepayment penalty. This 

means customers pay just VND 399 million in advance, 

and only VND 9.9 million per month to become a 

resident of the luxurious M-One Nam Sai Gon.

During the event, a Techcombank representative said the 

number of young couples purchasing houses through 

loans has increased thanks to their special policies. 

Masteri and Techcombank created this unique loan 

package to offer successful, aspiring young families the 

chance to own their dream home. Techcombank has also 

committed to guaranteeing property rights for house 

buyers creating a strong foundation for customers to 

posess their desired home without worrying about risk.

M-One Nam Saigon is being developed by TCO 
Development and Thao Dien Investment, which 
owns Masteri. The luxury apartments at M-One 
Nam Sai Gon will range from 57 to 94 square 
meters in size and feature the absolute best in 
interior design and fittings. The project is located 
in the heart of District 7 on Be Van Cam Street, Tan 
Kieng Ward where residents will have easy access 
to the CBD, Phu My Hung and exciting shopping 

and recreational centers.

Handover Quarter II, 2017.
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“Do điều kiện công việc nên vợ chồng tôi phải luân 
chuyển vào TP.HCM làm việc lâu dài. Tích lũy được sổ 
tiết kiệm, tôi bắt đầu tìm mua căn hộ để gia đình nhỏ có 
thể bắt đầu cuộc sống ở miền đất mới. Tôi muốn chọn 
căn hộ phù hợp với mức thu nhập để cuộc sống vẫn thoải 
mái, không căng thẳng về vấn đề tài chính. Quan trọng 
nhất là tìm được chủ đầu tư uy tín để giữ đúng những gì 
họ cam kết ban đầu. Với M-One Nam Sài Gòn, tôi đã 
hoàn toàn bị thuyết phục về độ uy tín bởi đội ngũ phát 
triển là những tên tuổi có tiếng trong ngành như: Masteri, 
Techcombank, Coteccons, Savills.”

“Vợ chồng tôi đã đưa M-One Nam Sài Gòn vào tầm 
ngắm sau một thời gian loay hoay tìm mua căn hộ mới 
với mức giá trong tầm tay, gần trung tâm Q1 để thuận 
tiện cho việc đi lại đến cơ quan của cả hai. Và ngay khi 
quyết định chọn mua dự án thì đúng lúc dự án giới thiệu 
chương trình bốc thăm trúng thưởng vàng với tổng giá 
trị lên đến 100 lượng, tôi không do dự và quyết định 
xuống tiền ngay. Thật may mắn khi vừa chọn được căn 
hộ ưng ý, vừa lại không bỏ lỡ dịp tham gia sự kiện tặng 
quà giá trị này.”

“Due to work, my husband and I have decided to settle 

in HCMC for long-term, and I began looking for an apart-

ment on new land for my family. I wanted an apartment 

matching our budget so that we could maintain a comfort-

able lifestyle and avoid financial stress. Most importantly, 

we wanted to find a prestigious investor. When it came to 

M-One Nam Saigon, I was completely convinced of the 

credibility of the development team, as it includes well-

known names in the real estate industry such as Masteri, 

Techcombank, Coteccons and Savills.”

“My family first considered M-One Nam Sai Gon since 

it is located near the CBD, making it easy to get to our 

office. As soon as we decided to buy an apartment here, 

the developer began a lucky draw program with a total 

value of up to 100 gold taels, so we quickly bought a unit. 

We feel very fortunate to own our ideal home and have 

the opportunity to win such an amazing prize.”

KHÁCH HÀNG
NÓI GÌ VỀ M-ONE 
NAM SÀI GÒN

Testimonials

Chị / Ms Hồng Minh Thúy
Hà Nội / Hanoi

Anh / Mr Lê Hoàng Minh
Quận 10 / District 10
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“Chúng tôi đã đặt mua căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án 
M-One Nam Sài Gòn sau khi tham khảo vài dự án. Chúng 
tôi thật sự rất thích thiết kế căn hộ tại đây, các phòng đều 
nhận được ánh sáng tự nhiên, thông thoáng và mát mẻ. 
Ngoài ra, các tiện ích nội khu của dự án cũng rất phong 
phú, phù hợp với cuộc sống của gia đình trẻ như siêu thị 
Vinmart, hồ bơi và phòng gym tiêu chuẩn quốc tế, khu 
vui chơi trẻ em, lối đi dạo bộ,…Tất cả đều có thể đáp 
ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, thư giãn cho mỗi thành 
viên gia đình.”

“We purchased a three-bedroom apartment in M-One 

Nam Sai Gon after researching several projects. We really 

like the design featuring natural light in every room cre-

ating an airy, cool ambiance. The internal facilities of the 

project also offer great variety and are great for a young 

family. Amenities such as a Vinmart supermarket, inter-

national-standard swimming pool and gym, children’s 

playground and walking paths... All meet our family’s 

needs for shopping, entertainment and relaxation.”

Gia đình Chị / Ms Nguyễn Thị Mai
Quận Gò Vấp / Go Vap District
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Sau thành công nổi bật của dự án cao cấp Masteri Thảo 
Điền, thương hiệu Bất Động Sản Masteri đã trở thành 
một trong những thương hiệu Bất Động Sản uy tín tại thị 
trường Việt Nam. Với phương châm khách hàng là trọng 
tâm và mang đến những sản phẩm đẳng cấp, Masteri 
vừa chính thức ra mắt thị trường dự án thuộc phân khúc 
hạng sang Millennium vào ngày 31/07/2016.

Masteri đã phối hợp với PTW – một trong những công ty 
thiết kế hàng đầu thế giới để lên ý tưởng thiết kế. Dự án 
căn hộ hạng sang này bao gồm hai tòa tháp đơn được 
thiết kế để tối đa hóa tầm nhìn về phía trung tâm thành 
phố, công viên 23-9, chợ Bến Thành và bán đảo Thủ 
Thiêm. Phần mặt dựng kiến trúc được thiết kế để giảm 
thiểu tác động của ánh nắng mặt trời trực tiếp và sự gia 
tăng nhiệt độ đột ngột, đồng thời không gian được mở 
rộng tạo nên sự chuyển tiếp thông suốt giữa bên trong và 
bên ngoài, đem lại vô số những trải nghiệm và công năng 
thú vị cho cuộc sống của chủ nhân căn hộ.

Theo Ông Henrik Folkar, Tổng Giám Đốc PTW Architects 
Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi đã chắt lọc để tạo ra sự kết 
hợp hoàn hảo giữa phong cách kiến trúc hiện đại và nét đẹp 
tinh tế của tiện nghi nội thất, nhằm mang đến không gian 
sống sang trọng, riêng tư bậc nhất cho chủ nhân và gia đình 
vững bền theo thời gian. Millennium hứa hẹn khi ra mắt sẽ 
trở thành biểu tượng mới của cuộc sống đẳng cấp.”

Đặc biệt, dự án này còn là kết quả của sự hợp tác đầu tư 
giữa thương hiệu Bất Động Sản cao cấp Masteri cùng với 
các đối tác uy tín gồm Coteccons - đơn vị xây dựng hàng 
đầu Việt Nam cam kết chất lượng và tiến độ thi công vượt 
trội; Ngân hàng Techcombank tài trợ, bảo lãnh, quản lý tài 
chính dự án; Savills Việt Nam - tập đoàn cung cấp dịch vụ 
bất động sản hàng đầu thế giới quản lý dịch vụ khu dân cư. 
Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản thì đội ngũ 
phát triển hàng đầu này của Millennium sẽ đảm bảo chất 
lượng tiêu chuẩn quốc tế, cam kết bàn giao đúng hạn cũng 
như tạo sự khác biệt về nhận thức giá trị của khách hàng.

After the blockbuster success of Masteri Thao Dien, 
Masteri is now a highly regarded, high-end real estate 
brand. With a focus on its customers and ensuring the 
ultimate in quality and aesthetics, Masteri launched the 
premium Millennium project on July 31, 2016.

Masteri worked closely with world-renowned architec-
ture firm PTW, to develop this unique project. The design 
merges two individual towers in order to maximize the 
‘urban windows,’ enabling residents to enjoy the most 
enviable views in the city. Views stretch across the wa-
ter towards the central business district, 23-9 Park, Ben 
Thanh Market and the developing Thu Thiem Peninsula. 
The façade is designed to reduce direct sunlight effects 
and minimize heat, creating the highest levels of com-
fort in every apartment. Moreover, the public spaces of-
fer seamless transitions from outdoors to indoors and a 
wide range of upscale lifestyle facilities.

According to Henrik Folkar, General Manager of PTW 
Architects Vietnam, “We tried our best to create a perfect 
combination between modern architecture and exquisite 
interior design. Millennium will deliver a high-end living 
environment that is luxurious, private and timeless. This 
project will be a trendsetter in urban lifestyle.”

The deluxe project is being developed by a number of 
prestigious partners including Masteri by Thao Dien 
Investment, Coteccons (known for its quality and 
on scheduled construction progress), Techcombank 
(providing financial guarantees and management) and 
Savills Vietnam (a highly regarded property manage-
ment services provider). According to respected real 
estate experts, this prestigious development team 
guarantees the project’s exclusive international stan-
dards and on-schedule handover, while also creating 
strong value for customers.
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TỔNG QUAN DỰ ÁN
Project overview

Tổng diện tích đất: 7.302,6 m2

Quy mô dự án: Tòa tháp đôi cao 34 tầng + 3 tầng hầm

Tổng diện tích sàn: 87,630m2

Mật độ xây dựng: Khối đế 50%, khối tháp 35%

Tổng không gian xanh nổi: Hơn 60%

Sản phẩm: Căn hộ, Officetel, Penthouse, Shophouse

Diện tích căn hộ linh hoạt: Căn hộ: 53 - 107 m2.

Officetel: 30 - 45 m2

Shophouse: 80 - 108 m2

Thời gian xây dựng: Từ Quý II, 2016

Dự kiến hoàn thành: Dự kiến Quý II, 2018

Total area: 7,302.6 sqm

Project scale: Twin towers with 34-floors, 3 basements

Total floor area: 87,630 sqm 

Construction density: Podium 50%, Twin tower area 35%

Greenery area ratio: Over 60%

Unit types: Apartment, Officetel, Penthouse, Shophouse

Range of units in square meter: 53 - 107 sqm

Officetel: 30 - 45 sqm

Shophouse: 80 - 108 sqm

Construction date: Quarter II, 2016

Hand over: Quarter II, 2018



34 35www.masteri.com.vn www.masteri.com.vn

DỰ ÁN MILLENNIUM MILLENNIUM PROJECT

VỊ TRÍ & KẾT NỐI KIẾN TRÚC TINH TẾ 
VỮNG BỀN THEO 
THỜI GIAN

A prime CBD location

The highest refinement in 
architecture & design

Millennium sở hữu vị trí đắt giá tại trung tâm thành phố 
Hồ Chí Minh, 2 mặt tiền đường Bến Vân Đồn – Nguyễn 
Hữu Hào ven sông Sài Gòn thơ mộng. Liền kề trung tâm 
tài chính, được ví như “Phố Wall” của Việt Nam và vài 
bước chân đến phố đi bộ khu vực trung tâm, Millennium 
chính là minh chứng mạnh mẽ của tiêu chí về vị trí đối với 
sản phẩm Bất Động Sản hạng sang.

Tại Millennium, bạn rút ngắn được tối đa khoảng cách di 
chuyển để dành trọn thời gian chăm sóc bản thân, gia 
đình và tận hưởng cuộc sống.

Millennium mang âm hưởng của kiến trúc hiện đại, nhẹ 
nhàng và được trau chuốt tinh tế. Dưới bàn tay của những 
kiến trúc sư tài ba, Millennium không chỉ là một kết quả của 
nghệ thuật thiết kế đương đại, mà còn sở hữu những nét 
kiến trúc “khác biệt, độc đáo” trường tồn theo thời gian.
 
Đặc biệt, sự kết tinh hoàn hảo giữa những giá trị kiến 
trúc quốc tế và nét đẹp tinh tế của tiện nghi nội thất với 
những sắc màu nhẹ nhàng, hòa điệu cùng thiên nhiên 
giúp Millennium trở thành kiến trúc nổi bật sang trọng 
nhất tại trung tâm thành phố. Theo đó, mỗi căn hộ 
Millennium là một tác phẩm kiến trúc sang trọng, tinh 
tế và khẳng định đẳng cấp chủ nhân.

Millennium is located in the heart of Ho Chi Minh 
City, 2 frontages Ben Van Don street – Nguyen Huu 
Hao street, which is alongside the Saigon River. Next 
to the Financial District and so called “Wall Street of 
Vietnam”. Mere minutes away from the city centre, our 
residents are literally a stone-throw’s away from any 
desired amenity.

Why spend countless hours in transit when you can instead 
focus on one’s enjoyment of life, family and friends. Made in the latest modern design, Millennium employs 

some of the world’s most talented architects. Their vision 
and extraordinary skills have created a design that will 
remain timeless, unique and eye-catching.

As such, Millennium perfectly combines exquisite interior 
design, nature and natural surroundings, elegance and 
refinement. Without a doubt, Millennium will become the 
most prestigious apartment complex in Ho Chi Minh City.

Kết nối thuận tiện trong thành phố

5 phút đến Trung tâm tài chính TP.HCM,
chợ Bến Thành, Nhà Thờ Đức Bà

5 phút đến Trung tâm Khu Đô thị Thủ Thiêm

10 phút đến Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

25 phút đến Sân bay Tân Sơn Nhất

Easy access to the city center

5 minutes to the Financial District, Ben Thanh Market, 
Saigon Notre-Dame Cathedral

5 minutes to Thu Thiem Urban Area

10 minutes to Phu My Hung Urban Area

25 minutes to Tan Son Nhat Airport
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SỐNG TRỌN VẸN GIỮA TRUNG TÂM PHỒN HOA
Living to the fullest in the city centre

Millennium defines itself on the ideals of class and privacy 
with a highly limited number of apartments. Our residents 
will enjoy a series of high-level internal facilities, including a 
five-star lobby, separate apartment paths and internation-
al-level gym & pool areas, each having a view to the city.

Besides, Millennium will have its own shopping centre, 
entertainment complex and restaurants. Live one’s life 
to the fullest knowing that all your needs can be eas-
ily satisfied.  Take time to value the important things, 
such as family and friends, while we ensure the small 
trivialities are taken care of. Millennium, an experience 
unlike any other - a home unlike you’ve ever dreamed.

Millennium được tạo ra để khẳng định đẳng cấp riêng 
biệt của mỗi chủ nhân bởi sự sang trọng, tinh tế nhưng 
vẫn đảm bảo được sự riêng tư khi số lượng căn hộ hạn 
chế. Ở nơi đây, chủ nhân sẽ được tận hưởng hàng loạt 
tiện ích nội khu cao cấp như tiền sảnh lobby tiêu chuẩn 5 
sao; căn hộ có lối đi riêng biệt, phòng tập gym & hồ bơi 
tiêu chuẩn quốc tế với tầm nhìn bao quát toàn thành phố.

Ngoài ra, với hàng loạt những tiện ích ngoại khu đa 
dạng như hệ thống trung tâm thương mại mua sắm, 
giải trí, ẩm thực,… chủ nhân có thể hòa mình vào các 
hoạt động đô thị sôi động và tận hưởng những giây 
phút giải trí bất tận. Và sau đó, trong không gian riêng 
biệt của Millennium, chủ nhân có thể có được sự thư 
giãn, nghỉ ngơi tối đa để tận hưởng cuộc sống như ý 
nghĩa vốn có của nó. 

MẶT BẰNG TỔNG THỂ
Master plan

01. Hồ nước cảnh quan
02. Sân vườn nội bộ
03. Gym
04. Hồ bơi
05. BBQ
06. Khu thư giãn ngoài trời
07. Phòng làm việc
08. Khu vui chơi trẻ em
09. Lối vào khu Officetel
10. Sảnh Officetel
11. Lối vào khu căn hộ
12. Sảnh khu căn hộ
13. Khu đậu xe ngoài trời
14. Shophouse
15. Thác nước cảnh quan
16. Lối xuống hầm

01. Water Feature
02. Garden
03. Gym
04. Swimming Pool
05. BBQ
06. Outdoor Relaxation Area
07. Business Centre
08. Kid Playground
09. Officetel Entrance
10. Officetel Lobby
11. Apartment Entrance
12. Apartment Lobby
13. Outdoor Parking Lot
14. Shophouse
15. Landscaping Waterfall
16. Basement Entrance
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DỰ ÁN HẠNG SANG 
MILLENNIUM

LỄ RA MẮT

Launch event for the Millennium 
premium project

Trong không gian sang trọng và tinh tế của Gem Center, 9h00 
sáng ngày 31/07/2016, thương hiệu Bất Động Sản cao cấp 
Masteri đã chính thức giới thiệu Millennium đến Quý khách 
hàng. Sau tiết mục mở màn long trọng, ông Trịnh Hoài Đức - 
Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh đã chia sẻ trong bài thuyết 
trình Dự án của mình tại buổi lễ: “Đẳng cấp không thuộc về 
số đông, đẳng cấp của dự án Millennium thuộc về những chủ 
nhân lựa chọn sự tinh tế, khác biệt.” - Đây như một lời gửi gắm 
tận tâm của thương hiệu Masteri khi xây dựng nên Millennium, 
mong muốn giúp chủ nhân tương lai sở hữu căn hộ sang trọng, 
đẳng cấp nhất.

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhận được nhiều sự quan 
tâm từ đông đảo khách hàng tham gia. Với vị trí đắt giá tại trung 
tâm thành phố, 2 mặt tiền đường Bến Vân Đồn – Nguyễn Hữu 
Hào ven sông Sài Gòn thơ mộng, không gian sống riêng tư đẳng 
cấp cùng gói hỗ trợ tài chính “3 không” cho đến khi nhận nhà: 
không lãi suất – không phí trả nợ trước hạn – không trả nợ gốc vô 
cùng hấp dẫn từ đối tác chiến lược Techcombank, Millennium có 
thể xem là một trong những dự án hạng sang hot nhất hiện nay.

Đặc biệt, tại buổi lễ, thương hiệu Bất Động Sản cao cấp Masteri 
còn gửi tặng những món quà đặc biệt và cơ hội tham gia bốc 
thăm trúng thưởng rất giá trị cho khách hàng.

On July 31, 2016, at 9am,  Masteri officially introduced 
Millennium to excited potential customers at the luxu-
rious Gem Center in District 1. At the event, Mr. Trinh 
Hoai Duc, Masteri’s Sales Director, said “Class does 
not belong to the majority. The Millennium project is for 
owners who want something exclusive”. This is also a 
message from Masteri to our customers that while we 
develop Millennium, we will constantly work to ensure 
the highest levels of luxury and exclusivity.

The event was warmly received by everyone in atten-
dance. Millennium has immediately taken its place among 
the most prominent luxury projects in the city thanks to its 
prime location - CBD with 2 frontages Ben Van Don street 
and Nguyen Huu Hao street along the Sai Gon River, while 
the luxurious living spaces will offer a peaceful escape for 
residents. Finally, the very attractive “3 Nil” financial pack-
age from Techcombank, including no interest charge, no 
prepayment penalty and no principle payments, means 
becoming a part of Millennium will be a breeze. 

During the event, Masteri also offered customers valuable 
gifts and the opportunity to take part in a very exclusive 
lucky draw.



40 41www.masteri.com.vn www.masteri.com.vn

CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA THƯƠNG HIỆU MASTERI

ĐỐI TÁC CUỘC THI “4 TUẦN HÈ THỰC TẬP, 
CÙNG LẬP NGHIỆP TƯƠNG LAI”

NIỀM VUI TẾT THIẾU NHI
CHO TRẺ EM NGHÈO

The Summer Internship partnership contest Giving hope to impoverished children 
on Children’s day
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SOCIAL ACTIVITIES OF MASTERI BRAND

Tháng 6 vừa qua, Thương hiệu Bất Động Sản Masteri 
đồng hành cùng chương trình Power On và Trung tâm Hỗ 
trợ Học Sinh Sinh Viên thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 
cuộc thi “4 TUẦN HÈ THỰC TẬP - CÙNG LẬP NGHIỆP 
TƯƠNG LAI”. Cuộc thi đã tạo nên sân chơi cho các bạn 
sinh viên trải nghiệm thực tế quá trình phỏng vấn xin việc 
cùng cơ hội đặc biệt được thực tập tại các doanh nghiệp 
hàng đầu. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên có cơ hội chia 
sẻ những thắc mắc của mình về công việc cũng như định 
hướng tương lai của bản thân sau khi ra trường  đến các 
nhà tuyển dụng.

Là một trong những đối tác chính và đồng thời là một trong 
những nhà tuyển dụng của cuộc thi, thương hiệu Masteri 
cũng đã hỗ trợ và tuyển dụng các bạn thực tập sinh tài 
năng, hứa hẹn sẽ tạo cho các bạn có cơ hội được tiếp cận 
môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

In June, Masteri and the Power On Program and SAC 
(Student Association Center) held a special “summer in-
ternship” contest. This allowed outstanding fourth-year 
students to experience and practice a job interview at 
leading companies.

As one of the main partners and employers involved in 
the contest, Masteri has also recruited the talented in-
terns, giving them the opportunity to work in a dynamic, 
professional workplace.

Nhân dịp Tết Thiếu Nhi 1/6, Masteri đã tổ 
chức thăm từ thiện và tặng quà cho các 
em nhỏ mồ côi tại Mái ấm Linh Quang, 
huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Chuyến đi đã 
đem đến nhiều niềm vui, nụ cười cho các 
em, giúp em có một ngày Tết Thiếu Nhi 
đầy ý nghĩa.

On the occasion of Children’s day, June 
1st 2016, Masteri organized a visit to Linh 
Quang Homes, Xuan Loc District, Dong Nai 
Province. This meaningful trip brought joy 
and laughter to impoverished children.
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TUYẾN METRO BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN BEN THANH - SUOI TIEN METRO LINE

TIẾN ĐỘ TUYẾN METRO
BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN

Progress of Ben Thanh - Suoi Tien 
Metro line

Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên đang 
dần hình thành từng ngày. Tuyến đường có tổng chiều dài 
gần 20 km, gồm 14 ga ngầm, 11 ga trên cao và Depot tại 
Quận 9. Đến thời điểm hiện tại mọi việc đã hoàn tất trên 
60% khối lượng, riêng điểm ga cuối Suối Tiên, việc xây 
dựng cơ bản đã hoàn thành đạt 88% khối lượng và đang 
thi công tiếp phần bệ trụ.

Công tác lao lắp dầm đang được nhà thầu tiến hành theo 
dạng cuốn chiếu, vừa đúc vừa lắp kéo dài trong thời gian 
2 năm. Thời điểm này, ga số 7 tại phường Thảo Điền - 
Quận 2 kết nối với Khu Dân Cư Masteri Thảo Điển là điểm 
giao cắt đầu tiên từ trên cao với mặt đường trên toàn 

tuyến. Khi tuyến metro đi vào vận hành năm 2018, từ 
đây, cư dân chỉ mất 7 phút để đi vào trung tâm Quận 1, 
khoảng 17 phút để tới Sân bay Tân Sơn Nhất.

Để đón đầu tuyến metro này, nhiều khu đô thị mới ở 
Quận 2 cũng đã được hình thành. Theo các chuyên gia 
bất động sản, càng gần các trạm trung chuyển của metro, 
bất động sản càng đắt giá và được ưa chuộng hơn khi tính 
đến các lợi ích mà vị trí này sẽ mang lại. Ga metro đảm bảo 
những tiện ích giao thông thuận tiện theo tiêu chí nhanh 
chóng, hiện đại, an toàn, giúp người dân dễ dàng kết nối 
với các khu vực khác trong TP.HCM.

Work on the Ben Thanh - Suoi Tien metro line is pro-
gressing rapidly. The route, nearly 20 km long, will feature 
14 underground stations and 11 elevated stations along 
with a depot in District 9. Presently, the project is 60% 
completed, with Suoi Tien station 88% complete. 

Once the metro line goes into operation in 2018, it will 
take residents of Masteri Thao Dien just 7 minutes to 
reach the CBD, and about 17 minutes to reach Tan Son 
Nhat Airport.

Many convenient new urban areas have been established 
in District 2 in order to take advantage of the metro line. 

According to experts, real estate areas near metro stations 
are very valuable and advantageous for residents. The 
metro system will ultimately offer fast, modern and safe 
transportation, creating easy connections with other areas 
of HCMC for residents of the luxurious Masteri Thao Dien.
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THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ TP.HCM 

THỊ TRƯỜNG CĂN 
HỘ SÔI ĐỘNG 
TRONG NỬA NĂM 
ĐẦU 2016

Apartment market bounces back in 
the first half of 2016

Theo báo cáo về thị trường căn hộ tại TPHCM trong 

Q2/2016 cho thấy nguồn cung thị trường căn hộ bán tăng 

mạnh ở tất cả các hạng. Theo đó, 19 dự án mới và giai 

đoạn 2 của một số dự án hiện hữu được mở bán, cung 

cấp hơn 8.700 căn hộ, tăng trưởng 15% theo quý. Nguồn 

cung quận 2, quận 7, quận 8 và quận Bình Thạnh tiếp tục 

thống lĩnh thị trường, với khoảng 54% tổng nguồn cung 

sơ cấp. Tổng nguồn cung sơ cấp đạt hơn 40.100 căn hộ.

Lượng căn hộ hấp thụ tăng trưởng mạnh mẽ, với hơn 

6.900 giao dịch, tăng 10% theo quý và 34% theo năm. 

Hạng B dẫn đầu chiếm 49% thị phần lượng giao dịch 

toàn thị trường. Tình hình hoạt động hạng A cải thiện 

đáng kể với hơn 330 căn hộ được bán ra.

Dự báo, nguồn cung tương lai có xu hướng tập trung ở 

khu Đông và khu Nam, chiếm gần 60% tổng nguồn cung 

tương lai do quỹ đất lớn và cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Nhờ 

vào chấp thuận của dự án cầu Kênh Tẻ 2, cầu Nguyễn 

Khoái và hầm chui Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ, 

quận 7 có tiềm năng dài hạn cho phát triển nhà ở với 

lượng nguồn cung dự đoán khoảng 24.400 căn, chiếm 

khoảng 21% của tổng nguồn cung tương lai từ Q3/2016-

2018. Sự tự tin của chủ đầu tư cho tiềm năng về nhu cầu 

nhà ở của quận 2 cũng đã tăng lên nhờ tiến độ xây dựng 

các dự án cơ sở hạ tầng tương lai như cầu Thủ Thiêm 2 

đang trong tiến trình xây dựng và kế hoạch triển khai xây 

dựng cầu Thủ Thiêm 3 và 4. Các dự án Hạng A và Hạng 

B có vị thế tốt đón nhận khá nhiều sự quan tâm từ các 

nhà đầu tư. Niềm tin thị trường nhà ở dự kiến sẽ tiếp tục 

cải thiện trong ngắn và trung hạn.

Các dự án căn hộ thuộc hạng C với nguồn cung mới cao, 

đều ghi nhận kết quả kinh doanh tốt, chiếm 37% tổng 

lượng tiêu thụ toàn thị trường, cao nhất trong các phân 

khúc. Điều này chứng minh người mua vẫn chuộng sản 

phẩm mới, chủ đầu tư càng chào bán nhiều sản phẩm 

mới thì khả năng tiêu thụ càng cao.

Đánh giá của Hiệp Hội Bất Động Sản TPHCM (HoRea) 

cho biết, thị trường bất động sản cao cấp đang phát triển 

nóng ở khu vực phía Đông thành phố, từ bờ Tây sông 

Sài Gòn bắt đầu từ quận Bình Thạnh qua quận 1, quận 4 

sang quận 2, một phần quận 9 và quận Thủ Đức.

Nhận định về thị trường bất động sản trong thời gian tới, 

bà Dương Thị Thùy Dung, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu 

và Tư vấn của CBRE Việt Nam cho biết: “Thị trường sẽ trở 

nên sôi động trở lại trong nửa cuối năm khi các chủ đầu 

tư hiện có kế hoạch chào bán các dự án mới, như thổi 

một làn gió mới cho thị trường”. Một số các dự án mới, 

điển hình là dự án hạng sang Millennium của thương hiệu 

Masteri có kế hoạch mở bán trong Q3, Q4 đang thu hút 

khá nhiều sự quan tâm của thị trường

According to report on HCMC apartments market in 

Q2/2016, 19 new projects and fresh supply from an existing 

project launched, supplying more than 8,700 units for an 

increase of 15% QoQ. The supply from District 2, 7, 8, and 

Binh Thanh District still dominate the market, accounting for 

54% of total primary stock. There were more than 40,100 

primary units available across all segments.

There was strong absorption across all segments, with 

over 6,900 sales, up 10% quarter-on-quarter and 34% 

year-on-year. Grade B led the push with 49% of total 

transactions. Grade A also had considerable activity with 

330 transactions.

It is forecasted that the future supply will located mostly 

in the East and the South, accounting for 60% because 

of the large land bank and improved infrastructure. Due 

to approval of Kenh Te 2 and Nguyen Khoai bridges, and 

Nguyen Van Linh-Nguyen Huu Tho tunnel, district 7 has 

long term potential for residential development with an 

expected supply of approximately 24,000 future units, 

representing 21% of the total future supply from Q3/2016 

to 2018. Developer confidence in district 2’s potential for 

residential demand has also been strengthened by the 

approval of future infrastructure, with on going Thu Thiem 
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2 bridge site work and the planning of Thu Thiem 3 and 

4 bridges. Projects of grade A and grade B in good 

standing to receive a lot of attention from investors. 

Housing market confidence is expected to improve in 

the short and medium term.

The apartment projects under grade C with high new sup-

ply experienced a good business results, accounting for 

37% of total market sales, the highest in the segment. 

This proves buyers still prefer new products, the more new 

products investor offers, the higher ability of consumption.

According to HoRea, the premium real estate market is 

developing in the East, from the West of Sai Gon river, 

includes Binh Thanh district, dstrict 1, 4 and 2, a part of 

district 9 and Thu Duc district.

Commenting on the performance of the HCMC real estate 

in the future, Ms. Duong Thuy Dung – Director of Research 

and Consulting at CBRE Vietnam said: “Since some de-

velopers plan to launch their new projects, the market will 

regain its momentum in the second half of 2016.” Some 

of new projects such as Millennium of Masteri brand 

launched in Q3, Q4 is drawing much attention of market.
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