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Tại Masterise Homes, chúng tôi tiên phong chinh phục những tiêu chuẩn toàn cầu, 
định hình phong cách sống và kiến tạo di sản cho thế hệ mai sau.

Masterise Homes pioneers in elevating the boundaries of creative and refined lifestyle, 
transforming the nation for future generations.

WORLD-CLASS STANDARD 
AND GLOBAL VALUES

KHẲNG ĐỊNH NĂNG LỰC
QUỐC TẾ VỚI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU



Tiên phong sở hữu danh mục bất động sản hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á, chúng tôi 
không ngừng kiến tạo những biểu tượng được công nhận toàn cầu với giá trị vượt thời gian.

With one-of-a-kind portfolio comprising the largest Branded Residences in South East Asia, 
We are committed to developing exquisite real estate projects of impeccable standards, 
and delivering tangible and enduring value.
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Masteri Waterfront

Grand Marina, Saigon

The Rivus The Global City

The Ritz-Carlton Residences, Hanoi

AN EVER-GROWING COLLECTION 
WITH WORLDWIDE REGCONITION
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Sở hữu đội ngũ nhân sự quốc tế dày dặn kinh nghiệm từ các quốc gia trên toàn thế giới, 
chúng tôi cùng nhau mang đến trải nghiệm sống quốc tế khác biệt tại Việt Nam.

Introducing ultimate experiences and impeccable living standard to Vietnam, in collaboration 
with acclaimed experts from around the world.

IMPECCABLE LIVING STANDARD
BUILT BY WORLD-CLASS EXPERT TEAM

MANG ĐẾN TRẢI NGHIỆM
SỐNG QUỐC TẾ KHÁC BIỆT



Masterise Homes xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế hàng đầu để đảm bảo 
giá trị mỗi công trình gia tăng bền vững.

At Masterise Homes, we build lasting and strategic partnerships with the industry’s foremost leaders 
around the world to warrant timeless asset value of our prestigious, international quality developments.

TIMELESS ASSETS GUARANTEED
BY WORLD-CLASS PARTNERSHIPS

ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ TÀI SẢN
GIA TĂNG BỀN VỮNG
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MASTERISE HOMES KIẾN TẠO NHỮNG
BIỂU TƯỢNG TOÀN CẦU VỚI GIÁ TRỊ GIA TĂNG BỀN VỮNG

MASTERISE HOMES DEVELOPS AN
EVER-GROWING COLLECTION OF TIMELESS ASSETS 

WITH WORLDWIDE RECOGNITION

01

F rom the accomplishment of successfully 
establishing the branded residences era in 
Vietnam, Masterise Homes constantly strives 

to raise the value of domestic luxury real estate 
to a new height, accentuating the imminent 
presence of Vietnam on the global map through 
large-scale projects in collaboration with world-
renowned brands such as Marriott, JW Marriott, 
The Ritz-Carlton or most recently, Elie Saab.

In the world, branded residences can be divided 
into two main categories: “hotelier” and “non-
hotelier”, with the biggest difference being the 
branded partnership. If “hotelier” properties are 
associated with an international hotel brand, then 
“non-hotelier” properties are those designed, 
developed, managed and operated according to 
the standards of an international luxury brand 
that is not part of the hospitality industry, usually 
fashion, jewelry or supercar brands.

With a strategic vision and position as a real estate 
developer embracing global values, Masterise Homes 
has been focusing on developing a comprehensive 
real estate ecosystem adhering to international 
standards including branded residences of “hotelier” 
and “non-hotelier”. This once again affirms Masterise 
Homes’ commitment to bring ultimate experiences 
and world-class living criteria to the Vietnamese 
market.

Thành công giới thiệu khái niệm bất động 
sản hàng hiệu đến khách hàng, Masterise 
Homes không ngừng nỗ lực nâng tầm giá trị 

bất động sản hàng hiệu trong nước lên một tầm cao 
mới, đánh dấu sự hiện diện tầm cỡ của Việt Nam trên 
bản đồ thế giới thông qua các dự án quy mô lớn hợp tác 
với các thương hiệu hàng đầu như Marriott, JW Marriott, 
The Ritz-Carlton hay gần đây nhất là Elie Saab.

Trên thế giới, bất động sản hàng hiệu có thể được chia 
làm hai nhóm chính là “hotelier” và “non-hotelier”, với 
điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thương hiệu hợp tác. 
Nếu bất động sản thuộc nhóm “hotelier” gắn liền 
với một thương hiệu khách sạn quốc tế, thì “non-
hotelier” là những bất động sản được thiết kế, xây 
dựng, quản lý và vận hành dựa theo tiêu chuẩn của 
một thương hiệu cao cấp không thuộc ngành khách 
sạn, thông thường sẽ là các thương hiệu thời trang, 
trang sức hoặc siêu xe.

Với tầm nhìn chiến lược và vị thế là nhà phát triển 
bất động sản mang giá trị toàn cầu, Masterise 
Homes đã và đang tập trung phát triển hệ sinh thái 
bất động sản toàn diện đạt chuẩn quốc tế bao gồm 
cả hai dòng bất động sản hàng hiệu “hotelier” lẫn 
“non-hotelier.” Điều này một lần nữa khẳng định cam 
kết mang đến những trải nghiệm xứng tầm và đẳng 
cấp sống dẫn đầu thế giới đến thị trường Việt Nam 
của Masterise Homes.



T iếp tục nâng tầm vị thế bất động sản hàng hiệu

Việt Nam, Masterise Homes hợp tác cùng nhà thiết kế 

Haute Couture danh tiếng thế giới Elie Saab giới thiệu dự án 

Khu dinh thự nổi The Rivus. Đây là sự kết hợp đầu tiên của 

bất động sản hàng hiệu “non-hotelier” gắn liền với nghệ thuật 

Haute Couture (thời trang may đo cao cấp) tại Việt Nam lẫn 

Châu Á - Thái Bình Dương.

Khu dinh thự “nổi” độc nhất tại Châu Á chỉ bao gồm 

121 tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Mỗi dinh thự là 

một kiệt tác mang đậm dấu ấn và phong cách thời 

trang của Elie Saab: Lộng lẫy - Tinh xảo - Độc nhất. 

Như chính cách mà Elie Saab tạo nên mỗi chiếc váy 

Haute Couture, các dinh thự tại The Rivus được hoàn 

thiện một cách tỉ mỉ, chăm chút mang đến những kiệt 

tác “độc bản” dành riêng cho mỗi chủ nhân.  

Từ loạt dự án của Elie Saab tại những thành phố 

“thiên đường” của bất động sản cao cấp trên thế giới, 

Masterise Homes tiên phong kiến tạo một không gian 

sống được thổi hồn bằng ngôn ngữ thời trang Haute 

Couture tại Việt Nam. Đó sẽ không chỉ là một ngôi nhà, 

mà là một tác phẩm nghệ thuật độc bản được “may đo” 

riêng cho mỗi khách hàng, mở ra một kỷ nguyên mới 

trong nghệ thuật sống dinh thự. “Tổ ấm” tại The Rivus

không chỉ là một tài sản có giá trị, một phong cách 

sống với những giá trị nghệ thuật trường tồn, mà còn 

là một biểu tượng mới thuộc dòng bất động sản hàng 

hiệu “non-hotelier” tại Việt Nam.

THE RIVUS 
dự án trọng điểm mở rộng danh mục
bất động sản hàng hiệu “non-hotelier” của Masterise Homes 

THE RIVUS 
a major project to expand Masterise Homes’  “non-hotelier” 
portfolio in branded residences segment

Taking another step to elevate the status of Vietnamese 
branded residences, Masterise Homes partners with 

internationally revered Haute Couture designer Elie Saab 
to introduce The Rivus - Gated Design Villas project. This 
is the f irst collaboration where a “non-hotelier” branded 
residence is inspired by Haute Couture (high-end bespoke 
fashion) in Vietnam and Asia - Pacif ic.

This unique and f irst riverfront villas project includes only 
121 distinguished works of art. Each villa is a masterpiece 
bearing the imprint and fashion style of Elie Saab: Glamorous 
- Exquisite - Singular. Similar to how Elie Saab crafts each 
Haute Couture item, the villas at The Rivus are meticulously 
constructed with the intention to present “one-of-a-kind” 
masterpieces for each owner.

Inspired by a series of projects by Elie Saab among the 
prime cities of high-end real estate around the world, 
Masterise Homes pioneers to create a living space 
embracing the Haute Couture fashion language in 
Vietnam. It will not only be a house but a unique and 
bespoke work of art for each customer, opening a 
new era for the art of living in villas. Each home at 
The Rivus is not only a valuable asset, a lifestyle with 
enduring artistic values but also a new symbol of the 
“non-hotelier” branded residences in Vietnam. 
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GRAND MARINA, SAIGON
đóng góp mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam,
song hành cùng trách nhiệm xã hội và gìn giữ nét đẹp văn hóa  

Giá trị kinh tế
Sau hợp tác chiến lược với thương hiệu Marriott danh tiếng, Grand Marina, Saigon đã đưa bất động sản Việt Nam sánh ngang với các 
thị trường phát triển như Bangkok, Singapore, qua loạt mở bán thành công ở thị trường trong nước lẫn quốc tế. Ông Lê Hoàng Châu, 
Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho rằng dự án sẽ góp phần nâng cao vị thế của thị trường bất động sản Việt Nam, 
đáp ứng nhu cầu nhà ở hạng sang của giới thượng lưu trong nước, các nhà đầu tư ngoài nước và thu hút thêm nguồn vốn đầu tư
nước ngoài. 

Bên cạnh 8 tòa tháp căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott là tòa tháp văn phòng kết hợp TTTM cao cấp The Sun Tower, là công viên 
ven sông với bến du thuyền, làm nên một quy hoạch tổng thể rộng 25,29 ha sầm uất giữa trung tâm thành phố, sánh ngang với những 
quảng trường của Bangkok, Singapore. 

Việc sở hữu The Sun Tower cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, có tổng diện tích sàn lên đến 106.000 m2 càng làm nổi bật đóng góp kinh tế 
của Grand Marina, Saigon. Theo NAIOP (Hiệp hội Phát triển BĐS thương 
mại tại Mỹ), trong năm 2021, trên toàn nước Mỹ có khoảng 4,73 tỷ m2 

sàn diện tích thương mại (bao gồm cả văn phòng, bán lẻ và các diện 
tích khác) đem lại khoảng 531,5 tỷ USD GDP cho nước Mỹ, tức là mỗi m2 

đóng góp 112,37 đô la cho nền kinh tế. Nếu tỷ lệ này áp dụng cho The 
Sun Tower, tòa nhà này có thể đóng góp gần 12 triệu USD cho nền kinh 
tế nước nhà.  

Giá trị xã hội
Tòa nhà The Sun Tower cũng là một trong những tòa 
nhà văn phòng bền vững tại TP HCM, đặt mục tiêu đạt 
chứng chỉ LEED Gold (chứng chỉ về tòa nhà xanh của 
Hội đồng tòa nhà xanh của Mỹ - U.S Green Building 
Council) với cam kết giảm thiểu tác động đến 
môi trường trong quá trình xây dựng, lựa chọn vật liệu 
xây dựng, thiết kế hệ thống năng lượng, chiếu sáng,… 
nhằm bảo vệ sức khỏe cư dân và người lao động tối đa.

Giá trị văn hóa
Bên cạnh đó, Masterise Homes luôn trân trọng và 
lưu giữ những giá trị văn hóa - lịch sử Việt Nam 
trong cảm hứng thiết kế. Trải dài trên mặt đứng của 
các tòa tháp căn hộ hàng hiệu là những đường nét 
được chiếu sáng tạo nên hình ảnh cây gòn - nguồn 
gốc của tên gọi Sài Gòn. Hình ảnh rễ cây bám chặt 
và các nhánh cây gòn vươn cao, đan cài vào nhau 
vươn  lên bầu trời, tượng trưng cho sự phát triển
bền vững  thịnh vượng của TP HCM. 

Khu vực quảng trường rộng lớn trải dài 850m “vẽ 
lại” bờ sông Sài Gòn với thảm thực vật địa phương 
phong phú xen kẽ với những biểu tượng kiến trúc 
ấn tượng mô phỏng hình ảnh lá sen và gợi nhắc đến 
xưởng đóng tàu Ba Son xưa. Uốn lượn quanh những 
mảng xanh là đường đi bộ lát gỗ với chi tiết cách điệu 
mô phỏng thân tàu, trải dài quanh co như hình dáng 
quanh co của sông Sài Gòn. Sở hữu những đặc điểm 
nổi bật, quảng trường Grand Marina, Saigon hứa hẹn 
trở thành địa điểm “tụ hội” nhộn nhịp trong tương lai.

Trong tương lai gần, cư dân tại các tòa tháp căn hộ 
hàng hiệu Grand Marina, Saigon không chỉ được 
tận hưởng những tiện ích đặc quyền theo chuẩn 
của Marriott International mà còn được tận hưởng
những tiện ích nối dài từ The Sun Tower, 
quảng trường ven sông thu hút, cộng hưởng 
thành một hệ tiện ích toàn diện và đẳng cấp.

Nằm bên sông Sài Gòn tại góc đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh, 
The Sun Tower thừa hưởng tất cả lợi thế giao thông khi những công 
trình trọng điểm được hoàn thiện. Theo quy hoạch, sẽ có 2 trên 5 lối 
lên xuống ga Ba Son nằm trong khuôn viên khu phức hợp 
Grand Marina, Saigon kết nối trực tiếp tòa The Sun Tower với tuyến 
metro số 1. Kết nối  thuận tiện này đem đến tiềm năng kinh doanh 
hấp dẫn cho TTTM cao cấp tại tòa The Sun Tower. Nơi đây dự kiến sẽ 
thu hút những thương hiệu hàng đầu thế giới và các tiện ích mua sắm,  
giải trí và ăn uống sang trọng, phục vụ cho khối văn phòng cũng như 
các cư dân căn hộ hàng hiệu của Grand Marina, Saigon. Hoạt động 
kinh doanh  sầm uất của TTTM cũng sẽ cộng hưởng và kích thích 
hoạt động  kinh doanh của các cửa hàng ở khối đế của các tòa tháp 
căn hộ hàng hiệu, gia tăng tiềm năng đầu tư.

Tại Việt Nam, bên cạnh 
dự án “non-hotelier” 

The Rivus thì dự án 
Grand Marina, Saigon phát 
triển bởi Masterise Homes 
lại được xem là “chuẩn mực” 
của một dự án bất động sản 
hàng hiệu “hotelier”, nơi 
mang hơi thở từ hai thương 
hiệu Marriott và JW Marriott 
hàng đầu thế giới, khắc 
họa trọn vẹn các đặc điểm
tiêu biểu của một dự án 
bất động sản hàng hiệu 
và đóng góp nhiều giá trị 
kinh tế - văn hóa - xã hội cho 
thành phố, đặc biệt là sau
cột mốc khởi công tòa 
nhà văn phòng kết hợp 
TTTM - The Sun Tower.
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GRAND MARINA, SAIGON
steadily contributes to Vietnam’s economy, along with 
social responsibility and preserving cultural beauty

Economic value
After the strategic collaboration with the renowned 
Marriott brand, Grand Marina, Saigon has raised 
Vietnamese real estate on a par with developed markets 
such as Bangkok, Singapore, through a series of successful 
sales events in both domestic and international markets. 
Le Hoang Chau, Chairman of the Ho Chi Minh City Real 
Estate Association (HoREA), stated that the project will 
contribute to heightening the position of Vietnam’s 
real estate market, meeting the demand for luxury 
housing of the elite, foreign investors and attract more 
foreign investment capital.

Next to the 8 luxury apartment towers by Marriott and 
JW Marriott is the office tower combined with the high-
class shopping center The Sun Tower, a riverside park with 
a marina, covering a 25.29-hectare master plan. Located 
at the heart of the city center, comparable to the public 
squares in Bangkok or Singapore.

The Sun Tower, with 55 floors and 5 basements at a total 
floor area of up to 106,000 m2, highlights the economic 
contribution of Grand Marina, Saigon. According to NAIOP 
(Association of Commercial Real Estate Development in 
America), in 2021, there will be about 4.73 billion square 
meters of commercial floor space in the United States 
(including office, retail and others), bringing about 
531.5 billion USD of GDP for the United States, meaning 
each square meter contributes 112.37 dollars to the 
economy. If this ratio applies to The Sun Tower, this building 
can contribute nearly 12 million USD to the national 
economy.

Located by the Saigon River at the corner of Ton Duc Thang 
- Nguyen Huu Canh Street, The Sun Tower inherits all the 
traffic advantages once surrounding key projects are
completed. According to the urban plan, there will be 
2 out of 5 entrances to Ba Son station located within the 
Grand Marina, Saigon complex, directly connecting 
The Sun Tower with metro line 1. This convenient access 
maximises commercial values and potential for the high-
end shopping center at The Sun Tower. This venue is 
expected to attract the world’s leading brands and luxury 
shopping, entertainment and high-end dining facilities, 
serving the office zone as well as the residents of the 
luxury apartments of Grand Marina, Saigon. The bustling 
business activities of the shopping center will also resonate 
and stimulate the business activities of shophouses at 
each apartment tower, increasing investment potential.

Societal value
The Sun Tower is also one of the sustainable 
off ice buildings in Ho Chi Minh City, aiming to achieve 
LEED Gold certif icate (certif icate of green buildings of the 
US Green Building Council - U.S Green Building Council) 
with commitments to minimising the impact on the 
environment during the construction process, choosing 
building materials, designing energy and lighting systems, 
etc. in order to protect the health of residents and workers 
to the maximum.

Cultural value
Besides, Masterise Homes always showcases its 
respect and intention to preserve the cultural and 
historical heritage of Vietnam through   its design 
inspiration. Etching on the facades of the luxury apartment 
towers is illuminated lines that create the image of a gon 
tree - the origin of the name Saigon. The image of gon 
tree roots and branches weaving together and reaching 
the sky symbolises the sustainable development and 
prosperity of Ho Chi Minh City.

The large square area stretching 850m reshapes the banks 
of the Saigon River with rich local flora interspersed with 
impressive architectural symbols simulating lotus leaves 
and reminiscent of the old Ba Son shipyard. Weaving 
around the green areas is a wooden walkway with 
stylized details simulating the hull of a ship, stretching 
and winding like the shape of the Saigon River. With 
outstanding attractions, Grand Marina, Saigon promises 
to soon become a bustling “convergence” venue.

In the near future, residents of the Grand Marina, Saigon 
branded residences apartment towers will not only enjoy 
the exclusive facilities of Marriott International standards 
but also reap the benefits from the extended facilities 
of The Sun Tower and the attractive riverside square, 
which will resonate among each other to become a  
comprehensive and high-class facility system.

In Vietnam, besides the “non-hotelier” project, The Rivus, the Grand Marina, Saigon project developed by Masterise 
Homes is considered the “standard” for a luxury “hotelier” branded residences project, the embodiment of two 

world-leading brands Marriott and JW Marriott, portraying the signature characteristics of a Branded Residences 
project, while also contributing to the overall economic - cultural - social progress of the city, especially after the 
construction commencement of the office building combined with shopping centre - The Sun Tower.
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MASTERISE HOMES
kiến tạo THE GLOBAL CITY -             của TP.HCM

Những thiết kế đầu tiên được hé lộ là sự kết hợp hài hòa 
giữa kiến trúc hiện đại và âm hưởng đô thị đặc trưng 
của Việt Nam, tạo nên thiết kế hiện đại, linh hoạt theo 
chuẩn mực quốc tế của đối tác Foster + Partners.

Với vai trò là trung tâm mới của đô thị, tượng trưng cho 
sự phát triển thịnh vượng và bền vững của thành phố, 
Masterise Homes và đối tác Foster + Partners, Quimera 
Energy - đơn vị tư vấn giải pháp năng lượng hiệu quả 
và bền vững của Anh Quốc với nhiều giải thưởng danh 
giá trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng tại Anh, 
châu Âu và Dubai - sẽ áp dụng những công nghệ tiên 
tiến bậc nhất. Từ công nghệ năng lượng mặt trời, quản 
lý nước sạch để tiết kiệm năng lượng và tài nguyên đến 
công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) 
sẽ được ứng dụng trong điều phối giao thông, quản lý 
không gian đô thị để tối ưu hóa việc sử dụng các diện 
tích công cộng, đỗ xe, đồng thời nâng cao an ninh, an 
toàn giao thông trong nội khu.

Với lợi thế quỹ đất lớn hiếm hoi gần trung tâm 
thành phố, rộng 117,4 ha, Masterise Homes 
định hướng phát triển dự án trở thành một 
thành phố toàn cầu, mang tính biểu tượng của 
khu vực Đông Nam Á với nhiều phân khu:  
chung cư, thấp tầng, villa, nhà ở xã hội, 
trường học, bệnh viện, thương mại bán lẻ v.v. 
Đáng chú ý nhất là trung tâm thương mại 
hạng A diện tích 123.000 m2 ở trung tâm dự án,  
nơi dự kiến sẽ quy tụ những thương hiệu 
thời trang cao cấp, những nhà hàng sang trọng 
cũng các tiện ích giải trí tiên tiến.

Để đạt được mục tiêu trở thành khu trung tâm 
mới của TP HCM, Masterise Homes đầu tư mạnh 
cho dự án township đầu tay bằng cách hợp tác 
với các đối tác hàng đầu thế giới như tư vấn 
kiến trúc Foster + Partners, thiết kế cảnh quan 
WATG, Kỹ thuật xây dựng Tung Feng và Giám sát 
dự án Artelia.

Tại Việt Nam, mô hình “thành phố 
trong thành phố” lần đầu tiên 

áp dụng tại TP HCM với sự hình thành 
của TP Thủ Đức. Nắm bắt xu hướng này, 
Masterise Homes phát triển khu đô thị 
The Global City với tầm nhìn trở thành 
khu trung tâm mới của thành phố, là 
đô thị cửa ngõ ở khu Đông. 

The Global City chứa đựng 5 yếu tố 
chủ chốt của một trung tâm mới 
toàn cầu: vị trí kết nối lý tưởng, 
quỹ đất lớn, tiện ích phức hợp đa dạng, 
tiêu chuẩn thiết kế xây dựng quốc tế, 
công nghệ tiên tiến dẫn dắt tương lai.

The Global City có hai mặt tiền giáp hai trục đường quan trọng 
bậc nhất khu Đông Sài Gòn. Một mặt tiền dự án liền kề cao 
tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, trục đường huyết mạch 
kết nối giao thông giữa TP HCM với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, 
Đông Nam Bộ và Tây Nguyên như Biên Hòa, Bình Dương, Dĩ An, 
Long Thành, Nhơn Trạch. Mặt tiền phía Đông dự án giáp đường 
Đỗ Xuân Hợp, tuyến đường trục kết nối xuyên suốt thành phố 
mới Thủ Đức (Quận 9 cũ). Đặc biệt, dự án có một mặt tiền giáp 
sông Rạch Chiếc và mặt còn lại giáp với khu đô thị thể thao 
Saigon Sports City (64 ha). Nhờ vị trí chiến lược, dự án dự kiến
được hưởng lợi từ kế hoạch nâng cấp cao tốc TP HCM - 
Long Thành - Dầu Giây lên 8 làn xe, mở rộng đường 
Đỗ Xuân Hợp với bề rộng lên đến 60m. Bên cạnh đó, tuyến 
đường sắt đô thị Metro Số 1 Bến Thành - Suối Tiên sắp 
hoàn thành cũng là một động lực thúc đẩy đáng kể nội lực
phát triển kinh tế của vùng.

“Trung tâm mới”
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In Vietnam, the “city within city” model was f irst 
applied in Ho Chi Minh City with the formation of 

Thu Duc City. Riding on this trend, Masterise Homes 
develops The Global City urban complex with the 
vision of becoming the second new center of the city, 
the gateway cosmopolis in the East.

The Global City contains 5 key elements of a new center: 
prime location, expansive land bank, diverse utilities, 
international construction and design standards, 
cutting-edge technology for the future.

The Global City has two facades adjacent to the two most 
important highways in East Saigon. One facade is adjacent to the 
Ho Chi Minh City - Long Thanh - Dau Giay highway, the arterial road 
connecting traffic between Ho Chi Minh City and the provinces of the 
Southwest, Southeast and Central Highlands such as Bien Hoa, Binh 
Duong, Di An, Long Thanh, Nhon Trach. The east facade of the project 
is adjacent to Do Xuan Hop street, the key route connecting through 
the new city of Thu Duc (old District 9). In particular, the project 
has one facade bordering the Rach Chiec river and the other side 
adjacent to the sports urban complex of Saigon Sports City (64 ha).
Due to its strategic location, the project is expected to benef it f rom 
the urban plan to upgrade the Ho Chi Minh City - Long Thanh -
Dau Giay expressway to 8 lanes, expanding Do Xuan Hop street 
with a width of up to 60m. In addition, the Metro urban railway No. 
1 Ben Thanh - Suoi Tien is soon to be completed, which is also a 
signif icant driving force for the region’s economic development.

The f irst design releases unveil a harmonious 
combination of modern architecture and signature 
Vietnamese urban resonance to create a modern and 
flexible design according to international standards of 
Foster + Partners. 

As the new center symbolising the prosperous and 
sustainable development of the city, Masterise Homes 
and its partner Foster + Partners, Quimera Energy - 
a consultant f irm on eff icient and sustainable 
energy solutions from the UK with numerous 
prestigious awards in the f ield of technology 
and energy in the UK, Europe and Dubai - 
will apply the most advanced technologies. 
From solar energy technology, and clean water 
management to save energy and resources 
to Artif icial Intelligence (AI) technology and 
the Internet of Things (IoT) will be applied in traff ic 
coordination, air management, urban space to 
optimise the use of public areas, parking, and at the 
same time improve security and traff ic safety within 
the township area.

With the unique advantage of a large land fund 

near the city center, with an area of 117.4 hectares, 

Masterise Homes strives to develop the project into 

a global, iconic city of Southeast Asia with many 

subdivisions: apartments, low-rise, villas, social 

housing, school, hospital, commercial and retail, 

etc. The most notable is the Grade A commercial 

center with an area of 123,000 m2 at the heart of the 

project, aiming to gather high-end fashion brands, 

luxury restaurants as well as advanced 

entertainment facilities.

To achieve the goal of becoming the new center of 

Ho Chi Minh City, Masterise Homes invests heavily in 

its f irst township project by collaborating with world-

leading partners such as architecture global studio 

Foster + Partners, landscape designer f irm WATG 

Off icer, construction engineering f irm Tung Feng Civil 

and project supervisor Artelia.

MASTERISE HOMES
creates  THE GLOBAL CITY 

“new center”a
of  Ho Chi Minh City
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Bằng tầm nhìn của một nhà phát triển 
bất động sản quốc tế, cùng việc lắng nghe nhu 

cầu từ thị trường, kết hợp với kinh nghiệm từ các đối 
tác toàn cầu, Masterise Homes tiếp tục bứt phá với 
dự án LUMIÈRE Boulevard, khu compound khép kín
xanh và sang trọng với nhiều tiện ích ngay trước 
thềm nhà. LUMIÈRE Boulevard sở hữu vị trí chiến lược 
nơi tâm điểm khu Đông TP HCM, ngay giữa 
đại đô thị sầm uất, tiếp giáp với đường Vành đai 3, 
đường Nguyễn Xiển và nhiều nút giao thông 
huyết mạch, gần 20 trường đại học, khu công nghệ 
cao, dễ dàng di chuyển tới các trung tâm hành chính, 
kinh tế lân cận.

Kiến trúc xanh 3D - dấu ấn chỉ có tại LUMIÈRE Boulevard 
mang tới cho người mua nhà 24 khu vườn thẳng đứng 
dọc bao xung quanh các tòa tháp, tạo nên khu vườn 
đứng trên không lớn ở TP HCM. Cư dân tương lai được 
hít thở nguồn không khí trong lành từ hàng vạn cây 
xanh bao xung quanh và dưới mặt đất với diện tích 
phủ xanh lên tới gần 4 ha, tương đương độ lớn của 5 
mặt sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Hơn cả một căn hộ, Masterise Homes mong muốn 
mang đến cho khách hàng của LUMIÈRE Boulevard 
một xu hướng sống xanh đẳng cấp, một chốn trở về 
an yên sau ngày làm việc mệt mỏi, một không gian 
trong lành để cha mẹ và con cái cùng tạo nên những 
khoảng thời gian chất lượng bên nhau. 

W ith the vision of a world-class 
real estate developer, and by listening to 

market needs, combined with the experience of 
global partners, Masterise Homes continues to 
make breakthroughs with LUMIÈRE Boulevard, 
an exclusive compound surrounded by verdant 
luxury and numerous utilities right on the doorstep. 
LUMIÈRE Boulevard is located at a strategic position 
at the heart of Ho Chi Minh City’s East area, right in 
the middle of the bustling metropolis, adjacent to 
Ring Road 3, Nguyen Xien Street, and many arterial 
intersections, nearly 20 universities, high technology 
zones, with easy access to neighboring administrative 
and economic centers. 

3D green architecture - a signature only at
LUMIÈRE Boulevard, offers customers 24 vertical 
gardens surrounding the towers, creating an 
expansive aerial garden in Ho Chi Minh City. Future 
residents can breathe fresh air from tens of thousands 
of lush plants surrounding and on the ground with a 
greening area of up to nearly 4 hectares, equivalent 
to the size of the 5 sides of My Dinh National Stadium.

More than an apartment, Masterise Homes aims to 
offer LUMIÈRE Boulevard’s customers a high-class 
green living trend, a place to return to tranquility after 
a long day of work, and a refreshing space for parents 
and children to spend quality time together.

Kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam

MASTERISE HOMES

“phủ xanh” thành phố với LUMIÈRE Boulevard

MASTERISE HOMES
keeps breaking through green living with LUMIÈRE Boulevard 
The largest multi-dimensional green sanctuary in Ho Chi Minh City
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02
MỘT TRẢI NGHIỆM SỐNG

Quốc tế khác biệt
A DISTINCT INTERNATIONAL LIVING EXPERIENCE



“Một không gian sống gắn liền với 
phong cách sống của gia đình bạn, 
truyền cảm hứng cho mọi người thì phải được 
đưa vào những tiện nghi đẳng cấp thế giới. 
Đó là nơi mọi người cảm thấy tự do không bị 
bó hẹp chỉ trong một góc mà có thể 
phát triển, trải nghiệm trong toàn bộ khu nhà.”

“A living space that harmonises with 
your family’s lifestyle and inspires all 
family members, must be f illed with 
world-class amenities. It is a place where you 
all feel free from confinement to develop 
and experience the whole living space.”

Ông / Mr

Giám đốc Khối Kinh doanh Masterise Homes
Head of Sales, Masterise Homes

Gibran Bukhari

Khách mời trong mùa 2 cũng đa dạng về độ tuổi, 

nghề nghiệp và phong cách, từ biểu tượng của 

phong cách tinh tế 2 thế hệ - diễn viên Lê Khanh và 

doanh nhân trẻ Helly Tống, nhà báo Diễm Quỳnh, tới 

2 “quý ông” của showbiz Việt: nhạc sĩ Đức Trí và ca sĩ 

Lê Hiếu. Sự xuất hiện của MC Phí Linh bên cạnh 

Hà Anh Tuấn cũng giúp các talkshow có nhịp điệu 

tự nhiên và sinh động hơn hẳn.

Khép lại hành trình đầy cảm hứng của mùa 2, 

Hà Anh Tuấn sẽ trở lại với The Master of Living Show 

mùa 3 với format mới mang tính giải trí và tương tác 

nhiều hơn. Đặc biệt, khách mời sẽ không chỉ giới hạn ở 

những người bạn nghệ sĩ của nam ca sĩ mà cả những 

khán giả quan tâm tới không gian sống “phong cách 

Masteri” cũng có thể tham gia.

Nếu như các tập của mùa 1 có chủ đề khá

riêng lẻ, đi vào các đề tài cụ thể về phong cách 

sống như các bí quyết sống khoẻ, trang hoàng 

ngôi nhà khi Xuân về, đầu tư tài chính thông minh… 

thì nội dung mùa 2 được xây dựng xoay quanh những 

giá trị cốt lõi của “sống phong cách Masteri” bao gồm 

Sống trải nghiệm - Sống tinh tế - Sống an yên. 

Sự liên kết và thống nhất xuyên suốt về chủ đề trong 

7 tập giúp The Master of Living Show mùa 2 làm 

nổi bật được những đặc trưng độc đáo của các 

dự án Masteri, đúc kết qua những thông điệp truyền 

cảm hứng của những khách mời tham gia 

chương trình. Trong khi các nghệ sĩ tham gia mang 

tới những câu chuyện mang tính trải nghiệm cá nhân 

thì các chuyên gia từ Masterise Homes mang đến 

thông tin giá trị là những kết quả nghiên cứu về 

phong cách sống cũng như góc nhìn chuyên môn, 

qua đó giúp khán giả thẩm thấu về việc định hình 

phong cách sống chuẩn quốc tế Masteri một cách 

hiệu quả nhất. 

The special guests in season 2 are also diverse in 

age, profession, and style, f rom the icon of 

aesthetic style from 2 generations - actor Le Khanh 

and young businesswoman Helly Tong, journalist 

Diem Quynh, to 2 “gentlemen” of Vietnamese 

showbiz: musician Duc Tri and singer Le Hieu. The 

appearance of MC Phi Linh next to Ha Anh Tuan also 

facilitates talk shows with a more natural and lively 

rhythm.

Concluding the inspirational journey of season 2, 

Ha Anh Tuan will return to The Master of Living Show 

season 3 with a more entertaining and 

interactive format. In particular, guests will not be 

limited to the male singer’s artist friends, but open to 

those who are interested in the “Masteri living style”.

The Master of Living Show season 2 has ended 
after airing the f inale - “The Gentlemen’s Home” 

with special guests being musician Duc Tri and 
singer Le Hieu. Season 2 of the talk show is curated 
by MC Phi Linh and renowned singer Ha Anh Tuan 
- the inspirational f igure for “Live in Masteri Style” - 
has had a comprehensive makeover in both content 
quality, visuals, and staging.

If Season 1 has an individual theme for each episode, 
going into specif ic topics about lifestyle such as tips for 
healthy living, decorating the house in Spring, smart 
f inancial investment... then Season 2 is built around 
the core values of “Live in Masteri style” including 
“Live an aesthetic life - Live in balance - Live with peace 
of mind”. The connection and unity throughout the 
theme in 7 episodes helps The Master of Living Show 
season 2 to highlight the unique characteristics of 
Masteri projects, distilled through the inspirational 
messages of the guests. While artist guests bring 
about stories of personal experiences, experts from 
Masterise Homes deliver valuable information such as 
the results of lifestyle research as well as professional 
perspectives which help the audience soak up the 
most effective way to shape the Masteri international 
standard lifestyle.

THE MASTER OF LIVING SHOW SEASON 2 REVISITE
Spreading the standard of

The Master of Living Show mùa 2 đã khép lại sau khi phát sóng tập cuối - “Ngôi nhà của 
quý ông” với khách mời là nhạc sĩ Đức Trí và ca sĩ Lê Hiếu. Mùa 2 của talkshow được 

dẫn dắt bới MC Phí Linh và nam ca sĩ Hà Anh Tuấn trong vai trò người truyền cảm hứng 
“sống phong cách Masteri” đã có sự lột xác toàn diện cả về chất lượng nội dung lẫn hình ảnh, 
dàn dựng.

THE MASTER OF LIVING SHOW MÙA 2:
Lan toả tiêu chuẩn “Sống phong cách Masteri”
Nhìn lại 

“Live in Masteri Style”
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Một ngôi nhà “phong cách” là khởi nguồn của tất cả 
chuẩn mực sống tốt nhất mà chúng ta xứng đáng. 
Vì không gì tuyệt hơn một cuộc sống tinh tế - an yên 
và đầy ắp kỷ niệm trong chính tổ ấm của mình. 
Chỉ có không gian sống đẹp mới tạo ra một nguồn 
năng lượng tích cực, giúp chúng ta có cảm hứng 
sống, làm việc và tận hưởng. 

Sống phong cách đơn giản là một cuộc sống vui, 
sống sướng, sống trong một ngôi nhà mà mình phải 
muốn quay về. Cái hay của Masterise Homes là không 
chỉ xây những ngôi nhà để ở, mà còn kiến tạo những 
giá trị vô hình để hình thành một cộng đồng Masteri 
đặc trưng và khác biệt. Để khi nói “tôi là một phần của 
cộng đồng Masteri” thì thấy vui, hãnh diện và yên tâm.

A “stylish” home is the source of all the best living 
standards we deserve. Because nothing is better 
than an aesthetic and peaceful life, one full of 
memories in your own home. Only a beautiful 
living space creates a source of positive energy that 
inspires us to live, work and enjoy.

Living a simple lifestyle is living a happy life, 
in a house that you want to return to. The beauty of 
Masterise Homes is not only building houses to live in, 
but also creating intangible values to form a unique 
and different Masteri community. So when I say 
“I am part of the Masteri community”, it makes me feel 
content, proud and secure.

Người truyền cảm hứng về
“SỐNG PHONG CÁCH MASTERI”

The inspirational figure for
“LIVE IN MASTERI STYLE”

Singer
Ca sĩ 
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MASTERISE HOMES HIỆN THỰC HÓA
PHONG CÁCH SỐNG HÀNG HIỆU

MASTERISE HOMES BRINGS
THE BRANDED LIVING TO LIFE 

Grand Marina, Saigon triển khai chuỗi sự kiện “Mua bất động sản hàng hiệu - Trải nghiệm dịch vụ hàng hiệu” Grand Marina, Saigon launches a series of lifestyle events for branded residence owners

Trở về sau một đêm tiệc trải nghiệm những dịch vụ 
hàng hiệu tại Grand Marina, Saigon, vợ chồng 
Ngô Thanh Vân – Huy Trần hào hứng chia sẻ:

“Điểm chung lớn của Huy và Vân là đều trưởng thành 
tại châu Âu và khó tính trong nhiều việc từ ăn uống, 
may mặc đến lối sống. Trải nghiệm lần này tại 
Grand Marina, Saigon là lần đầu cả 2 cảm nhận được sự 
khác biệt của việc sống trong căn hộ hàng hiệu, có 
mọi thứ tốt nhất ngay trong căn nhà tại Việt Nam - 
điều mà trước đây chúng tôi nghĩ chỉ có ở châu Âu”.

Chia sẻ cảm nhận về chuyến đi ở cuối hành trình, 
chị Nhi (TP HCM) cho biết: 

Với mục đích hiện thực hóa phong cách sống 
“hàng hiệu”, Grand Marina, Saigon mở màn chuỗi 

sự kiện bằng các “bữa tiệc” theo chủ đề “Tinh hoa 
ẩm thực hội tụ”, mang đến cho khách hàng đặc quyền 
đưa đón bằng xe sang, trải nghiệm tinh hoa ẩm thực 
từ các đầu bếp tài ba ngay tại nhà mẫu Grand Marina, 
Saigon vào tháng 4 và tháng 5/2022. 

Bắt đầu chuỗi trải nghiệm là dịch vụ di chuyển bằng xe 
limousine cho các khách hàng khi đến giao dịch 
chính thức tại nhà mẫu, mô phỏng dịch vụ “chauffeur” 
(tài xế riêng) mà đội ngũ chuyên nghiệp của tập đoàn 
Marriott cung cấp. Không chỉ dừng lại ở việc đưa đón, 
khách hàng còn được phục vụ như những chủ nhân 
quý tộc trên xe với âm nhạc và rượu chúc mừng trong 
không gian sang trọng, tiện nghi của dòng xe đẳng cấp.

Tiếp đến, khách hàng lại trở thành những thực khách đặc biệt 
tham dự màn trình diễn của một đầu bếp tài ba, với thực đơn 
được thiết kế dành riêng và một chủ đề ẩm thực đầy cuốn hút 
của đêm tiệc hôm đó. Tinh hoa ẩm thực từ Nhật sang Pháp, từ 
Á sang Âu được tái hiện một cách trọn vẹn nhất. Đó là 
thực đơn chủ đề “Mùa xuân” tạo nên từ những loại cá tươi ngon 
chỉ có trong mùa được phục vụ theo nghệ thuật Omakase của 
Chef Tomohiro Sawaguchi (nhà hàng Sushi Rei), đó là 
thực đơn “Khói lửa” gồm những món nướng BBQ của Chef 
Julien Perraudin (nhà hàng Quince Eatery) từng 2 lần giật giải 
thưởng “Đầu bếp của năm” 2019 và 2020, hay đó là thực đơn từ 
“Tâm” thể hiện bằng kỹ thuật nấu nướng điêu luyện đạt đẳng 
cấp Michelin của Chef Adrien Guenzi (nhà hàng Square One - 
thuộc khách sạn 5 sao Park Hyatt).

A series of culinary events brought to life the “branded” lifestyle, 
where customers were chauffeured by luxury car, experience 

culinary quintessence from talented chefs at Grand Marina, Saigon 
Sales Gallery in April and May 2022.

The branded experience started with limousine service taking 
customers to the sales gallery to make off icial transactions, which is 
similar to the chauffeur service in a few Marriott branded residences. 
Music and champagne were available on the luxurious ride
to congratulate new owners of branded residences at 
Grand Marina, Saigon.

Dinners at the lifestyle events were crafted by culinary masters who 
designed exclusive menus for diners at Grand Marina, Saigon. 
The culinary quintessence from Japan to France captivated 
customers with “Spring” themed menu made up of f resh in-
season f ish served in Omakase style by Chef Tomohiro Sawaguchi 
(f rom Sushi Rei), or the “Smoke f ire” menu with BBQ dishes 
by Chef Julien Perraudin (from Quince Eatery), who named 
“Chef of the Year”  twice in 2019 and 2020, or the “Heart” menu 
by Michelin-level cooking techniques by Chef Adrien Guenzi 
(Square One at Park Hyatt Saigon).

Tiếp nối chuỗi sự kiện “Mua căn hộ hàng hiệu - Trải 
nghiệm dịch vụ hàng hiệu”, chuyến đi trải nghiệm phong 
cách sống hàng hiệu tại Bangkok trong 3 ngày 2 đêm đã 
được tổ chức để mang khách hàng đến gần hơn với trải 
nghiệm sống trong tương lai tại Grand Marina, Saigon.

“Khi khách hàng mua một căn hộ hàng hiệu 
Grand Marina, Saigon, họ không chỉ đơn thuần mua một 
sản phẩm bất động sản mà còn mua một phong cách 
sống, một trải nghiệm sống, với không gian và dịch vụ 
chuẩn Marriott. Trải nghiệm đó mô tả bằng mỹ từ nào thì 
cũng không bằng việc khách hàng đích thân trải nghiệm 
tại các dự án bất động sản hàng hiệu đã đi vào hoạt động 
của Marriott tại thị trường Bangkok. Đó chính là lý do vì 
sao chúng tôi tổ chức chuyến đi trải nghiệm phong cách 
sống hàng hiệu này.”

Hành trình trải nghiệm phong cách sống hàng hiệu kết hợp mở bán quốc tế chưa-từng-có tại Bangkok (Thái Lan)

Lịch trình chuyến đi trải nghiệm phong cách sống hàng hiệu 
tại Bangkok được thiết kế để mô phỏng chân thực nhất với 
cuộc sống tương lai tại Grand Marina, Saigon. Từ những dịch vụ 
đến từ đội ngũ chuyên nghiệp của Marriott cho đến những tiện 
ích như hồ bơi vô cực, phòng gym hiện đại với huấn luyện viên 
cá nhân, spa cao cấp, phòng chiếu phim… tương tự như những 
dịch vụ và tiện ích chuẩn Marriott tại Grand Marina, Saigon. 

“Trong chuyến đi lần này tôi cảm thấy được chăm sóc rất tốt, 

đúng là những trải nghiệm đẳng cấp 5 sao, từ đầu 

chuyến đi cho tới ngày hôm nay. Nói về những căn hộ cao cấp 

hay là những chuyến tham quan 5 sao thì trải nghiệm này còn 

hơn thế nữa, mang đến cảm giác được chăm sóc từ đầu đến 

cuối, rất thoải mái và rất vui vẻ.” 

    Returning from one of the events, 
the newlyweds Ngo Thanh Van - Huy Tran 
became fond of the branded lifestyle

“What Huy and Van have in common is that 
we both grew up in Europe, and we are rather 
particular about many things in life, f rom food, 
fashion to lifestyle. This experience at 
Grand Marina, Saigon gallery tonight gave us the 
chance to feel the difference of branded living 
with impeccable services and amenities right in 
your home in Vietnam - something we previously 
thought was only available in Europe”.

An unique journey to Bangkok (Thailand) to 
experience the branded lifestyle and secure 
branded residences

As a part of a lifestyle event series called  
“Branded services for branded residence owners”, 
Grand Marina, Saigon organised a 3 - day 2 - 
night trip to Bangkok to bring customers the 
branded lifestyle and closer to the futureliving 
experience at the Marriott branded residences.

The trip featured a wide range of Marriott services 
and amenities which are relevant to the future 
offerings at Grand Marina, Saigon. From essential 
and a la carte services from Marriott professional 
team to facilities such as an inf inity pool, state-of-
the-art gym with a personal trainer, a luxurious 
spa, cinema room...

Ông Bhuvan Bhushan, Phó Giám đốc 
Khối Kinh doanh, Masterise Homes chia sẻ:

“When you purchase a Marriott branded residence, you’re not 
only getting a home, you’re buying into a lifestyle that offers you 
unmatched services and amenities that are consistent around the 
world. There is no better description than offering a sample of that 
experience at  operational Marriott branded properties in Bangkok, 
which is why we organised this trip.”

“I feel completely taken care of f rom the very beginning of the trip. 
It is such a comfortable and delightful experience.”

Bhuvan Bhushan, Deputy Head of Sales, Masterise Homes 
shared:

“If there were a rating for this trip and this living experience,  
I would give it more than 5 stars,” said Nhi Dang, a customer 
from HCMC. 

Vì vậy mà 100% khách hàng đã “chốt đơn” tại sự kiện mở bán cuối chuyến đi. Dự kiến, Grand Marina, Saigon sẽ tiếp tục tổ 
chức các chuyến đi trải nghiệm phong cách sống hàng hiệu trong thời gian tới cho khách hàng.

The trip converted 100% of customers to owners of branded residences at Grand Marina, Saigon. More trips are coming 
to offer more customers the opportunity to experience the branded lifestyle.  
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Những “cái bắt tay” chiến lược

Strategic partnerships

VỚI CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
ĐỂ  MANG NHỮNG GÌ TỐT NHẤT VỀ VIỆT NAM

WITH INTERNATIONAL PARTNERS TO CREATE 
BEST VALUES FOR VIETNAM
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“Nguyên tắc của sự bền vững là một phần 

không thể thiếu trong hoạt động của 

chúng tôi. Với The Global City cũng như 

bất kỳ dự án nào, chúng tôi mục tiêu thiết kế 

các tòa nhà bền vững trước tác động của 

biến đổi khí hậu, tạo ra các khu đô thị 

phát triển song song với cộng đồng cư dân, 

nâng cao đời sống trong một thành phố cho 

mọi người.”

“The principles of sustainability are integral 

to our work. For The Global City as well as any 

projects in our portfolio, we strive to design 

buildings that address the effects of climate 

change, create urban quarters that support 

thriving communities, and look to improve the 

quality of life in a city for all.” 

“Với dự án The Global City, Quimera sẽ hợp tác 
chặt chẽ với Masterise Homes và Foster + Partners 
để thiết kế, lắp đặt, vận hành và duy trì hệ thống 
tập trung và phân bổ năng lượng và tài nguyên 
hiệu quả để truyền tải nhiệt một cách thuận tiện và 
thoải mái, mà tiêu thụ lượng năng lượng tối thiểu, 
từ đó giảm bớt chi phí và khí thải carbon. 
Quimera Energy kỳ vọng góp phần đưa 
The Global City thành dự án hình mẫu cho đô thị 
bền vững trên toàn cầu.”

“As will be the case with The Global City Project, 
Quimera will work closely with Masterise Homes 
and Foster + Partners to design, install, commission, 
and maintain state-of-the-art energy-efficient 
plant rooms and systems to deliver thermal 
energy for maximum comfort with minimal rates 
of energy consumption to reduce both cost and 
carbon footprint. Quimera Energy looks forward 
to deploying our expertise, finance, and our 
proprietary solutions to this exciting project that we 
believe could become the template for sustainable 
communities globally.”

Các tòa nhà được sắp đặt để giảm bớt tiếp xúc 
với ánh nắng mặt trời và tia tử ngoại (trung bình 
cắt giảm từ 30 - 40%) nhưng vẫn tăng cường lưu thông 
không khí, giảm thiểu việc sử dụng điều hòa cho từng 
hộ gia đình và cả khu đô thị. Đồng thời, các căn hộ 
cũng được áp dụng mô hình năng lượng thông minh 
để cắt giảm tiêu thụ năng lượng và tận dụng các 
nguồn năng lượng tái tạo.

Dưới sự chứng kiến của nghị sĩ Graham Stuart, 
đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh 

tại Việt Nam, Campuchia và Lào, Masterise Homes 
chính thức hợp tác với Foster + Partners và Quimera 
Energy Eff iciency (QEE) để triển khai dự án Khu đô thị 
The Global City tại TP HCM.

Cụ thể, Foster + Partners đóng vai trò đối tác tư vấn 
kiến trúc của The Global City, đưa ra các giải pháp 
thiết kế tiên tiến, bền vững cho khu đô thị. QEE - 
công ty kỹ thuật công nghệ cao chuyên tư vấn giải 
pháp tòa nhà thông minh sẽ thiết kế, lắp đặt, vận 
hành và duy trì hệ thống tập trung và phân bổ năng 
lượng và tài nguyên, giúp giảm bớt chi phí và khí thải 
carbon. Đây là những đơn vị dẫn đầu thế giới trong xu 
hướng bền vững.

Theo đó, 11% diện tích tổng quan của dự án sẽ dành 
cho không gian xanh, tương đương gần 13 ha cây xanh 
từ các công viên nhỏ đến các công viên lớn ven kênh 
với đường đi bộ và đạp xe kết nối thuận tiện, tạo nên 
một đô thị thu nhỏ trong bán kính 10 phút đi bộ, 
hạn chế việc sử dụng các phương tiện cơ giới. 
Hệ thống giao thông thân thiện với môi trường gồm 
xe đạp, xe máy điện và xe điện trung chuyển sử dụng 
các cột đèn đường làm trạm sạc điện có thể giúp 
giảm thiểu khí thải carbon cho hệ thống giao thông 
nội khu.

W itnessed by Graham Stuart, MP, Prime Ministers Trade Envoy to Vietnam, Cambodia and Laos, Masterise Homes signed 
strategic partnership agreements with Foster + Partners, and Quimera Energy Efficiency (QEE) in developing 

The Global City project in Ho Chi Minh City. 

Foster + Partners, will act as Architectural Advisors of The Global City, providing innovative and sustainable design solutions 
for the township. QEE - a London-based smart building hi-tech engineering company, will design, install, commission, and 
maintain state-of-the-art energy efficient systems with minimal rates of energy consumption to reduce both cost and carbon 
footprint. These are the leading firms in the sustainable development trend in the world.

11% of the masterplan consists of green spaces, which is equivalent to 13 hectares of trees, from small pocket parks to 
deep foreshore parks with well-connected pedestrian and cycle paths. Site connectivity via walking paths, cycle paths, and 
bridges allows for the creation of a walking 10-minute city which means traditional vehicular transport can be avoided. 
A local electric transport network of bicycles, electric mopeds, and small carts using lighting poles as charging locations can 
provide a local carbon-positive transport network for the site inhabitants. 

Buildings are arranged and designed to limit the sun exposure and solar radiation (30 - 40% reduction on average) while 
allowing good ventilation to reduce air conditioning usage for each household and the township as a whole. At the same time,  
a smart energy model for the building reduces energy use when not required and utilises renewable energy sources.

MASTERISE HOMES KÝ KẾT VỚI FOSTER + PARTNERS
VÀ QUIMERA ENERGY EFFICIENCY

cùng kiến tạo The Global City thành khu đô thị bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế

MASTERISE HOMES SIGNED MOU WITH FOSTER + PARTNERS AND 
QUIMERA ENERGY EFFICIENCY

to develop The Global City into a sustainable township of international standards

Toby BluntToby Blunt John ChambersJohn Chambers
Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quimera Energy
Business Development Director of Quimera Energy

Đối tác cấp cao của Foster + Partners
Senior Partner Toby Blunt of Foster + Partners

Ông/Mr Ông/Mr
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E lie Saab là thương hiệu thời trang do Elie Saab - nhà thiết kế 
người Libăng - thành lập vào năm 1982, có hai trụ sở chính 

đặt tại Beirut và Paris, với hệ thống trên 100 cửa hàng bán lẻ 
trải rộng ở hàng chục quốc gia trên toàn thế giới. Thương hiệu 
Elie Saab pha trộn giữa hai nền văn hóa Đông - Tây. Những 
bộ sưu tập của Elie Saab trình diễn tại Pháp được gắn kèm với 
tên gọi “Thời trang may đo cao cấp” (Haute Couture).

Không chỉ là một nhà thiết kế đơn thuần, mà còn sở hữu tầm nhìn 
của một doanh nhân, Elie Saab còn lấn sân bất động sản thông 
qua việc hợp tác với các đơn vị để phát triển nhiều dự án hạng 
sang tại Dubai, Ai Cập, London, và gần đây nhất là Việt Nam. Các 
sản phẩm bất động sản thương hiệu Elie Saab thể hiện phong cách 
thanh lịch và dấu ấn của nhà thiết kế với những ngôi nhà 
sang trọng, giàu thẩm mỹ nghệ thuật. Ngoài ra, vật liệu ngoại thất 
và chất liệu nội thất của các bất động sản mang thương hiệu này 
cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, “may đo” không chỉ để phù hợp với từng 
địa điểm mà còn nói lên phong cách riêng của chủ nhân ngôi nhà.

Tại Việt Nam, Masterise Homes là đơn vị được 
bậc thầy thời trang Elie Saab lựa chọn hợp 
tác đầu tiên, qua dự án Khu dinh thự mang 
cảm hứng thời trang Haute Couture - The Rivus. 
Nhìn lại các mốc thời gian trong lịch sử phát 
triển của Elie Saab và Masterise Homes, có thể 
thấy điểm tương đồng lớn khi cả hai đơn vị 
đều bắt đầu đẩy mạnh nguồn lực tập trung 
phát triển bất động sản hàng hiệu trong 
những năm gần đây - với hàng loạt dự án mới 
được công bố trong năm 2021. Trong tương lai 
gần, một không gian sống được thổi hồn bằng 
ngôn ngữ thời trang Haute Couture sắp xuất 
hiện tại Việt Nam, đó sẽ không chỉ là một ngôi 
nhà, mà là một tác phẩm nghệ thuật độc bản 
được “đo ni đóng giày” cho mỗi khách hàng, 
mở ra một kỷ nguyên mới trong nghệ thuật 
sống dinh thự.

In Vietnam, Masterise Homes is the f irst 
real estate developer hand-picked by fashion 
master Elie Saab to collaborate in Asia’s f irst 
riverfront villas inspired by Haute Couture 
- The Rivus. Looking back at the timelines 
in the development milestones of Elie Saab 
and Masterise Homes, there are great 
similarities when both entities have begun 
to increase their resources to focus 
on developing branded residences in 
recent years - with a series of new projects 
announced in 2021. In the near future, a 
living space inspired by Haute Couture 
fashion language is about to appear 
in Vietnam. It will not only be a house 
but a unique work of art “tailored” for each 
customer, opening a new era in the art of 
living in villas.

MASTERISE HOMES BẮT TAY ELIE SAAB 
KIẾN TẠO KHU DINH THỰ NỔI TỪ CẢM HỨNG HAUTE COUTURE ĐẦU TIÊN TẠI CHÂU Á

MASTERISE HOMES COLLABORATES WITH ELIE SAAB
TO DEVELOP THE ASIA’S FIRST RIVERFRONT VILLAS INSPIRED BY HAUTE COUTURE

E lie Saab is a fashion brand founded by Elie Saab - a Lebanese 
designer - in 1982, with two headquarters located in Beirut 

and Paris, and a retail network of over 100 stores spread in 
dozens of countries all around the world. The Elie Saab brand is 
a blend of East and West cultures. The collections of 
Elie Saab presented in France are associated with the name 
“Haute Couture”.

Not only a fashion designer, but also have the vision of an 
entrepreneur, Elie Saab also encroaches on real estate through 
collaboration with real estate developers to develop many 
luxury projects in Dubai, Egypt, London, and most recently 
Vietnam. The Elie Saab real estate projects exude the aesthetic 
style and signature of the designer with luxurious houses, rich 
in artistic embodiment. In addition, the exterior and interior 
materials of these branded properties are also carefully 
selected, “tailored” not only to suit each location but also to 
express the owner’s own style.
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04 HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
VÌ CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

THE JOURNEY TO BUILD A BETTER FUTURE



MASTERISE GROUP CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH DÀI HẠN
vì cộng đồng phát triển bền vững  “Build a Better Future - Kiến tạo tương lai”

MASTERISE GROUP ANNOUNCES
“Build A Better Future” the strategic corporate responsibility program

Tháng 4/2022, tập đoàn Masterise Group 
chính thức khởi động chương trình 

dài hạn “Build a Better Future - 
Kiến tạo tương lai”, bao gồm nhiều sáng kiến 
tiên tiến và hành động thiết thực. Tiếp nối 
chuỗi hoạt động vì cộng đồng những 
năm trước đó, “Build a Better Future” sẽ là 
bước tiến mới trong lộ trình phát triển 
bền vững của chúng tôi, mở ra hành trình mới 
với quy mô lớn và chiến lược bài bản hơn. 

Những hoạt động trong chương trình đều 
được thiết kế nhằm hướng tới mục tiêu 
phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), 
giải quyết các vấn đề cấp bách trong nước, 
từ đó, đưa ra sáng kiến tiên tiến, giải pháp và 
hành động thiết thực, góp phần tạo dựng sự 
phồn vinh của cộng đồng và xã hội tại 
Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, 
Masterise Group đưa ra 3 mũi nhọn chiến lược 
gồm: Môi Trường Sống - Giáo Dục - 
Cứu Trợ Nhân Đạo.

Mũi nhọn thứ nhất là chú trọng xây dựng Môi trường 
sống bền vững, thông qua nỗ lực xây dựng cơ sở hạ 
tầng chất lượng, kiến tạo giá trị bền vững. Là tập đoàn 
bất động sản quốc tế, Masterise Group không chỉ 
là đơn vị tạo nên những công trình mang tính biểu 
tượng, mà còn kiến tạo những thành phố thông minh 
và bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, tập 
đoàn cũng nỗ lực hợp tác với các ban ngành, đoàn thể 
cấp trung ương xây dựng những công trình công cộng, 
phục vụ nhu cầu sử dụng và lợi ích của cộng đồng. 

The f irst approach is to concentrate on providing 
a sustainable Living Environment by developing 
resilient infrastructure and promoting inclusive and 
sustainable values. As a world-class 
real estate developer, Masterise Group creates not 
only iconic landmarks but also smart, sustainable 
cities, adhering to international standards. In addition, 
the group joins hands with the local authorities in 
developing infrastructure works providing services to 
address the specific needs of each community.

Mũi nhọn thứ hai là Giáo dục - cũng là tiêu chí luôn 
được đề cao trong chuỗi hoạt động trước đó của tập 
đoàn. Để kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn tại Việt Nam, 
Masterise Group đặt tiêu chí nâng cao chất lượng giáo 
dục và nhận thức xã hội, hướng đến xây dựng một nền 
giáo dục hòa nhập, bình đẳng, chất lượng và cơ hội 
học tập cho tất cả mọi người. 

Education - the program’s second approach - is also a 
priority in the corporation’s past activities. To 
Build a Better Future in Vietnam, Masterise Group sets 
goals to enhance the quality of education and raise 
social awareness, while also ensuring inclusive and 
equitable quality education and promoting lifelong 
learning opportunities for all.

Thứ ba, trong nỗ lực Cứu trợ nhân đạo, tập đoàn cam 
kết đồng hành, tương trợ, kết nối với cộng đồng cần 
trợ giúp cùng vượt qua những khó khăn chung như 
bão lũ, thiên tai, dịch bệnh. Mũi nhọn này không chỉ 
hướng đến SDGs, mà còn là nỗ lực của doanh nghiệp 
hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ - “không ai bị bỏ 
lại phía sau” trên con tàu tăng trưởng Việt Nam

Thirdly, to deliver Humanitarian Aid, the group 
commits to accompanying, enabling, and connecting 
communities as they grapple with complex challenges 
such as natural disasters and epidemics. This one 
does not only work toward SDGs but also responds 
to the government’s motto “No One Left Behind” for 
Vietnam’s growth path.

In April 2022, Masterise Group off icially 
announced “Build a Better Future” 

– the long-term program that consists 
of progressive initiatives and practical values 
for the community. Following its previous 
corporate social responsibilities efforts, 
“Build a Better Future” is a crucial 
step that follows the group’s roadmap 
for sustainability, opening a new chapter 
with bigger scale and aligned strategies.

The program activities are designed 
toward the United Nations Sustainable 
Developments Goals (SDGs), aiming to 
address the country’s pressing issues, 
by offering initiatives, practical solutions, and 
actions to enhance the living environment 
and elevate Vietnam’s prosperity 
and development. To realise this goal, 
Masterise Group proposes a solid strategic 
3-pronged approach: “Environment – 
Education – Humanitarian Aid.”
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Để khởi động chương trình dài hạn 
“Build a Better Future”, tập đoàn 

hợp tác cùng UNICEF Việt Nam triển khai 
dự án “Innovation for Children” hướng đến 
mục tiêu tạo ra một môi trường sống 
an toàn, trong sạch, lành mạnh và bền vững 
cho trẻ em Việt Nam. 

MASTERISE GROUP VÀ UNICEF

hợp tác trong dự án thay đổi tương lai

Ông

Jason TurnbullJason Turnbull
Phó tổng giám đốc Masterise Homes đã 
có những chia sẻ với báo chí về dự án 
hợp tác này.

Báo cáo của UNICEF năm 2021 chỉ ra rằng trẻ em và 
thanh thiếu niên Việt Nam là hai trong những đối tượng 
có nguy cơ chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu. 
Chính biến đổi khí hậu đang đe dọa đến sức khỏe, dinh dưỡng, 
giáo dục và an toàn của trẻ, đồng thời hạn chế trẻ tiếp cận 
với nước sạch và vệ sinh môi trường (WASH). Thực trạng này 
cần được thay đổi. 

Thông qua dự án này, Masterise Group sẽ hỗ trợ sự phát triển 
của các trường học và cộng đồng thích ứng thông minh với 
biến đổi khí hậu. Tại những trường học này, tác động về khí hậu 
và môi trường được giảm thiểu nhờ áp dụng năng lượng xanh. 
Chất lượng học tập được cải thiện bằng cách tích hợp học tập 
sáng tạo và tăng cường khả năng tiếp cận của học sinh với 
nước sạch và vệ sinh môi trường. Qua đó, chúng tôi đặt mục 
tiêu 20.000 trẻ em và người dân địa phương được tiếp cận với 
nước sạch.

Mô hình của dự án này hiện đang được triển khai. Dự kiến, 
6.000 học sinh tại tỉnh Sóc Trăng sẽ sớm tham gia thử nghiệm 
mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, sau đó mô hình sẽ được 
điều chỉnh và nhân rộng.

Chúng tôi cũng sẽ cùng UNICEF giới thiệu các phương pháp 
tiếp cận có sự tham gia sáng tạo của trẻ em, mang tính công 
nghệ sáng tạo và nhạy cảm giới, giúp các em thực hành các 
kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho tương lai. Mục tiêu là 
trao quyền cho 34.700 trẻ em và thanh thiếu niên trở thành 
nhân tố của sự thay đổi thông qua các sáng kiến hành động 
vì khí hậu.

“Innovation for Children” là sự tích hợp các giải pháp 
từ giáo dục đến môi trường để giải quyết 
ba vấn đề chính bao gồm xây dựng cộng đồng 
thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu, trường học 
thông minh và trẻ em học thông qua lãnh đạo.

Ông có thể chia sẻ thêm về dự án 
hợp tác cùng UNICEF Việt Nam - 
đặc biệt là mục tiêu của hai tổ chức 
thông qua dự án này?

Theo đó, kế hoạch hai năm sẽ tập trung vào giai đoạn thí điểm - cũng là bước quan trọng nhất mang tính quyết định 
tới hiệu quả của sáng kiến. Sau giai đoạn này, các sáng kiến trong dự án sẽ được nhân rộng theo cấp tỉnh và có thể sẽ là 
cấp trung ương để giải quyết tận gốc vấn đề cấp bách: biến đổi khí hậu và trẻ em.

Khó khăn lớn nhất trong việc hiện thực hóa ý tưởng dự án là bước đầu tiên, tức là nâng cao nhận thức của chính các em 
và cộng đồng về vấn đề này. Từ đó trẻ em trở thành những người tạo ra những thay đổi tích cực cụ thể đối với 
môi trường sống của các em.

Masterise Group tự hào khi tiên phong 
trong khu vực tư nhân tại Việt Nam, hợp tác 
với UNICEF để đẩy mạnh hoạt động có 
trách nhiệm với trẻ em thông qua việc cải 
thiện giáo dục và môi trường sống. Là đơn vị 
tiên phong, chúng tôi gặp không ít khó khăn 
trong suốt quá trình trước, trong và sau khi 
ký kết hợp tác.

Trong giai đoạn tìm hiểu trước khi ký kết, cả hai 
bên đã nỗ lực đạt được tiếng nói chung giữa 
doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, nghiên cứu 
và xây dựng sáng kiến dựa trên thế mạnh của 
hai bên để góp phần tạo nên những thay đổi 
tích cực cho cộng đồng tại Việt Nam.

Tập đoàn gặp những thách thức 
nào trong lần đầu hợp tác với 
UNICEF tại dự án này?

Với định hướng phát bền vững toàn diện, chúng tôi nỗ lực xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược cùng các đối tác hàng 
đầu ở cả hai lĩnh vực. Cụ thể, từ khía cạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hợp tác với UNICEF cũng là bước đầu 
trong hành trình dài hạn vì cộng đồng của Masterise Group. Đây là một tổ chức uy tín, có thể đưa ra hướng tiếp cận toàn 
diện giải quyết các thách thức cho trẻ em. Còn trong lĩnh vực kinh doanh, chúng tôi đã hợp tác với hai doanh nghiệp nước 
Anh phát triển The Global City - khu đô thị thông minh và bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới việc xây dựng 
khu đô thị và cộng đồng văn minh, hiện đại.

Triết lý của chúng tôi vẫn giữ nguyên không thay đổi, cho dù đó là hoạt động kinh doanh hay vì cộng đồng. Đó là nỗ lực 
và cam kết cải thiện môi trường sống, vì sự phồn vinh và phát triển của Việt Nam, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho 
tất cả mọi người thông qua các giá trị bền vững.

Chúng tôi quan niệm một tương lai 
bền vững không chỉ phụ thuộc vào giá trị 
phồn vinh mà còn ở sức bền và sự sẵn sàng 
của cộng đồng - đặc biệt là thế hệ tương lai. 
Đặc biệt mỗi hành trình cần phải có những 
bước đi đầu tiên, chúng tôi không ngại 
bắt đầu, trong quá trình đó tiếp tục học hỏi 
kinh nghiệm để hoàn thiện.

Cam kết “kiến tạo tương lai” của Masterise Group 
không chỉ gói gọn trong chương trình trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn được 
thể hiện rõ nét qua các sản phẩm và dịch vụ. 
Việc lựa chọn một cách tiếp cận “bền vững”, 
cho dù trong hoạt động kinh doanh hay vì 
cộng đồng, là một việc khó khăn vì đòi hỏi 
một đối tác có năng lực thực thi toàn cầu và 
một tầm nhìn chung.

Thế mạnh của hai bên sẽ được tận dụng như thế nào trong kế hoạch hợp tác hai năm này, 
thưa ông?

và người dân tiếp cận với 
nước sạch 

Trẻ em20.000

Trẻ em34.700
trở thành nhân tố của sự 
thay đổi thông qua các 
sáng kiến hành động vì 
khí hậu 

130.000 Người
được tiếp cận dịch vụ, 
thông tin về nước sạch và 
vệ sinh

34.700 trẻ em Việt Nam

Xin cảm ơn ông.
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The project will be an integration of educational and 
environmental initiatives aimed at addressing three major issues: 
climate-smart communities, smart schools and learning through 
leadership.

A UNICEF report in 2021 revealed that children and young people in 
Viet Nam are most at risk from climate change impacts, threatening 
their health, nutrition, education and safety as well as denying them 
access to clean water, sanitation and hygiene (WASH) services. This 
needs to change. 

Through this project, Masterise will support the development 
of climate-smart schools and communities, where climate and 
environmental impacts will be mitigated by exploring green energy 
options for schools and threats to quality learning will be lessened 
by integrating innovative learning and access to safe water, 
sanitation and hygiene (WASH) – we aim to provide clean water to 
20,000 people.

A model based on these pillars will be created and tested. 6,000 
students in Soc Trang province will be invited to participate in the 
testing of a climate change adaptation model, which will then be 
improved and duplicated.

We will also contribute to building creative child participation 
approaches that engage children and adolescents in innovative 
and gender-sensitive ed-tech learning, practicing the skills deemed 
essential for employability as they learn. The objective is to empower 
34,700 children and young people to become change agents 
through climate action activities.

What do you aim to achieve through the 
“Innovation for children” project? 

The testing phase will be the 
emphasis of the two-year strategy, 
which is also the most essential 
step in determining the initiative’s 
effectiveness.

Following this time period, 
the project initiatives will be 
replicated at a provincial level with 
a focus on two pressing issues: 
climate change and children.

The biggest challenge in realizing 
the project idea is the f irst step 
– raising awareness of the issue 
among communities, empowering 
children to actually become 
change-makers, and bringing 
concrete positive change to the 
children’s environment.

Masterise Group is proud to initiate 
a long-term project to improve 
the quality of life and education 
for future generations. During our 
time as a pioneer, we encountered 
several challenges.

In the beginning, both sides must 
strive to share a common voice 
between enterprises and  
nongovernmental organizations, 
how to research and build 
initiatives based on the 
strengths of both sides, and 
how to collaborate to help the 
Vietnamese community make 
positive changes.

What challenges did the group 
face in its f irst collaboration with 
UNICEF on this project?

From the aspects of corporate social responsibility, the partnership 
with UNICEF Viet Nam is the f irst step in Masterise Group’s long-term 
journey for the community. We know that, together, we will contribute 
to building climate resilience and to enhancing quality education 
– taking steps towards a better future for every child in Viet Nam. 
From the business perspective, we have cooperated with two 
foremost leaders from England to develop a smart and sustainable 
township at The Global City that is adhering to international standards 
- f rom energy-eff icient landscape design to innovative and 
sustainable solutions.

Our philosophy remains the same, whether in business or CSR activities: 
to enhance the living environment and elevate Vietnam’s prosperity 
and development, building a better future for all through sustainable 
and resilient values.

We believe that a sustainable future depends 
not only on the value of prosperity but also on
the community’s resilience and readiness 
– especially for future generations. Each 
trip, in particular, requires us to take initial 
steps that we are not afraid to begin.

Masterise Group’s commitment to 
“building a better future” is encapsulated not just 
in corporate social responsibility, but also in its 
real estate projects and service quality. Choosing 
a “sustainable” approach, whether in business or 
community activity, is tough since it requires a 
partner with global enforcement capabilities and 
a shared vision.

Why did Masterise Group decide to implement a sustainable development program this year, 
when in recent years, the group’s activities lean more towards humanitarian aid? 

MASTERISE GROUP AND UNICEF 
embark on innovative project for 34,700 Vietnamese children 

As part of the long-term program, Masterise Group 
is partnering with UNICEF Viet Nam to launch 

the “Innovation for children” project to provide 
Vietnamese children with a safe, clean, healthy, and 
sustainable living environment.

Mr

Jason TurnbullJason Turnbull
Deputy Managing Director, Masterise Homes, 
recently told the media about the collaboration.

Have access to clean water
Children20,000 Children34,700

Become change agents through 
climate action activities

130,000 People
Have access to services, information 
on clean water and sanitation

Thank you.
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Phối hợp cùng các cơ quan Bộ, Ban, Ngành 

Trung Ương và Chính Phủ, Masterise Group 

lan rộng hành trình Build a Better Future đến những 

địa phương thường gánh chịu nhiều thiên tai và vẫn 

còn nhiều hộ dân phải sinh sống trong những căn nhà

chật chội, tạm bợ, chưa bảo đảm an toàn trong  

thời gian dài. 

Với mong muốn đắp nặn những tổ ấm chắc chắn 

để người dân nghèo yên tâm hơn mỗi 

mùa mưa bão và cảm thấy hạnh phúc mỗi 

khi về “nhà”, Masterise Group đã phối hợp 

cùng Ban Thường Trực Ủy ban Trung Ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai chương 

trình xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp 

400 căn nhà Đại Đoàn Kết cho người dân 

cần hỗ trợ tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, 

Quảng Trị, Yên Bái và một số tỉnh thành khác 

trên cả nước, dự kiến tổng giá trị chương trình 

là 20 tỷ đồng.

Điểm đến đầu tiên của chương trình dự kiến là 

tỉnh Nghệ An, địa phương thường xuyên phải chịu 

ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, dịch bệnh khiến cho 

đời sống của nhân dân, nhất là khu vực vùng sâu, 

vùng xa, vùng bãi ngang ven biển còn gặp nhiều khó 

khăn, trong đó nhiều người gặp hoàn cảnh éo le, bất 

hạnh, nhà ở xập xệ. Sáng ngày 21/6, Ủy ban Trung 

Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ 

An và đại diện Masterise Group đã tổ chức lễ ký kết 

trao tặng 50 căn nhà Đại Đoàn Kết, trị giá 2,5 tỷ đồng. 

Masterise Group hy vọng những căn nhà 

Đại Đoàn Kết thuộc mũi nhọn Cứu trợ nhân đạo 

trên hành trình Build a Better Future sẽ trở thành 

động lực để các gia đình vững niềm tin về tương lai, 

các em nhỏ vui vẻ tiếp tục con đường đến trường 

của mình. Sắp tới, Masterise Group sẽ tiếp tục lan tỏa 

yêu thương đến những tỉnh khác để kịp thời hỗ trợ 

người dân sớm có tổ ấm mới, yên tâm sinh sống và 

vun đắp tương lai.

I  n collaboration with Ministries, Departments, 

Central Bodies, and Governments, 

Masterise Group extends the journey of  

Build a Better Future to local communities that 

often suffer f rom natural disasters, and their 

living conditions are still conf ined, makeshift 

and unsafe for long-term lodging. 

With the aim to build solid homes so that 

disadvantaged people can feel more secure 

every stormy season and happy every time they 

return home, Masterise Group has cooperated 

with the Standing Committee of the Central 

Committee of the Vietnam Fatherland Front 

to implement a program to build or repair 

or upgrade 400 Dai Doan Ket houses for people 

in need in Nghe An, Thanh Hoa, Quang Tri, 

Yen Bai and some other provinces across 

the country. The total value of the program is 

expected to be 20 billion VND.

The f irst destination of the program is expected to 

be Nghe An province, a local community that is often 

heavily affected by storms, floods, and epidemics that 

affect people’s lives, especially in remote and coastal 

areas in which many people face diff icult circumstances, 

unhappiness, and dilapidated houses. In the morning  

of June 21, the Central Committee of the Vietnam 

Fatherland Front, the leaders of Nghe An province, 

and representatives from Masterise Group held a 

signing ceremony to award 50 Dai Doan Ket houses, 

worth 2.5 billion VND.

Masterise Group hopes that Dai Doan Ket houses belonging 

to the spearhead of Humanitarian Aid on the journey of 

Build a Better Future will become a driving force for families 

to f irmly believe in the future, children happily continuing 

the path to education. In the near future, Masterise Group 

will continue to spread love to other provinces to promptly 

support people to have a new home, secure in life and 

confident to cultivate the future.

“Sự đồng hành từ tập đoàn Masterise trong công tác triển khai
chương trình xây dựng nhà Đại Đoàn Kết năm 2022 đến những 
người dân nghèo hết sức có ý nghĩa, củng cố thêm nguồn lực giúp 
Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các địa phương 
từng bước xóa bỏ nhà ở tạm bợ cho người dân còn nhiều khó khăn. 
Chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉ đạo việc thực hiện xây nhà cho hộ nghèo 
đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo thời gian triển khai nhanh, 
chất lượng để người nghèo sớm có nhà để ở, ổn định cuộc sống.” 

“The contribution of Masterise Group to the Dai Doan Ket houses 
initiative is critical in increasing resources for the Central Committee 
of the Vietnam Fatherland Front and localities in gradually removing 
temporary and dilapidated houses for poor households. We will quickly 
implement house construction, focus on the right people and 
the right purposes, ensure a short duration with high quality to help 
poor households soon have their own house and stabilize their lives.”

Đồng chí Đỗ Văn Chiến / Comrade Do Van Chien
Bí thư Trung Ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chia sẻ
Secretary of the Party Central Committee and Chairman of the Central 
Committee of the Vietnam Fatherland Front stated at the signing 
ceremony of this agreement

MASTERISE GROUP CHUNG TAY XÂY DỰNG
căn nhà Đại Đoàn Kết cho người dân nghèo400 MASTERISE GROUP JOINS HANDS TO BUILD

Dai Doan Ket houses for people in need400
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Masterise Group sát cánh cùng các đơn vị uy tín 
trong nước qua nhiều hoạt động cứu trợ nhân đạo 

bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến cuối năm 2022. 
Dự kiến gần 150 trẻ em và thanh thiếu niên có 
hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch trên khắp 
cả nước sẽ được hỗ trợ.

Masterise Group stands side by side with credible 
parties in the country through many humanitarian 

aid activities starting from May and lasting until the end 
of 2022. It is expected that nearly 150 children and young 
people affected by the pandemic across the country will 
be supported.

Livelihood support for youth
an important workforce in the society
With the goal of “No one left behind”, the journey of 
Build a Better Future is continued by the program 
“Sinh ke cho thanh thieu nien khuyet tat, kho khan” 
in June and July. Masterise Group collaborates with 
Tuoi Tre newspaper and Hanoi Youth Union and the 
Ho Chi Minh City Youth Union to seek and support 100 
cases of disabled and disadvantaged youths, who are in 
extremely difficult circumstances after the pandemic.

Hỗ trợ sinh kế cho thanh thiếu niên - lực lượng 
lao động quan trọng của xã hội 
Với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”, hành trình 
Build a Better Future nối tiếp bằng chương trình 
“Sinh kế cho thanh thiếu niên khuyết tật, khó khăn” 
trong tháng 6 và tháng 7. Masterise Group đồng hành 
cùng báo Tuổi trẻ phối hợp với Thành đoàn Hà Nội 
và Thành đoàn TP HCM nhằm tìm kiếm và hỗ trợ 100 
trường hợp thanh thiếu niên khuyết tật, yếu thế có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau đại dịch. 

Dựng xây điểm tựa cho trẻ em bị tác động bởi dịch Covid-19 
Trẻ em là một trong những đối tượng trọng tâm của Build a Better Future, 
các em là những người dễ bị tổn thương nhất trước các tác động từ 
bên ngoài như dịch bệnh hay thiên tai. Kể từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã 
trải qua 4 đợt dịch lớn khiến hàng nghìn trẻ em không còn gia đình
trọn vẹn hoặc bị tước đi cơ hội đến trường. 

Theo thống kê của Viện Khoa học Lao động và Xã hội, hơn 2.500 trẻ em 
Việt Nam mồ côi do cha, mẹ mất vì dịch bệnh Covid-19. Không đứng ngoài 
cuộc, Masterise Group đồng hành cùng chương trình “Cùng con đi tiếp 
cuộc đời” do báo Thanh Niên khởi xướng, tiếp nhận bảo trợ dài hạn cho 30 
trẻ em mồ côi trên địa bàn TP HCM để phần nào xoa dịu nỗi đau và giúp các 
em vững bước trên hành trình phía trước.

Bên cạnh đó, đại dịch cũng tác động lớn đến 
các gia đình có mức sống trung bình thấp, 
buộc nhiều em nhỏ phải tạm dừng việc học 
để  phụ giúp người thân kiếm thêm thu nhập 
ổn định cuộc sống.  Thấu hiểu sự cấp thiết 
trong giai đoạn này,  Masterise Group đồng 
thời sát cánh cùng chương trình “Cặp lá 
yêu thương” của VTV24, tạo điều kiện cho 
15 “chiếc lá chưa lành” hiếu học thuộc nhiều 
tỉnh thành trên cả nước. Chương trình sẽ giúp 
các em có cơ hội tiếp tục đến trường để góp nhặt 
kiến thức, đảm bảo tương lai cho chính bản thân 
và góp phần phát triển xã hội bền vững.

MASTERISE GROUP TRIỂN KHAI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH
hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên bị tác động bởi dịch Covid-19

MASTERISE GROUP INITIATES A 
SERIES OF PROGRAMS TO
support children and young people 
affected by the Covid-19 epidemic

Building a safety net for children affected by the 
Covid-19 epidemic
Children are one of the focal groups of 
Build a Better Future as they are the most 
vulnerable to external impacts such as epidemics 
or natural disasters. Since 2020, Vietnam has 
experienced four major pandemics, leaving 
thousands of children without their whole families 
or deprived of the opportunity to go to school.

According to statistics from the Institute 
of Labour and Social Sciences, more than 
2,500 Vietnamese children are orphaned 
after the death of their parents due to the 
Covid-19 pandemic. Not standing by the sideline, 
Masterise Group accompanies the program 
“Cung con di tiep cuoc doi” initiated by Thanh Nien 
newspaper, offering long-term sponsorship for 
30 orphans in Ho Chi Minh City to partially alleviate 
their pain and help them on their journey ahead.

In addition, the pandemic has also had a great 
impact on families with low average living 
standards, forcing many children to suspend 
their studies to support the family livelihood. 
Understanding the urgency, Masterise Group at 
the same time stood side by side with VTV24’s 
program “Cap la yeu thuong”, creating favourable 
conditions for 15 cases from many provinces across 
the country. The program will give them the 
opportunity to continue going to school to gather 
knowledge, secure their own future and contribute 
to sustainable social development.
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Tháng Quốc tế Phụ nữ năm nay tại Masterise Group có 
phần “đặc biệt” hơn những năm trước nhờ vào một

hành trình ý nghĩa cùng người bạn đồng hành mới: 
Room to Read. Là Tổ chức Phi chính phủ quốc tế hoạt động 
trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục cho trẻ em, Room to Read 
tin rằng “Thế Giới Thay Đổi Khi Trẻ Em Được Đến Trường.” 
Ý tưởng này cũng có nhiều điểm tương đồng với sứ mệnh 
nâng cao chất lượng cuộc sống và giáo dục tại Việt Nam 
của Masterise Group. 

Cũng chính vì vậy, tháng 3/2022 đánh dấu lần đầu tiên hai 
đơn vị đồng hành cùng nhau trong chương trình
Hỗ trợ Giáo dục cho nữ sinh hỗ trợ các nữ sinh khó khăn 
có cơ hội tiếp tục đến trường và được trang bị các kỹ năng 
mềm cần thiết, tại các trường thuộc 3 huyện Tam Bình
(Vĩnh Long), Trà Cú (Trà Vinh), Cần Giuộc (Long An). 
Cụ thể, Masterise Group sẽ cùng Room to Read theo sát 
và hỗ trợ các em 4 hợp phần của chương trình, bao gồm: 
Giáo dục kỹ năng sống, tư vấn (cá nhân và nhóm), kết nối 
cộng đồng - gia đình - nhà trường và hỗ trợ vật chất cho 
các em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Chia sẻ về việc hợp tác này, bà Sylvia Lee, Giám đốc 
Khối Truyền thông Tiếp thị, Masterise Homes cho biết: 
“Chúng tôi rất tự hào và cũng không khỏi bất ngờ khi biết 
Masterise Group là một trong những doanh nghiệp đầu 
tiên tại Việt Nam đồng hành cùng Room to Read toàn cầu 
trong chương trình Hỗ trợ Giáo dục cho nữ sinh. Thông 
qua hỗ trợ giáo dục, Masterise Group cũng mong góp 
phần trao quyền cho nữ sinh để các em có đủ kiến thức 
cần thiết, và cùng kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn 
cho tất cả.”

Hy vọng sự đồng hành của Masterise Group không chỉ tạo 
điều kiện cho các em tiếp cận với giáo dục toàn diện, mà 
còn có thể lan tỏa chương trình ý nghĩa này để có thêm 
nhiều nữ sinh nhận được sự giúp đỡ của doanh nghiệp và 
cộng đồng.  

Women’s History Month 2022 at Masterise Group was 
more “special” than previous ones as we embarked 

on a meaningful journey with a new partner: 
Room to Read. As a non-governmental organization 
focusing on children’s literacy, Room to Read believes that 
“World Change Starts with Educated Children”. This idea 
also has many similarities with our mission to improve the 
quality of life and education in Vietnam.

March 2022 marked the f irst time the two organizations 
came together in the “Girl’s Education Program” to 
support students to complete their schooling years, and 
equip them with life skills to shape their own future. 
The program is being implemented at schools in Tam 
Binh (Vinh Long), Tra Cu (Tra Vinh), Can Giuoc (Long An). 
Specif ically, Masterise Group will work with Room to Read 
to closely support all girls at the project schools with 4 
components: life skills education, counseling (individual 
and group), community connection - families - schools, 
and material support.

Sharing about this partnership, Ms. Sylvia Lee, Head of 
Marketing, Masterise Homes said: “We are proud and 
surprised to know that Masterise Group is one of the f irst 
local enterprises in Vietnam to partner with Room to Read 
in the Girl’s Education Program. Through educational 
support, Masterise Group also hopes to contribute to 
empowering girls with knowledge and skills, and together 
build a better future for all.”

We hope that Masterise Group will support not only more 
girls in their journeys to access education but also spreads 
this meaningful program so that more girls can receive 
help from other enterprises, schools, and the community. 

MASTERISE GROUP TRAO QUYỀN CHO NỮ SINH 
VIỆT NAM THÔNG QUA GIÁO DỤC 

MASTERISE GROUP EMPOWERS  VIETNAMESE 
GIRLS THROUGH EDUCATION
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Sáng ngày 19/5, Masterise Homes đã tổ chức lễ cất 
nóc tòa tháp căn hộ hàng hiệu Lake cao 47 tầng. 

Đây tòa tháp đầu tiên trong 8 tòa tháp căn hộ thuộc quy 
hoạch 10ha của khu phức hợp Grand Marina, Saigon. 
Theo kế hoạch, tòa Lake dự kiến sẽ hoàn thành toàn 
bộ cấu trúc, hoàn thiện nội thất và bàn giao trong 
đầu năm 2023.

Tọa lạc ngay trung tâm TP HCM và ven sông Sài Gòn, 
tòa Lake gắn liền với thương hiệu Marriott - 
một thương hiệu khách sạn cao cấp của tập đoàn 
Marriott International. Các căn hộ hàng hiệu trong 
tòa Lake được sắp xếp để tận dụng tối đa tầm nhìn 
khoáng đạt của tòa tháp. Trong đó các căn hộ 
hướng Nam, Tây Nam sở hữu tầm nhìn hướng về 
trung tâm thành phố hoa lệ, trong khi các căn
hướng Đông, Đông Nam sở hữu tầm nhìn bất tận 
hướng ra dòng chảy êm đềm của bờ sông Sài Gòn 
còn các  căn hướng Tây Nam nhìn ra Thảo Cầm Viên 
xanh bóng cây. 

Bên cạnh các căn hộ hàng hiệu Marriott, tòa Lake còn 
mang đến các tiện ích sang trọng được quản lý và
vận hành bởi đội ngũ chuyên nghiệp đến từ Marriott, 
từ boardroom (phòng họp), bể bơi, rạp chiếu phim, cho 
đến club lounge (phòng chờ), phòng tập gym và khu vui 
chơi trẻ em. Những không gian này đều được HBA (Mỹ) 
thiết kế theo đúng ngôn ngữ của thương hiệu khách 
sạn Marriott với nét hiện đại chấm phá trên nền cổ điển 
sang trọng. Ngoài ra, tòa tháp Lake hoàn thiện nội thất 
100% từ Ý, với sự tỉ mỉ, cầu toàn trong chế tác thủ công, 
mang đến không gian phong cách Ý cho những cư dân 
tương lai. 

On May 19, Masterise Homes held the topping out 
ceremony for Lake tower. This is the f irst among 

8 residential towers in the 10-hectare masterplan 
of Grand Marina, Saigon. Rising to 47 storeys, the 
Lake tower is expected to complete the 
entire structure, f it-out and hand over in early 2023.

Located in D1, Ho Chi Minh City and on the riverfront, 
Lake tower is associated with Marriott - a luxury 
hotel brand in Marriott International portfolio. The 
floor layout arranges units to optimize the tower’s 
paranormal view. South and Southwest facing 
apartments offer a view toward the magnif icent city 
centre, while East and Southeast facing residences 
provide unobstructed view toward the peaceful 
Saigon River and Southwest-facing units overlook the 
lush green Botanical Garden.

GRAND MARINA, SAIGON CẤT NÓC
TÒA THÁP CĂN HỘ MARRIOTT ĐẦU TIÊN

Grand Marina, Saigon tops out
the first residential tower

DỰ ÁN / PROJECTS

Phó Giám đốc Khối Phát triển dự án, Masterise Homes 
phát biểu tại sự kiện

Deputy Head of Project Development shared at event 

Complimenting Marriott residences, the Lake tower offers 
luxurious amenities managed and operated by Marriott 
professionals from a boardroom, swimming pool, cinema, to a 
club lounge, gym and kid’s club. Designed by HBA (USA), these 
indoor amenities follow the design langue of Marriott featuring 
thoughtfully designed spaces crafted to inspire and rejuvenate. 
The f it-out is 100% Italian, with meticulous craftsmanship, 
bringing an Italian-style living space to future residents.

Mahdi Samhouri Ông/Mr

/ NEWS IN BRIEFTIN NGẮN

DỰ ÁN / PROJECTS

Giữa tháng 6/2022, bộ ba dự án thuộc Masteri Collection 
lần lượt cất nóc tại công trường tại Hà Nội và TP HCM. 

Cả ba dự án đều đã hoàn tất phần xây thô theo đúng 
tiến độ đề ra, đảm bảo thời gian bàn giao theo 
cam kết, đặc biệt, Masteri Centre Point còn cất nóc 
vượt tiến độ 30 ngày.

June 2022, the trilogy projects under the 
Masteri Collection successfully held the topping-out 

ceremonies in Hanoi and Ho Chi Minh City. Masteri 
Centre Point celebrated its topping-out ceremony ahead 
of 30 days, and the other two Masteri projects in Hanoi 
have completed the rough-in stage of construction as 
scheduled, ensuring the handover time as committed. 

Ra mắt vào cuối năm 2020, Masteri Collection 
nhanh chóng tạo được tiếng vang trên thị trường nhà ở, 
không chỉ gây ấn tượng bởi vị trí đẹp nhất tại các 
đại đô thị: Ocean Park, Smart City và Grand Park, cả ba 
còn truyền cảm hứng về một phong cách sống quốc tế 
mới đến người mua nhà - “Sống phong cách Masteri”. 
Cả ba dự án dự kiến được bàn giao vào QII & QIII 
năm 2023, sẽ là bước tiến tiếp theo trong hành trình 
khẳng định năng lực quốc tế, kiến tạo nên những 
công trình Kiến trúc đẳng cấp với chất lượng hàng đầu 
thế giới của Masterise Homes.

Launched at the end of 2020, Masteri Collection attracted 
huge attention from the investors and home-buyers given 
the prime location in the mega townships: Ocean Park, 
Smart City, and Grand Park, and a new lifestyle adhered to 
world-class standards exclusively for customers – “Live in 
Masteri style”. All three projects are expected to be handed 
over in QII & QIII in 2023. The punctuality development 
of Masterise Homes’ projects once again aff irms our 
commitment to bringing world-class excellence to the 
development, operations, and management of luxury 
real estate products and services, in the Vietnamese 
market and beyond.

Masterise Homes khẳng định năng lực
thực thi quốc tế, liên tục cất nóc 3 dự án 
Masteri Collection

Masterise Homes affirms the world-class 
capacity with three Masteri projects 
topped out in June 2022
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Masterise Homes and Vinhomes have entered a 
strategic partnership to jointly deliver the best 

value for customers and investors of LUMIÈRE Boulevard 
- the largest multi-dimensional green sanctuary in 
Ho Chi Minh City, located at Vinhomes Grand Park (Thu 
Duc City). Through this strategic collaboration, Masterise 
Homes and Vinhomes will maximise the available 
advantages from both sides to jointly create the best 
values for customers at the LUMIÈRE Boulevard project.

Specif ically, Masterise Homes will focus on project 
construction and quality management that guarantees 
residents enjoy international standards in green living. 
Vinhomes will be the exclusive distributor that helps bring 
LUMIÈRE Boulevard to market quickly.

Ngày 6/6, Masterise Homes và Vinhomes chính thức 
ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc kinh 

doanh dự án LUMIÈRE Boulevard - “siêu phẩm” kiến trúc 
xanh 3D lớn nhất TP HCM, thuộc Đại đô thị Vinhomes 
Grand Park (TP Thủ Đức). Theo thỏa thuận hợp tác, 
Masterise Homes và Vinhomes sẽ vận dụng tối đa các lợi 
thế sẵn có từ cả hai bên để cùng kiến tạo những giá trị đẳng 
cấp nhất cho khách hàng tại dự án LUMIÈRE Boulevard.

Cụ thể, Masterise Homes sẽ tập trung nguồn lực vào việc 
xây dựng và quản lý chất lượng dự án, đảm bảo cho cư dân
có được trải nghiệm sống xanh hoàn hảo đạt chuẩn 
quốc tế. Trong khi đó, Vinhomes đóng vai trò kinh doanh 
độc quyền đưa dự án LUMIÈRE Boulevard tiếp cận thị 
trường nhanh chóng. 

A strategic partnership between 
Masterise Homes and Vinhomes

Cú bắt tay chiến lược giữa 
Masterise Homes & Vinhomes

SỰ KIỆN NỘI BỘ / INTERNAL ACTIVITIES

BUSINESS FIELD TRIP TO DUBAI

BUSINESS FIELD TRIP TO DUBAI

Đặc quyền khi làm việc tại Masterise Homes 
Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu
lớn nhất Đông Nam Á

Prestige from working at Masterise Homes  
Southeast Asia’s largest branded
residences developer

Trăm nghe không bằng một “thử”, Masterise Homes 
lần đầu tiên triển khai chuyến đi thực tế tới Dubai 

- “điểm nóng” toàn cầu của bất động sản dành cho đội 
ngũ nhân viên để trau dồi kiến thức và năng lực, tiếp 
tục phát triển những công trình, sản phẩm và dịch vụ 
vượt kỳ vọng tại Việt Nam. 

Lịch trình chuyến đi đã được thiết kế với những điểm 
đến biểu tượng và dịch vụ sang trọng bậc nhất, gồm: 
Tour tham quan villa hàng hiệu trên siêu xe và du 
thuyền khi “mục sở thị” loạt biệt thự nổi tiếng như Tilal 
AL GHAF, Cavalli DAMAC DUBAI HILLS, EMAAR - Dubai 
Hills Golf Club, Bvlgari và đặc biệt là Emaar Beachfront 
by ELIE SAAB - một trong những đối tác chiến lược 
hiện tại của Masterise Homes trong dự án THE RIVUS; 
Trải nghiệm Câu lạc bộ du thuyền Bvlgari Yacht Club 
và Marina Yacht Club; Mua sắm tiện nghi tại các trung 
tâm thương mại quốc tế: 360 views of Palm Jumeirah, 
Dubai Eye, Dubai Mall và Mall of the Emirates; Nghiên 
cứu thị trường qua các dự án biểu tượng của BĐS 
Dubai: Meydan - D1 MBRC, SOBHA  -  Hartland.

There’s no better alternative than f irsthand experience. 
Hence, Masterise Homes f irst launched a f ield trip to Dubai - 

a global “hotspot” of real estate for staff to hone their knowledge 
and capabilities, continuing its effort to develop projects, 
products and services that exceed expectations in Vietnam.

The 5-days Dubai itinerary was designed with 
iconic destinations and the most luxurious services, including 
villas tour on supercars and yachts to visit Tilal AL GHAF, Cavalli 
DAMAC DUBAI HILLS, EMAAR - Dubai Hills Golf Club, Bvlgari 
and especially Emaar Beachfront by ELIE SAAB - one of the 
current strategic partners of Masterise Homes in THE RIVUS 
project; Experience the Bvlgari Yacht Club and Marina Yacht 
Club; High-end shopping at international commercial centres: 
360 views of Palm Jumeirah, Dubai Eye, Dubai Mall and Mall of 
the Emirates; Market research through iconic projects of Dubai 
real estate: Meydan - D1 MBRC, SOBHA - Hartland.
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Buổi sáng chủ nhật 12/6 trở nên thật đặc biệt khi 
gần 400 Masterisers Nhí và các bố mẹ đã có một 

ngày hội gắn kết tại Children’s Day 2022. Sau 2 năm 
gián đoạn bởi Covid-19, sự kiện thường niên mỗi tháng 6 của 
Masterise Homes đã trở lại và hoành tráng hơn bao giờ hết. 
Sự kiện còn trở nên ý nghĩa hơn vì được lồng ghép nhiều 
hoạt động hưởng ứng tháng “vì Môi trường & Trẻ em” của 
tập đoàn. 

Tại đây, các Masterisers Nhí ĐƯỢC CHƠI - ĐƯỢC HỌC - 
ĐƯỢC GÓI MANG VỀ qua lịch trình thú vị: từ các trò chơi 
vận động, vui nhộn do Vietopia và Masterise Homes thiết 
kế, vô vàn phần quà hấp dẫn đến được chuẩn bị kỳ công, 
đến tiết mục hấp dẫn về chủ đề biến đổi khí hậu cùng 
cách ứng phó và giảm thiếu tác động của vấn đề này từ 
những nỗ lực nhỏ nhất tại gia đình.

Tại Masterise, văn hóa gia đình luôn là nền tảng được 
quan tâm đặc biệt. Qua những hoạt động gắn kết có tính 
“vừa học vừa chơi”, Masterise Homes mong muốn cùng 
bố mẹ trang bị thêm kiến thức cần thiết cho tương lai 
của các Masterisers Nhí. Hi vọng các bạn nhỏ sẽ nhớ tới 
Masterise Homes không chỉ là nơi bố mẹ công tác, mà 
còn là nơi gắn liền với những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.

This June, nearly 400 Masterisers Kids, and their 
parents had a bonding day at Children’s Day 2022. 

After a 2-year hiatus caused by Covid-19, the annual 
June event of Masterise Homes has returned on a more 
monumental scale than ever. The event was even more 
meaningful since it integrated many activities to respond 
to Masterise Group’s month of “Environment & Children.” 

Masterisers and their kids had the chance to fortify family 
bond at Vietopia where the kids learnt about different 
careers through role-play educational games, received 
many gifts and explore how to protect the environment 
through the event’s educational activities.

Family culture has always been a core value at 
Masterise Homes. Through these internal activities, we 
want to join hands with Masterisers to equip their kids’ 
soft skills for their future. Furthermore, we hope the 
kids always remember Masterise Homes as not only a 
place where their parents work but also a source of joy 
associated with beautiful childhood memories. 

DẤU ẤN NGÀY HỘI CHILDREN’S DAY 2022:
CẢ NHÀ GẮN KẾT, BÉ HỌC ĐIỀU HAY 

CHILDREN’S DAY 2022 HIGHLIGHTS: 
FORTIFY FAMILY BONDS,
ENCOURAGE KIDS TO LEARN NEW THINGS

Dọc hành trình kiến tạo những giá trị khác biệt, mình luôn 
ghi nhận sự cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ 

đại lý và nhân viên kinh doanh bất động sản, những người 
là cầu nối trực tiếp đưa các sản phẩm và dịch vụ của 
Masterise Homes đến gần hơn với từng khách hàng. 

Khởi động từ Q1/2022, chương trình “SUPERSTAR AWARD: 
VƯƠN ĐỈNH VINH QUANG, SIÊU SAO TOẢ SÁNG” sẽ tôn vinh 
những tài năng xuất sắc nhất, trao phần thưởng đặc biệt dành 
cho các đại lý, cá nhân có thành tích xuất sắc dựa trên doanh số 
kinh doanh mỗi quý.

Vào đêm 10/5, hàng trăm tinh tú thuộc “câu lạc bộ siêu sales” 
đầu ngành đã có dịp hội tụ tại nhà mẫu Grand Marina, Saigon 
trong lễ vinh danh & trao giải SUPERSTAR AWARD Q1/2022. Hơn 
cả một buổi trao giải thông thường, sự kiện đánh dấu bước khởi 
đầu cho nỗ lực của Masterise Homes nhằm tri ân, ghi nhận sự 
đồng hành quý giá từ các đối tác kinh doanh tin cậy.

A long the journey of creating outstanding values, 
Masterise Homes invariably recognizes the 

relentless dedication of the team of real estate agents 
and sales consultants who bridge the gap between 
customer needs and our products and services.

To honor the most energetic and enthusiastic talents, 
Masterise Homes announced THE SUPERSTAR AWARD 
to celebrate top-performing agents and individuals 
each quarter.

On May 10, hundreds of Masterise Homes’ sales agent 
partners gathered at the Grand Marina, Saigon Gallery 
to celebrate the top-performing “superstars” in the 
first quarter of 2022. The event was more than just an 
award ceremony; it marked the commenced effort 
of Masterise Homes to honor the most enthusiastic 
sales talents through every minute - from the luxury, 
sophisticated space at the Grand Marina, Saigon, to the 
“branded” culinary entertainment activities. All of the 
tailor-made experiences in the ceremony demonstrate 
the appreciation of Masterise Homes to the partners 
who are always striving for prosperity.

Masterise Homes giới thiệu chương trình 
vinh danh các “siêu sao” bất động sản

Masterise Homes announces the 
Superstar Award to honor excellent 
sales agents and consultants 

SỰ KIỆN DÀNH CHO ĐỐI TÁC / EXTERNAL ACTIVITIES
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Tiến Độ Các Dự Án / CONSTRUCTION PROGRESS

GRAND MARINA, SAIGON

LUMIÈRE BOULEVARD

MASTERI WATERFRONT

THE GLOBAL CITY

MASTERI WEST HEIGHTS

MASTERI CENTRE POINT
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