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Ra mắt giai đoạn 1 kênh đào và nhạc nước với chuỗi sự kiện

“The Fountain Festival”
THE GLOBAL CITY đón cú hích tăng giá

Chuỗi sự kiện “Lễ hội Nhạc nước lớn nhất
Đông Nam Á” quy mô và hoành tráng

Không cần phải đến Singapore hay Dubai, lần đầu tiên 
người dân và du khách tại TP.HCM được tận mắt chiêm 
ngưỡng những màn trình diễn nhạc nước đẳng cấp quốc 
tế ngay tại khu kênh đào thuộc đại đô thị The Global City.

The Fountain Festival được mở màn bằng sự kiện khai 
trương đặc biệt vào ngày 1/9 và diễn ra hàng tuần xuyên 
suốt tháng 9. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện chính là màn 
trình diễn nhạc nước đa sắc màu với quy mô hoành tráng, 
lần đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM. Với mức đầu tư “khủng” 
từ công trình siêu đài phun nước lớn nhất Việt Nam cùng 
hiệu ứng âm thanh sống động, công nghệ ánh sáng - laser 
tiên tiến, mang đến trải nghiệm hoàn hảo nhất. Ngay từ khi 
công bố, sự kiện đã nhận được sự quan tâm của đông đảo 
khách hàng và người dân thành phố.

Đại diện Masterise Homes – ông Gibran Bukhari, Giám đốc Khối Kinh doanh chia sẻ: “Đây là một trong những hoạt 
động trọng điểm và chứng minh nỗ lực, cam kết của chúng tôi trong hành trình kiến tạo một trung tâm mới hiện đại, 
đẳng cấp dành cho cư dân thành phố. Thông qua chuỗi sự kiện này, chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm mới 
mẻ chưa từng có về một khu nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, đồng thời cũng minh 
chứng cho tiềm năng có thực của dự án, một trung tâm mới đang dần hình thành tại The Global City.”

Sự kiện đánh dấu khu nhạc nước tại Kênh đào đã hoàn thành 
đúng tiến độ của Giai đoạn 1 và tiếp tục được hoàn thiện trong 
những giai đoạn tiếp theo, minh chứng cho cam kết tiến độ của 
Masterise Homes đã đề ra trong kế hoạch tổng thể. Dự kiến vào 
cuối năm nay, khi toàn bộ kênh đào hoàn thành, khu nhạc nước 
sẽ có quy mô hoành tráng gấp 5 lần hiện tại và lớn nhất khu vực 
Đông Nam Á.

Mở màn vào ngày 1/9, sự kiện mỗi cuối tuần đã chào đón hơn 
1.500 khán giả đến với khu đô thị, bên cạnh nhạc nước, sự kiện 
còn có các hoạt động giải trí, trải nghiệm ẩm thực độc đáo, cùng 
sự tham gia biểu diễn của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Lễ hội nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á – The Fountain Festival sẽ 
được tổ chức đến cuối năm 2022, mang đến những trải nghiệm 
thú vị và độc đáo chỉ có tại The Fountain Festival, hé lộ tương lai 
sầm uất, nhộn nhịp trong tương lai của The Global City.

Lễ  hội  nhạc  nước “The Fountain Festival” là chuỗi sự kiện trình diễn nhạc nước kết hợp âm nhạc với quy mô 
hoành tráng diễn ra hàng tuần, bắt đầu từ ngày 1/9, ngay tại kênh đào bên trong dự án The Global City – trung 
tâm mới của TP.HCM.

Một trung tâm mới của TP.HCM đang dần hình thành

Liên tiếp đón những cú hích tăng giá

Khu nhạc nước - tiện ích đầu tiên đi vào hoạt động tại The 
Global City sẽ là một trong những điểm nhấn làm nên sức 
hút cho đại đô thị.

Với tầm nhìn đưa The Global City trở thành Trung tâm mới 
của thành phố, Masterise Homes đang dần hoàn thiện 
hàng loạt những tiện ích công cộng hiện đại và hoành 
tráng, như khu nhà mẫu quy mô lớn, hệ thống kênh đào dài 
2km, diện tích công viên và cây xanh lên đến 13ha. Những 
tiện ích này không chỉ phục vụ cộng đồng cư dân của The 
Global City - có thể lên tới 37.000 người, mà còn đáp ứng 
nhu cầu của người dân và du khách đến với TP.HCM về một 
trung tâm, một điểm đến cho các hoạt động mua sắm, giải 
trí, ăn uống, thư giãn sau giờ làm và mỗi dịp cuối tuần. 

“Đây là minh chứng cho cam kết của Masterise Homes 
trong việc kiến tạo những giá trị gia tăng cho sản phẩm bất 
động sản mà chúng tôi phát triển.” ông Gibran nói thêm. 
“Không chỉ dừng lại ở việc xây nhà, bán nhà, chúng tôi kiến 
tạo nên những công trình biểu tượng, những điểm đến 
đẳng cấp quốc tế, phong cách sống và những cộng đồng 
văn minh, hiện đại sánh ngang với những gì tinh hoa nhất 
của thế giới. Nhờ vậy những sản phẩm bất động sản do 
Masterise Homes phát triển có giá trị bền vững, và duy trì lộ 
trình tăng giá ngay cả khi đã bàn giao và đi vào hoạt động.” 

Bắt đầu khởi công từ năm 2021, khu đô thị The Global City dự kiến 
sẽ hoàn thành toàn bộ quy hoạch tổng thể 117,4ha trong vòng 48 
tháng. Phân khu nhà phố SOHO hiện đã thi công gần xong toàn bộ 
phần móng và dự kiến sẽ hoàn thiện và bàn giao trong Q2/2023.
 
Có thể nói đây là một trong những cú hích đầu tiên cho giá trị của 
đại đô thị The Global City và phân khu nhà phố SOHO đang mở 
bán. Dự kiến, The Global City sẽ tiếp tục đón nhận nhiều động lực 
tăng giá đến từ những cột mốc tiện ích của dự án và cơ sở hạ tầng 
xung quanh. 
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Introducing the first phase of canal and water-music show with a series of 

“The Fountain Festival”
THE GLOBAL CITY anticipates a hitch in price

A new downtown of Ho Chi Minh City is taking shape
Water-music zone - the f irst facility put into operation at 
The Global City will be one of the highlights that make the 
township appealing.

With the vision of making The Global City a new downtown 
of the city, Masterise Homes is taking f irm steps to complete 
a series of modern and monumental public facilities, such 
as a large-scale sales gallery, a 2km canal system, park area 
and greenery up to 13ha. These facilities not only serve the 
community of The Global City residents - which can be up to 
37,000 people, but also meet the needs of city dwellers and 
visitors to Ho Chi Minh City for a downtown, a destination for 
shopping, entertainment, dining, relaxation after work and 
on every weekend.

“This is a testament to Masterise Homes’ commitment 
to creating added values for the real estate products 
we develop.” Mr. Gibran added. “Not only building and 
selling properties, we create iconic landmarks, world-class 
destinations, lifestyles and modern communities that are 
on par with the global standards. As a result, the real estate 
products developed by Masterise Homes possess sustainable 
values, being able to maintain the upward pricing roadmap 
even after handing over and going into operation.”

“The largest water-music festival in Southeast Asia” -
grand and spectacular on scale 
For the f irst time, residents and visitors in Ho Chi Minh 
City can enjoy world-class water-music performances 
right at the canal area of The Global City, without having 
to travel to Singapore or Dubai.

The Fountain Festival inaugurated with a special 
opening event on September 1st and had since taken 
place weekly throughout September. The highlight of 
the series was the stimulating water-music performance 
on a grand scale, the f irst ever in Ho Chi Minh City. 
Backed by an enormous investment from the largest 
super-fountain project in Vietnam, with vivid sound 
effects, innovative laser light technology, the show 
brought an unforgettable and perfect experience. Since 
its announcement, the show has received the attention 
from a large number of customers and city residents.

A continuous momentum of price increase
Started groundbreaking from 2021, The Global City is 
expected to complete the entire 117.4ha master plan within 
48 months. SOHO townhouse subdivision has almost 
completed construction of the entire foundation and is 
expected to be completed and handed over in Q2/2023.

It is considered one of the f irst nudges to the overall value 
of The Global City and the SOHO townhouse subdivision, 
now open for sale. It is expected that The Global City 
will continue to receive further price increases from the 
development milestones of the project and surrounding 
facilities.

"The Fountain Festival" is a series of spectacular water-music performance events on a weekly basis, starting from 
September 1st, right by the canal at The Global City project site – a new downtown of Ho Chi Minh City.

The event marking the water-music zone at the Canal has been 
completed on schedule of Phase 1 and continues to be f inished 
in the following phases, demonstrating Masterise Homes’ 
commitment to progress as outlined in the master plan. It is 
expected that by the end of this year, when the entire canal is 
completed, the entire water-music zone will be f ive times larger 
than the current area and the largest in Southeast Asia.

Opening on September 1st, the event has welcomed more 
than 1,500 spectators every weekend. Besides the water-music 
show, this event also featured entertainment activities, unique 
culinary experiences, and intriguing performances by leading 
Vietnamese artists.

The largest water music festival in Southeast Asia - The Fountain 
Festival will be held until the end of 2022, bringing spectacular 
and unique experiences only at The Fountain Festival, revealing 
an exciting and bustling future of The Global City.

A Masterise Homes’ representative - Mr. Gibran Bukhari, Head of Sales shared: “This is one of our key activities 
that proves Masterise Homes’ efforts and commitment in the journey to create a modern and elevated centre for 
city dwellers. Through this series of events, we would like to introduce an unprecedented experience from the 
largest water music park in Southeast Asia that has never been seen in Vietnam, and also demonstrate the real 
potential of this project, a new downtown taking shape at The Global City.”
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Cuối 2022, đầu 2023 Từ 2023 đến 2024 Từ 2025

Theo kế hoạch, The Global City sẽ khai trương khu nhà mẫu kiêm 
trung tâm tiện ích phong cách sống (lifestyle hub) và đưa vào hoạt 
động toàn bộ hệ thống kênh đào nhân tạo dài 2km vào những tháng 
cuối năm 2022. Sau đó, dự kiến trong đầu năm 2023, toàn bộ hệ thống 
công viên cây xanh ven kênh sẽ được hoàn thiện và đi vào hoạt động. 

Đây sẽ là những “thỏi nam châm” thu hút du khách và người dân 
đến với The Global City, khẳng định “trung tâm mới” của TP.HCM. 
Hệ thống kênh đào cùng với khu nhạc nước, diện tích công viên và 
cây xanh xung quanh kênh đào và trung tâm tiện ích phong cách 
sống tạo ra một điểm đến vui chơi giải trí quy mô lớn hiếm có cho 
người dân thành phố hàng ngày sau giờ làm và mỗi dịp cuối tuần. 
Sức hút của những tiện ích đó phần nào vẽ nên bối cảnh sầm uất và 
nhộn nhịp của trung tâm mới của thành phố, khẳng định tiềm năng 
thương mại và giá trị thăng hạng trong tương lai của nhà phố SOHO.

Đây là khoảng thời gian The Global City tiếp tục 
triển khai những tiện ích hạ tầng quy mô lớn của 
đại đô thị như TTTM hạng A rộng 123,000 m2, bệnh 
viện và trường học quốc tế. Những công trình này 
khẳng định giá trị đáng sống và thúc đẩy giá trị 
đầu tư của The Global City.

Theo ước tính của Masterise Homes, với số lượng 
căn nhà phố, biệt thự và căn hộ chung cư hiện 
tại, quy mô dân cư tại đại đô thị này có thể lên tới 
37,000 người, trở thành nguồn khách hàng tiềm 
năng dồi dào và giúp gia tăng giá thuê của khu 
nhà phố SOHO. 

The Global City có hai mặt tiền giáp hai trục đường 
quan trọng bậc nhất khu Đông Sài Gòn: cao tốc 
TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Đỗ 
Xuân Hợp - tuyến đường trục kết nối xuyên suốt 
thành phố mới Thủ Đức (Quận 9 cũ). Nhờ vị trí 
chiến lược đó, đại đô thị được hưởng lợi từ nhiều 
công trình giao thông huyết mạch đang được 
Chính phủ và TP.HCM đầu tư mạnh.

Trung tuần tháng 5/2022, Bộ GTVT giao cho Tổng 
công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 
(VEC) chuẩn bị các phương án đầu tư mở rộng 
đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. 
Tuyến cao tốc hiện có mỗi năm tăng lưu lượng 
giao thông 10% không đáp ứng được nhu cầu đi 
lại nên VEC đầu tư toàn tuyến từ quý III/2022, mở 
rộng thành 8 làn xe từ điểm nút giao vành đai II 
TP.HCM đến điểm giao với dự án đường cao tốc 
Biên Hòa - Vũng Tàu với chiều dài khoảng 20 km. 
Dự kiến hết năm 2025, tuyến cao tốc mở rộng sẽ đi 
vào vận hành cùng lúc với khánh thành giai đoạn I 
sân bay Long Thành, dự án lớn nhất quốc gia về hạ 
tầng giúp TP.HCM và các tỉnh “cất cánh” với bạn bè 
quốc tế, cạnh tranh với mô hình hub trung chuyển 
ở Singapore, Thái Lan… 

Chỉ nói riêng sân bay Long Thành dự kiến phục vụ 100 triệu 
hành khách/năm khi đi vào hoạt động, chỉ cách TP.HCM 
40 km và phần lớn lượng hành khách đi/đến sân bay 
Long Thành đều qua con đường cao tốc TP.HCM - Long 
Thành - Dầu Giây mở rộng thì biết lưu lượng giao thông 
chủ lực trên cung đường này nhiều thế nào. Hiện cao tốc 
4 làn đường đã quá tải, mỗi ngày phục vụ khoảng 45.000 - 
50.000 lượt xe (lễ tết tăng đến 60.000 lượt xe). Còn khi mở 
rộng, lưu lượng giao thông qua đây tăng gấp đôi kéo theo 
các giá trị thương mại, dịch vụ của tuyến đường này tăng 
lên nhiều lần.

Bên cạnh đó, cũng trong thời gian này, các tuyến đường 
quanh dự án dự kiến sẽ hoàn thiện quy hoạch mở rộng như 
đường Đỗ Xuân Hợp lên 60m, đường Nguyễn Duy Trinh lên 
30m, đường Liên Phường kết nối xuyên tâm, tuyến Metro 
số 1, đường vành đai 2 và nút giao An Phú.

Đây là nút giao được TP.HCM đầu tư gần 4000 tỉ đồng với 
thiết kế 3 tầng thật độc đáo (đảo elip), đỉnh tháp cao 36m. 
Công trình này dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn 
thành năm 2025, cùng thời điểm đưa vào khai thác cao tốc 
Long Thành - Dầu Giây mở rộng. Giới bất động sản TP.HCM 
đồng tình rằng nút giao này sẽ tôn thêm giá trị cho khu 
vực trung tâm phía Đông, thu hút lưu lượng giao thông 
trong khu vực và gia tăng giá trị lan tỏa cho các dự án như 
The Global City gần đó.

           Hiện chúng tôi đã có kế hoạch “xuất khẩu” những sản phẩm cao tầng của The Global City ra các thị 

trường quốc tế, thông qua hợp tác với Druce” ông Gibran nói. “Hơn 2 năm qua, nhu cầu đầu tư bất động 

sản của các khách hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam ít nhiều có sự giảm sút do dịch bệnh. Khi thế 

giới đang dần mở cửa trở lại, Masterise Homes tự tin mang những sản phẩm đẳng cấp quốc tế của mình 

ra thị trường quốc tế để giới thiệu và thu hút đầu tư. Tệp khách hàng nước ngoài đó sẽ góp phần tăng sức 

nóng và giá trị đầu tư của The Global City.

Tác động “ngoại” 

Một động lực tăng giá khác của The Global City, theo ông Gibran Bukhari

Giám đốc khối Kinh doanh, Masterise Homes chính là dòng vốn ngoại.
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End of 2022, beginning of 2023 From 2023 to 2024 From 2025

According to the master plan, The Global City will open a sales gallery 
cum lifestyle hub, and put into operation the entire 2km-long artif icial 
canal system in the last months of 2022. After that, in early 2023, the 
entire system of green parks alongside the canal will be completed 
and put into operation.

These will be the “magnets” to attract tourists and residents to The 
Global City, aff irming the “new downtown” of Ho Chi Minh City. The 
canal system together with the water-music zone, the park area and 
greenery surrounding the canal and the lifestyle centre are expected 
to create a unique large-scale entertainment destination for everyday 
city dwellers to enjoy after work and every weekend. The attraction of 
those facilities paints an optimistic picture of a vibrant and bustling 
scene of a new city downtown, aff irming the commercial potential 
and future value increase of SOHO townhouses.

This is the period when The Global City continues 
to deploy large-scale infrastructure facilities of the 
township such as 123,000 m2 Grade A shopping 
mall, hospital and international school. These 
developments aff irm the living worthiness and 
promote the investment values of The Global City.

According to estimates by Masterise Homes, 
with the current supply of townhouses, villas and 
apartments, the population size in this township 
can reach up to 37,000 people, becoming 
an abundant source of potential customers 
and contribute to boosting the rent of SOHO 
townhouses.

The Global City has two fronts adjacent the two 
most important arterial roads in East Saigon: 
the Ho Chi Minh City - Long Thanh - Dau Giay 
expressway and Do Xuan Hop street - the 
backbone route connecting through the new Thu 
Duc city (previously the old District 9). Because of 
this strategic location, the township benefits from 
many major traff ic projects being heavily invested 
by the Government and Ho Chi Minh City.

In the middle of May, 2022, the Ministry of 
Transport assigned the Vietnam Expressway 
Development Investment Corporation (VEC) to 
prepare investment plans to expand the Ho Chi 
Minh City - Long Thanh - Dau Giay expressway. 
The existing expressway that increases traff ic 
volume by 10% every year cannot meet the travel 
demand, so VEC decided to invest in the entire 
route expansion from the third quarter of 2022, 
broadening it to 8 lanes from the intersection 
of the Ring Road II in Ho Chi Minh City to the 
intersection with Bien Hoa - Vung Tau expressway 
project with a length of about 20 km. It is expected 
that by the end of 2025, the expanded expressway 
will be put into operation at the same time as the 
inauguration of phase I of Long Thanh airport, 
the nation’s largest infrastructure project to allow 
Ho Chi Minh City and other provinces reach an 
international playground , competing with the 
hub model in Singapore, Thailand…

Long Thanh airport by itself is expected to serve 100 million 
passengers/year when it comes into operation. At only 40 
km from Ho Chi Minh City and most of the passengers 
going to/from Long Thanh airport are via the expanded Ho 
Chi Minh City - Long Thanh - Dau Giay, the traff ic volume 
going through this expressway is unimaginable. Currently, 
the 4-lane highway is overloaded, serving about 45,000 
- 50,000 vehicles per day (increasing to 60,000 vehicles 
during holidays). As for the expansion, the traff ic volume 
through this route will be doubled, leading to the increase 
in the commercial and service values.

Besides, also during this time, the roads around the project 
are expected to complete the expansion plan such as Do 
Xuan Hop street to 60m, Nguyen Duy Trinh street to 30m, 
Lien Phuong street connecting radially, Metro line No. 1, 
Ring Road 2 and An Phu intersection.

This is an intersection invested by Ho Chi Minh City with 
nearly VND 4000 billion with a unique 3-storey design 
(inverted eclipse), the top of the tower is 36m high. This 
project is expected to start construction this year and 
complete in 2025, at the same time when the extended 
Long Thanh - Dau Giay expressway is put into operation. 
The Ho Chi Minh City real estate industry agrees that this 
intersection will add value to the central East area, attract 
traff ic in the area and increase the spillover value for 
nearby projects, such as The Global City. 

           We now have a plan to ‘export’ The Global City’s high-rise products to international markets, 
through our partnership with Druce,” said Mr. Gibran. “Over the past two years, the demand for real estate 
investment of foreign customers in the Vietnam market has more or less decreased due to the pandemic. 
As the world is gradually recovering, Masterise Homes confidently brings its world-class products to the 
international market to introduce and attract investment. That foreign customer base will contribute to 
increasing the hype and investment value of The Global City.

“Foreign” impact
Another driving force behind The Global City’s price increase is foreign capital, according
to Mr. Gibran Bukhari, Head of Sales, Masterise Homes
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Thành lập từ năm 1822, Druce có bề dày 200 năm kinh nghiệm 
trong tư vấn bán hàng và cho thuê các sản phẩm bất động sản 
cao cấp và hạng sang ở các thị trường phát triển. Ông Gibran 
Bukhari, Giám đốc khối Kinh doanh Masterise Homes chia sẻ 
về hợp tác với đơn vị này: “Druce là một phần trong kế hoạch 
mở rộng mạng lưới phân phối các sản phẩm bất động sản đẳng 
cấp quốc tế của chúng tôi tại Việt Nam ra thị trường quốc tế. Các 
nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm ở thị trường bất động 
sản Việt Nam đều đánh giá đây là một điểm đến đầu tư hấp dẫn 
với lợi suất cao. Trong bối cảnh thế giới đang dần mở cửa trở lại 
sau hơn 2 năm dịch bệnh, đây sẽ là cơ hội để thu hút mạnh mẽ 
hơn nữa nhu cầu đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là 
những sản phẩm gắn liền với những thương hiệu hàng đầu thế 
giới, được công nhận trên toàn cầu. Chúng tôi kỳ vọng hợp tác 
với Druce không chỉ mang đến nhiều giao dịch thành công ở thị 
trường quốc tế mà còn là cơ hội để thế giới biết đến những giá 
trị lịch sử - văn hóa – kinh tế của Việt Nam thông qua các dự án 
bất động sản.”  

Đây không phải là lần đầu tiên Masterise Homes phân phối các 
sản phẩm của mình ở thị trường quốc tế. Trong năm 2021, đơn 
vị này đã từng “xuất khẩu” thành công các căn hộ hàng hiệu 
Marriott và JW Marriott tại Grand Marina, Saigon ra thị trường 
Hồng Kông. Thành công của sự kiện này là tiền đề cho kế hoạch 
mở rộng kênh phân phối ra các thị trường quốc tế khác, từ đó 
thúc đẩy thỏa thuận hợp tác giữa Masterise Group và Druce. Đơn 
vị này sẽ đại diện phân phối các sản phẩm của Masterise Group ở 
các thị trường phát triển như Singapore, Dubai và châu  Âu.

Bày tỏ sự vui mừng khi thỏa thuận hợp tác với 
Masterise Group đánh dấu một cột mốc phát 
triển mới trên hành trình phát triển 200 năm 
của công ty, ông Robert Bartlett, Tổng Giám 
đốc Druce Toàn cầu nói: “Việt Nam là một thị 
trường đầy tiềm năng nhưng chưa được biết 
đến rộng rãi ở các nước phương Tây. Khi nhìn 
vào thị trường bất động sản Việt Nam, chúng tôi 
biết rằng Masterise Homes chính là đơn vị phát 
triển hàng đầu, mang đến những sản phẩm gắn 
liền với những thương hiệu danh tiếng bậc nhất. 
Đó chính là cơ sở để chúng tôi biết rằng đây là 
những sản phẩm chúng tôi có thể giới thiệu đến 
các nhà đầu tư trên toàn thế giới và cạnh tranh 
tốt với những sản phẩm khác. Thông qua đó, Việt 
Nam cũng sẽ được thế giới biết đến và công nhận 
vì những sản phẩm bất động sản đúng với tiêu 
chuẩn cao nhất của quốc tế.”

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu Druce sẽ 
tập trung phân phối hai dự án bất động sản 
hàng hiệu của Masterise Homes – Grand Marina, 
Saigon và Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton, 
Hanoi. Hai dự án đều tọa lạc tại những vị trí đắc 
địa ở trung tâm thành phố và gắn liền với những 
thương hiệu khách sạn sang trọng của tập đoàn 
Marriott International – tập đoàn nghỉ dưỡng 
hàng đầu thế giới.

Trong ngày 24 & 25/9/2022, các dự án bất động 
sản hàng hiệu của Masterise Homes đã được 
giới thiệu thành công tại Singapore. Druce – 
đối tác phân phối bất động sản quốc tế của 
Masterise - đã tổ chức các phiên tư vấn đặc 
quyền trong 2 ngày cuối tuần, chào đón tổng 
cộng hàng trăm nhà đầu tư đến tham dự, và 
nhận về sự quan tâm mạnh mẽ đến hai dự án :

Grand Marina Saigon (Q1, TpHCM)
khu BĐS hàng hiệu lớn nhất thế giới gắn liền 
với 2 thương hiệu JW Marriott và Marriott

Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton, Hanoi 
(Hoàn Kiếm, Hà Nội)
dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên tại Việt 
Nam mang thương hiệu Ritz-Carlton

Sự kiện này đánh dấu thành công bước đầu trong kế hoạch “xuất 
khẩu” BĐS của Masterise và Druce, lần đầu tiên giới thiệu đến thị 
trường Singapore.

Chia sẻ về thành công của sự kiện, ông Martin Koh, CEO Druce 
Singapore cho biết đây là kết quả đã được dự đoán trước. “Không 
chỉ tọa lạc tại những vị trí trung tâm hiếm có tại 2 thành phố lớn, 
hai dự án này còn gắn liền với những thương hiệu khách sạn sang 
trọng hàng đầu thế giới. Danh tiếng toàn cầu của những thương 
hiệu này chính là bảo chứng cho sản phẩm, tạo niềm tin cho nhà 
đầu tư nước ngoài,” ông Martin cho biết. 

Druce sẽ tiếp tục các hoạt động giới thiệu dự án và bán hàng tại 
Singapore trong tháng 10. Sau Singapore, các dự án của Masterise 
Homes dự kiến sẽ tiếp tục “cập bến” Trung Đông và châu Âu. 
Theo dõi fanpage Masterise Homes để không bỏ lỡ cập nhật mới 
nhất về kế hoạch “xuất khẩu” bất động sản! 

MASTERISE GROUP HỢP TÁC VỚI DRUCE
PHÂN PHỐI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Ở THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

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  

London & TP.HCM – 29/8/2022 - Masterise Group chính thức công bố hợp tác chiến lược cùng Druce – một đơn vị tư vấn 
bất động sản hàng đầu đến từ Anh Quốc chuyên phân phối các sản phẩm nhà ở cao cấp tại vị trí trung tâm. Đây sẽ là đối 
tác giúp mở rộng mạng lưới phân phối các sản phẩm bất động sản đẳng cấp quốc tế của Masterise Homes ra thế giới, giới 
thiệu đến nhà đầu tư nước ngoài các dự án bao gồm khu bất động sản hàng hiệu Grand Marina, Saigon (Quận 1, TP.HCM), 
Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton, Hanoi (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và phân khu cao tầng trong tương lai tại khu đô thị The 
Global City (An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM).

BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG HIỆU VIỆT NAM HÚT HÀNG TRĂM NHÀ ĐẦU TƯ SINGAPORE:
THÀNH CÔNG CỦA MASTERISE HOMES KHI
“MANG CHUÔNG ĐI ĐÁNH XỨ NGƯỜI”
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Established in 1822, Druce has 200 years of experience 
in advising sales and leasing of high-end and luxury real 
estate products in developed markets. Mr. Gibran Bukhari, 
Head of Sales at Masterise Homes expounded about this 
partnership: “Druce is part of our plan to expand our 
distribution network of world-class real estate products 
in Vietnam to the world. Experienced foreign real estate 
investors in Vietnam all consider this as an attractive 
investment destination with high yields. Within the 
context that the world is gradually reopening after more 
than two years of the pandemic, this will be an opportunity 
to aggressively capture the demand for foreign investment 
in Vietnam, especially in products associated with the 
world’s leading and recognised brands. We hope that 
our partnership with Druce will bring not only successful 
transactions in the international market, but also an 
opportunity for the world to know the historical - cultural - 
economic values of Vietnam through real estate projects.”

This is not the first time Masterise Homes has distributed 
its products in the international market. In 2021, the 
company successfully “exported” Marriott and JW Marriott 
branded residence apartments at Grand Marina, Saigon 
to the Hong Kong market. The success of this event is a 
premise for the expansion plan of the distribution channel 
to other international markets, thereby making ways for 
the collaboration agreement between Masterise Group and 
Druce. Druce will represent the distribution of Masterise 
Group’s products in developed markets such as Singapore, 
Dubai and Europe.

Expressing his delight that the collaboration with Masterise 
Group marks a new milestone in the company’s 200-year 
heritage, Mr. Robert Bartlett, General Director of Druce 
Global shared: “Vietnam is a highly potential market but 
not widely known in Western countries. Looking at the real 
estate market here, we understand that Masterise Homes 
is a leading developer, introducing products associated 
with renowned brands. That is the basis for us to consider 
our recommendation of these highly competitive products 
to investors all over the world. Along this process, Vietnam 
will also be known and recognised by the world for its 
real estate offerings that meet the highest international 
standards.”

As planned, during the first phase, Druce will focus 
on distributing two branded residence projects from 
Masterise Homes - Grand Marina, Saigon and The Ritz-
Carlton, Hanoi. Both projects are located in prime locations 
at the heart of each city, and are associated with the luxury 
hotel brands of Marriott International - the world’s leading 
hospitality group.

On September 24 & 25, 2022, Masterise 
Homes’ branded residential projects were 
officially introduced in Singapore in private 
VIP consulting sessions over the weekend. 
Organized by Druce, Masterise’s international 
prime property advisor, the launch welcomed 
a total of hundreds of investors, introducing 
two projects:

Grand Marina, Saigon (District 1, HCMC) - the 
world’s largest branded residence associated 
with 2 prominent brands - JW Marriott and 
Marriott.
The Ritz-Carlton Residences, Hanoi at The 
Grand (Hoan Kiem, Hanoi) – the first branded 
residential project in Vietnam associated with 
the legendary brand Ritz-Carlton.

This event marked the initial success of Masterise and Druce’s 
Go Global plan, starting with the entrance of both parties to 
Singapore.

Sharing about the success, Mr. Martin Koh, CEO of Druce 
Singapore, said that this was the expected result. “Located in 
rare central locations in Vietnam’s two largest cities, these two 
projects are associated with the world’s leading luxury hotel 
brands. The global reputation of these brands is the guarantee 
for the product, creating confidence for foreign investors,” said 
Mr. Martin.

Druce will continue its project introduction and sales activities 
in Singapore in October. After Singapore, Masterise Homes is 
expected to continue to expand our awareness to the Middle East 
and Europe. Follow the Masterise Homes fanpage to not miss the 
latest updates on our Go Global plan!

MASTERISE GROUP IN PARTNERSHIP WITH DRUCE
TO DISTRIBUTE VIETNAMESE REAL ESTATES IN INTERNATIONAL MARKET
London & Ho Chi Minh City, August 29, 2022 - Masterise 
Group officially announced a strategic partnership with 
Druce - a leading UK real estate advisor specialising 
in the distribution of premium residential products in 
prime locations. This will be a partner to help expand the 
distribution network of Masterise Homes’ world-class real 
estate products to the world, introducing to foreign investors 
projects including the branded residence Grand Marina, 
Saigon (District 1, Ho Chi Minh City), The Ritz-Carlton, Hanoi 
(Hoan Kiem, Hanoi) and the future high-rise subdivision in 
The Global City township (An Phu, Thu Duc city, HCMC).

VIETNAM’S BRANDED RESIDENCES ATTRACT HUNDREDS OF INVESTORS IN SINGAPORE:
THE INITIAL SUCCESS IN MASTERISE HOMES’
GO-GLOBAL STRATEGY
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Các tòa tháp căn hộ hàng hiệu của Grand Marina, 
Saigon nằm giữa một dãy các tòa cao tầng, theo 
chuyên gia đánh giá chính là “tả Thanh Long, hữu 
Bạch Hổ”, một địa thế vững chãi cho sự phát triển và 
thăng tiến của các cư dân tương lai. Hình dáng của 
mảnh đất nơi xây dựng Grand Marina, Saigon giống 
một sinh vật truyền thuyết được gọi là “ngao long” 
nửa rồng, nửa cá. Ông Michael gọi đó là địa thế “ngao 
long xuất hải”. Hình ảnh phong thủy này thể hiện 
những cơ hội lớn đang chờ đợi những cư dân tương 
lai của Grand Marina, Saigon, tựa như ngao long ra 
biển lớn vẫy vùng, khẳng định sức mạnh và tài năng 
để gặt hái được thành công, cũng giống như hình 
ảnh cá chép hóa rồng trong văn hóa Việt Nam. Đó 
cũng chính là vị thế của các chủ nhân tương lai của 
Grand Marina, Saigon, đón đầu những cơ hội, khẳng 
định bản thân, từ đó gặt hái được nhiều tiền tài, danh 
vọng và địa vị.

Với 3 yếu tố lý tưởng, dự án bất động sản hàng hiệu 
Grand Marina, Saigon sở hữu một vị trí độc tôn, thu 
hút đông đảo người mua trong nước lẫn quốc tế.

Địa thế phong thủy tích tài tụ lộc
Phong thủy được nhiều khách hàng đánh giá là một khía 
cạnh quan trọng của các dự án bất động sản. Theo đánh 
giá của chuyên gia phong thủy kiêm kiến trúc sư quốc tế 
Michael Chiang, Grand Marina, Saigon sở hữu địa thế phong 
thủy thuận lợi, hứa hẹn mang đến nhiều tài lộc cho chủ nhân 
tương lai.

Dự án nằm ở mảnh đất đón 2 dòng chảy từ hướng bắc là sông 
Sài Gòn và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và có kết nối với đường 
Tôn Đức Thắng ở hướng nam. Theo ông Michael Chiang, đây 
là địa thế vô cùng thuận lợi trong giai đoạn vận 9, tương ứng 
với năm 2024 đến 2043, theo chu kỳ 180 năm của Tam Nguyên 
Cửu Vận và biểu đồ Lạc Thư (Lo Shu). Những tài lộc dồi dào 
được dòng chảy của sông Sài Gòn mang đến và tích tụ ngay 
tại dự án nhờ có cây cầu Thủ Thiêm 2 chắn lại. Đây được coi 
là “minh đường tụ thủy” hay người Việt Nam thường gọi là 
nước chảy chỗ trũng - một địa thế lý tưởng trong phong thủy 
để lưu trữ tiền của. Bến du thuyền của Grand Marina, Saigon 
đóng vai trò như một “máy bơm”, hút tài lộc vào dự án. Song 
song đó, việc nhiều du thuyền neo đậu ở đây, dưới góc nhìn 
phong thủy giống như “đất lành chim đậu”.

Tọa lạc tại lõi trung tâm quận 1, 
ven sông Sài Gòn, Grand Marina, 

Saigon sở hữu vị trí lý tưởng về mọi 
mặt, hiếm có dự án nào sánh bằng.
Ngày 24 và 25/09/2022 vừa qua, 
Grand Marina, Saigon đã tổ chức 
thành công sự kiện giới thiệu dự án 
đến khách hàng Singapore, thu hút 
hàng trăm nhà đầu tư. Với nhiều 
đợt mở bán thành công tại Việt 
Nam, Hong Kong và Singapore, dự 
án bất động sản hàng hiệu này đã 
và đang minh chứng sức hút toàn 
cầu với cả người mua để ở và khách 
đầu tư tích sản. Các chuyên gia kinh 
doanh quốc tế đánh giá, một trong 
những yếu tố tạo nên sức hút đó là 
vị trí đắc địa của dự án, xét từ góc 
độ kết nối, tầm nhìn và phong thủy.    

Những lợi thế chỉ có thể tìm thấy tại
VỊ TRÍ ĐỘC ĐÁO CỦA GRAND MARINA, SAIGON

Kết nối giao thông tối ưu
Nằm tại góc đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh trọng điểm, Grand Marina, Saigon sở hữu lợi thế kết nối vượt trội. Cư dân tại dự 
án có thể dễ dàng di chuyển đến những địa điểm quan trọng nhất thành phố như Trung tâm Thương mại Sài Gòn, Nhà hát lớn Thành 
phố, Chợ Bến Thành, Tháp Bitexco, cùng nhiều bệnh viện hay các trường học hàng đầu trong nước.

Grand Marina, Saigon chỉ cách cầu Thủ Thiêm 1, cầu Thủ Thiêm 2 và khu đô thị mới Thủ Thiêm vài phút di chuyển bằng xe. Bên cạnh đó, 
dự án còn được hưởng lợi từ tuyến metro số 1 với nhà ga Ba Son nằm trong khuôn viên, cho phép những cư dân tương lai dễ dàng di 
chuyển toàn thành phố. Đây cũng là dự án sở hữu bến du thuyền duy nhất tại quận 1, đem đến kết nối đường thủy hiếm có. Vị trí này sẽ 
là nơi neo đậu du thuyền tư nhân của cư dân và chiếc siêu du thuyền Ocean Master mang thương hiệu Azimut Grande 25M, được chế 
tác bởi Azimut - huyền thoại trong lĩnh vực sản xuất du thuyền nổi tiếng thế giới, mang đến những đặc quyền về trải nghiệm phong 
cách sống hàng hiệu ven sông độc đáo và khác biệt cho khách hàng.

Tầm nhìn hướng sông “triệu đô”
Còn gì hấp dẫn hơn việc mỗi ngày thức dậy đều bắt đầu 
bằng một khung cảnh tuyệt đẹp, một tầm nhìn rộng mở 
tràn ngập ánh sáng, hướng ra dòng chảy êm đềm của 
sông nước. Tại Grand Marina, Saigon, cư dân sẽ được 
thưởng thức tầm nhìn tuyệt đẹp, khoáng đạt, mở ra 
quang cảnh của sông Sài Gòn, đem lại cảm giác thư thái 
và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Tầm nhìn ra bờ sông không chỉ mang lại giá trị tinh 
thần mà còn là giá trị kinh tế. Không phải ngẫu nhiên 
mà người ta gọi đó là tầm nhìn “triệu đô”. Theo một báo 
cáo của Knight Frank công bố vào cuối năm 2020, bất 
động sản hướng thủy trên toàn cầu có giá cao hơn trung 
bình 40% so với sản phẩm cùng quy mô, tiện ích, chất 
lượng xây dựng. Khảo sát của CBRE Vietnam tại Tọa đàm 
chuyên đề “Tương lai Bất động sản hàng hiệu trong đô 
thị Việt Nam” năm 2021 chỉ ra rằng tầm nhìn hướng sông 
có thể làm nên chênh lệch từ 24% - 81% trong giá bán 
của bất động sản. 
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Located in the downtown core of District 1 by the Saigon River, Grand Marina, Saigon claims an ideal location in all aspects, 
unsurmountable compared to other projects.

On September 24 and 25, 2022, Grand Marina, Saigon held a special event to introduce the project to Singaporean customers, 
attracting hundreds of investors. With many successful sales openings in Vietnam, Hong Kong and Singapore, this branded 
residence project is attracting both residential customers and property investors on a global scale. According to international 
business experts, the key attractive factors are the project’s prime location, connectivity, vision and feng shui.

A unique location that offers unrivalled advantages
FOR GRAND MARINA, SAIGON

Hyperconnectivity for optimal traffic 
Located at the intersection connecting Ton Duc Thang and 
Nguyen Huu Canh streets, Grand Marina, Saigon boasts 
outstanding connectivity advantages. Residents have easy access 
to the most important venues in the city such as Saigon Trade 
Center, City Opera House, Ben Thanh Market, Bitexco Tower, and 
many leading hospitals or schools.

Grand Marina, Saigon is only a few minutes by car from Thu Thiem 
1 bridge, Thu Thiem 2 bridge and Thu Thiem new urban area. In 
addition, the project also benefits from metro line 1 with Ba Son 
station located on the premises, allowing easy access to the city 
to future residents. Furthermore, it also offers the only marina in 
District 1, providing a unique waterway connection. This is where 
residents’ private yachts will be anchored. Among those, the 
Ocean Master superyacht branded Azimut Grande 25M, crafted by 
Azimut - a legend in the world famous yacht manufacturing, will 
offer customers with privileges of unique and distinct riverside 
branded lifestyle experiences.

A-million-dollar river view
A breathtaking moment that one can appreciate every day is waking up to a beautiful, wide open view bathed in sunlight, facing the 
idyllic flow of the river. At Grand Marina, Saigon, residents will enjoy a stunning, spacious, open view of the Saigon River, bringing a 
feeling of relaxation and regeneration every day.

The riverside view brings not only spiritual but also economic value. It’s no coincidence that people call it the “million dollar” view. 
According to a report by Knight Frank published at the end of 2020, waterfront properties globally are priced 40% higher on average 
than products of the same size, facilities, and construction quality. CBRE Vietnam’s survey announced at “The Future of Luxury Real 
Estate in Vietnam’s Urban Area” in 2021 stated that river views can make a difference of 24% - 81% in the selling price of real estate.

The luxury apartment towers of Grand Marina, Saigon 
are located between a row of high-rise buildings. 
According to experts, it forms a solid position that 
promotes future progress and fortune called “Azure 
Dragon on the left, White Tiger on the right”. The 
shape of the land where Grand Marina, Saigon is built 
resembles a legendary half dragon, half f ish creature. 
Mr. Michael called it the terrain “Dragon Fish entering 
the sea”. This feng shuigeographic pattern represents 
great opportunities that await future residents of 
Grand Marina, Saigon, like a dragon facing the waves 
of a big ocean, aff irming their strength and talent 
to capture success. In Vietnamese culture, there is a 
similar image of a carp turning into a dragon. That is 
also the level of the future owners of Grand Marina, 
Saigon, taking advantage of opportunities, asserting 
themselves, thereby acquiring wealth, fame and 
status.

With these 3 ideal factors, the branded real estate 
project Grand Marina, Saigon owns a unique 
location, attracting a large number of domestic and 
international buyers.

A convergence of fortune through feng shui
Feng shui is considered by many clients to be an important 
aspect of real estate. According to feng shui expert and 
international architect Michael Chiang, Grand Marina, Saigon 
possesses a flourishing feng shui position, promising to bring 
enormous fortune to future owners.

The project is located in the land that welcomes 2 flows from 
the north, the Saigon River and Nhieu Loc - Thi Nghe canal 
and connects to Ton Duc Thang street in the south. According 
to Mr. Michael Chiang, this is an extremely favourable terrain 
in the period of Fortune 9, corresponding to the year 2024 
to 2043, according to the 180-year cycle of San Yuan Jiu Yun 
(Three Eras Nine Fortunes) and the Lo Shu chart. Abundant 
fortunes are brought by the flow of the Saigon River and 
accumulated at the project due to the block Thu Thiem 2 
bridge. This is considered the “way of gathering water” or 
the Vietnamese often call it flowing water into lower lands - 
an ideal location in feng shui to store wealth. The marina of 
Grand Marina, Saigon acts as a “pump”, sucking fortune into 
the project. At the same time, the fact that many yachts are 
anchored here, f rom a feng shui perspective, is like a sign of 
a good haven.
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Chuyên gia Michael Chiang hé lộ những giá trị phong thủy quý hiếm

Với các chủ nhân tương lai của The Rivus, họ không chỉ sở 
hữu dinh thự hàng hiệu quý và hiếm đầu tiên tại Châu Á, mà 
thế đất phong thủy của dự án còn mang đến sự sung túc, 
thịnh vượng cho bản thân và gia đình.

Thế đất “thủy bao” với “Minh đường tụ thủy”

giúp nhân đôi sự thịnh vượng 

Theo quan điểm phong thủy, “nước” mang ý nghĩa về tài lộc và 

sự may mắn. Trong kinh doanh, từ ngày xưa ông cha ta đã sử 

dụng đường thủy như con đường huyết mạch để trao đổi, kinh 

doanh buôn bán hàng hóa, từ đó sinh ra tiền bạc, của cải. Xét về 

khía cạnh nông nghiệp, nước đóng vai trò vô cùng quan trọng 

giúp cây cối, hoa màu phát triển, vạn vật sinh sôi. Đó cũng là lý 

do tại sao trong phong thuỷ rất coi trọng “nước”, dòng nước chảy 

có vai trò quan trọng trong việc giữ nguồn năng lượng sống tích 

cực, là nguồn cội của thịnh vượng, sinh sôi, sức khỏe và tài lộc. 

Theo phân tích của chuyên gia phong thủy, kiến trúc sư quốc 

tế Michael Chiang về địa thế phong thủy của TP HCM, theo thế 

nước chảy từ phía Bắc xuống, TP HCM sẽ đón được dòng chảy 

tài lộc tích cực và phát triển vượt bậc trong 20 năm tới, tương 

ứng với giai đoạn 20 năm của vận số 9 (2024 – 2043) trong chu kỳ 

vòng tuần hoàn 180 năm phong thủy.  

Tọa lạc tại trung tâm TP Thủ Đức, TP HCM, The Rivus có địa thế 

“thủy bao” với 4 mặt giáp sông mang đến nhiều ích lợi cho sức 

khỏe thể chất và tinh thần cho gia chủ. “Dòng nước bao bọc 

xung quanh chảy từ sông Tắc hướng về sông Đồng Nai theo 

hướng từ Bắc đến Nam, uốn lượn vào bên trong lòng khu dinh 

thự, tương tự như nguồn tài lộc đi vào bên trong và được lưu giữ, 

mang đến rất nhiều tài lộc và vận may cho các gia chủ sống tại 

đây”, chuyên gia Michael Chiang chia sẻ.

THE RIVUS: Chuỗi sự kiện thưởng lãm không gian nghệ thuật
TỪ CÁC BẬC THẦY HÀNG ĐẦU VỀ PHONG CÁCH SỐNG

Phong thủy tốt - Sức hút khó cưỡng của
bất động sản ven sông
Theo quan niệm của người Á Đông, vị trí và hướng nhà đóng vai trò 
rất quan trọng trong việc lựa chọn không gian sống. Trong đó, những 
ngôi nhà có tầm nhìn hướng biển, hồ, sông… thường sở hữu lợi thế lớn. 

Nhìn vào bức tranh phát triển của thị trường địa ốc từ thế giới đến 
Việt Nam, bất động sản ven sông luôn có giá trị cao và sức hấp dẫn dù 
với mục đích mua ở hay đầu tư. Theo nghiên cứu của Knight Frank - 
Tập đoàn tư vấn bất động sản có trụ sở chính tại Anh, phân khúc nhà ở 
hướng thủy thuộc nhóm có thanh khoản tốt nhất trong các loại hình 
bất động sản. Ở những thị trường ảm đạm, bất động sản ven sông, 
hồ, biển vẫn giữ được giá cao nhờ vị trí đặc biệt và khả năng sinh lời 
trong tương lai.

Cũng theo một báo cáo của Knight Frank công bố vào cuối năm 2020, 
bất động sản hướng thủy trên toàn cầu có giá cao hơn trung bình 40% 
so với sản phẩm cùng quy mô, tiện ích, chất lượng xây dựng.

Tờ PropertyWire ghi nhận tại Anh, giá nhà hướng 
thủy tại thị trường này cao 80%, thậm chí cá biệt 
lên đến 133% so với nhà sở hữu những tầm nhìn ra 
các khu vực khác.

Ngoài lợi thế phong thủy như đã phân tích ở trên, 
The Rivus sở hữu tiềm năng sinh lời cao và giá trị 
trường tồn khi là dự án dinh thự “nổi” đầu tiên tại 
Châu Á của Elie Saab, cùng nhiều đặc quyền dành 
riêng cho các chủ nhân sở hữu. 

Bên cạnh ý nghĩa về giá trị sống và giá trị đầu tư, 
The Rivus dự kiến hoàn thiện và bàn giao vào năm 
2024, đúng vào thời điểm bắt đầu của giai đoạn 20 
năm trong vận 9 theo lịch phong thủy, điều này 
càng làm tăng thêm lợi thế to lớn cho dự án, mang 
lại rất nhiều điều tốt từ tài lộc, vượng khí, sức khoẻ… 
cho chủ nhân.

Đạo diễn Xuân Phượng chia sẻ giá trị nghệ thuật quý hiếm
tại sự kiện SỐNG “CHẤT” NGHỆ THUẬT – LIVING WITH ART
Với mong muốn mang đến những trải nghiệm đặc quyền, giá trị 
của phong cách sống “nghệ thuật” cùng những công trình đẳng 
cấp quốc tế, sự kiện SỐNG “CHẤT” NGHỆ THUẬT – LIVING WITH 
ART đã được Masterise Homes tổ chức vào sáng chủ nhật 25/9 
dành cho các khách hàng là chủ nhân tương lai của dinh thự 
hàng hiệu The Rivus.

Với khách mời đặc biệt là Đạo diễn phim Nguyễn Thị Xuân 
Phượng - người đã dành gần nửa thế kỷ Gánh Gồng Sắc màu 
Việt qua các Châu lục – và đại diện đến từ Masterise Homes là 
ông Gibran Bukhari – Giám đốc Khối Kinh doanh, sự kiện đã thu 
hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nghệ thuật, là nơi giao lưu 
và lắng nghe những chia sẻ về giá trị của những bộ sưu tập nghệ 
thuật quý hiếm.

Đạo diễn Xuân Phượng là một nhà làm phim tài liệu chiến 
trường, được biết đến là “người đàn bà thép” của hội họa Việt và 
đã có hơn 30 năm sưu tập tranh nghệ thuật. Những chia sẻ của 
Bà luôn được giới yêu nghệ thuật chú ý và kính nể. 

Chia sẻ với khách tham dự, Bà cho biết, khi sống trong một ngôi 
nhà đậm tính nghệ thuật, cần có những bức tranh nghệ thuật. 
Một bức tranh không chỉ để chiêm ngưỡng, không chỉ để thể 
hiện gu thưởng lãm nghệ thuật của chủ nhân, mà còn có một 
câu chuyện rất riêng, một giá trị vĩnh cửu để chúng ta chiêm 
nghiệm và bảo quản, giữ gìn, cũng như giáo dục tính thẩm mỹ 
cho thế hệ kế thừa mai sau. Đạo diễn Xuân Phượng đã dẫn chứng 
rất nhiều câu chuyện xúc động về những giá trị của những bức 
tranh nghệ thuật.

Để nói về điều gì đã tạo nên giá trị của những bức tranh nghệ 
thuật quý hiếm, Bà chia sẻ nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới và 
cho biết: “Việc quan trọng nói lên giá trị của một bức tranh là ở 
chỗ: tranh gây được sự xúc động, cảm xúc sâu sắc cho người xem. 
Một bức tranh có thể tiếp sức cho niềm hạnh phúc hay nỗi khổ 
đau của lòng mình, đó là sự độc đáo và vô giá”.

Có thể nói, một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, không chỉ 
mang giá trị về mặt mỹ thuật, mà còn có giá trị đầu tư cao 
bởi một tác phẩm sở hữu giá trị cảm xúc vô giá, tính độc bản, 
cũng như danh tiếng và “cái tôi” riêng biệt của người nghệ sỹ.

Tiếp lời đạo diễn Xuân Phượng, đại diện Masterise Homes 
- Ông Gibran Bukhari chia sẻ: “Sự sáng tạo trong nghệ 
thuật không chỉ đến từ những yếu tố cảm xúc, mà còn 
đến từ kỹ thuật độc đáo và khác biệt, trong kiến trúc của 
chúng tôi cũng thế. Masterise Homes luôn trân trọng và 
tôn vinh những giá trị nghệ thuật, do vậy khi phát triển 
sản phẩm, chúng tôi luôn mong muốn mang đến những 
giá trị nghệ thuật vào không gian sống hàng ngày của 
khách hàng Việt và luôn tìm kiếm những đối tác chiến 
lược để hiện thực hóa tầm nhìn đó. Elie Saab chính là 
“nghệ sĩ” điển hình, Elie Saab là bậc thầy trong nghệ thuật 
Haute Couture, những dự án BĐS trên thế giới của ông 
đều là những kiệt tác nghệ thuật, và nay là khu dinh thự 
The Rivus tại Việt Nam với những bộ sưu tập quý hiếm và 
mang giá trị độc bản”.

Khi lắng nghe những chia sẻ của ông Gibran Bukhari và 
triết lý tôn vinh giá trị nghệ thuật của Masterise Homes, 
đạo diễn Xuân Phượng cho biết Bà rất tâm đắc về điều 
này. “Việc gắn liền kinh doanh với lòng yêu mến nghệ 
thuật là một điều vô cùng quý báu, và đây sẽ chắp cánh 
thêm sự thành công của Masterise Homes” – Bà chia sẻ.

Các khách hàng và cũng là chủ nhân tương lai của dinh 
thự hàng hiệu The Rivus đã cùng nhau sẻ chia những 
cảm xúc lắng đọng qua những chia sẻ vô giá của đạo diễn 
Xuân Phượng về giá trị nghệ thuật, cũng như hiểu rõ hơn 
về những giá trị nghệ thuật trong kiến trúc mà bậc thầy 
Elie Saab cùng Masterise Homes đã mang đến cho khu 
dinh thự The Rivus.

Ngoài ra, The Rivus sở hữu yếu tố phong thủy rất tốt là 

“minh đường tụ thủy” – phía trước có sông/hồ trực diện 

tầm mắt, rộng và thoáng đãng để đón tài lộc. Trong thiết 

kế khu dinh thự The Rivus, phía trước tiếp giáp “nước” trực 

tiếp từ hai con sông lớn, rộng và thoáng đãng, giống như 

kho tài vận ở bên ngoài sẽ đổ vận khí, đổ may mắn, những 

tài lộc vào kho tài vận bên trong, chính là khu vực bến 

du thuyền nội khu của dự án. Khu dinh thự sở hữu đến 

2 “minh đường tụ thủy”, tương đương với 2 “kho chứa tài 

vận” nội và ngoại khu dự án. Đây cũng xem như là 2 nguồn 

thu hút tài lộc cho toàn bộ gia chủ tại The Rivus.

Ngoài ra, khi nhìn xung quanh dự án The Rivus, sẽ thấy có 

các tòa nhà cao tầng đang được xây dựng ở hướng Tây Bắc, 

biểu tượng của những ngọn núi. Theo thuyết phong thủy 

cổ xưa, đây chính là nơi rất lý tưởng để an cư lập nghiệp, 

địa thế phong thủy này mang đến sự thuận lợi trong công 

việc, giúp gia chủ sớm gặt hái được thành công trong sự 

nghiệp. Hướng Tây Nam của dự án có cầu Long Đại bắt 

qua sông Tắc. Theo phong thủy, đây là thế đất mang đến 

vận khí giúp gia chủ luôn sống sung túc về mặt tinh thần, 

con đàn cháu đống, người thân quây quần, bạn bè hội tụ. 

Những gia chủ tại The Rivus sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, 

đủ đầy không chỉ về vật chất mà còn về mặt tinh thần.
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Feng shui Expert Michael Chiang unveiling sacred values

Owning a villa at The Rivus means not only possessing the f irst 
rare and invaluable luxury mansion in Asia, but the feng shui 
terrain of the project also brings prosperity and wealth to the 
owners and their families. 

A terrain surrounded by and gathering water
to double prosperity
According to feng shui, “water” means fortune and luck. In the 
past, our ancestors used the waterway as a lifeline to exchange, 
trade in goods, thereby generating money and wealth. In terms of 
agriculture, water plays an extremely important role in nurturing 
plants and crops, allowing everything to sprout and grow. That is 
also why in feng shui, water has a critical importance. The flow of 
water plays an indispensable role in keeping the positive energy 
of life, providing the source of prosperity, regeneration, health 
and fortune.

According to the analysis of feng shui expert, international 
architect Michael Chiang on the feng shuigeographic patterns 
of Ho Chi Minh City, judging from the direction of water flowing 
from the North, Ho Chi Minh City will receive a positive flow of 
fortune and develop rapidly. in the next 20 years, corresponding 
to the 20-year period of Fortune 9 (2024-2043) in the 180-year 
feng shui cycle.

Located in the heart of Thu Duc City, Ho Chi Minh City, The 
Rivus is surrounded by water with 4 sides facing the river. This 
is a feng shuigeographic pattern that brings enormous physical 
and mental benefits to the owners. “The surrounding water flows 
from the Tac River towards the Dong Nai River in the direction 
from North to South, winding into the heart of the mansion area, 
similar to the source of wealth going inside and being stored. This 
pattern enables a lot of fortune and wealth flowing towards the 
owners living here,” said expert Michael Chiang.

Film Director Xuan Phuong sharing unique artistic values at the 
event LIVING AN ARTISTIC LIFE - LIVING WITH ART

LIVING WITH ART - A special event with the aim to bring 
privileged experiences and true values of an artistic lifestyle 
through world-class properties - was organised by Masterise 
Homes on Sunday, September 25th, exclusively for customers 
and future owners of the branded residence villa The Rivus. 

Featuring Film Director Nguyen Thi Xuan Phuong - who has 
spent nearly half a century of propagating Vietnamese colours 
across continents - and the representative from Masterise 
Homes Mr. Gibran Bukhari - Head of Sales, this event has 
attracted the attention of the art-loving community, being a 
converging venue for exchange on the value of exclusive art 
collections.

Director Xuan Phuong is a war documentary filmmaker, 
known as the “steel woman” in Vietnamese painting circles 
and has more than 30 years of collecting art. Her sharing is 
highly recognised and respected by art lovers.

In her sharing with guests, she expressed that when living in 
an artistic house, art paintings are a prerequisite. A painting 
is not only for contemplation, or showing the owner’s taste 
in art, but also has a very personal story, a transcendental 
value for us to ponder upon and preserve, as well as storing 
an aesthetic education for future generations. Director Xuan 
Phuong has cited many touching stories about the value of 
artistic paintings.

To demonstrate what creates the value of unique art paintings, 
she shared many world famous works and concluded: “The 
important thing to say about the value of a picture is that: 
paintings evoke deep emotions in the audience. A painting 
that can fuel one’s happiness or sorrow is unique and 
priceless.”

It can be said that an extraordinary work of art is not only 
valuable in terms of aesthetics, but also has a high investment 
value because it possesses invaluable emotional calibre, 
uniqueness, as well as a reputation for excellence and the 
artist’s distinctive voice and “essence”.

In response to director Xuan Phuong, Masterise Homes 
representative - Mr. Gibran Bukhari shared: “Creativity in art 
does not only come from emotional factors, but also from 
unique and extraordinary techniques. This principle can also 
be applied in architecture. Masterise Homes always respects 
and honours artistic values, so when developing products, 
we always want to bring artistic values into the daily living 
space of Vietnamese customers. We are committed in our 
constant search for new ideas and approaches to realise this 
vision. Elie Saab is a classic “artist” in that sense. Elie Saab is a 
master of Haute Couture, whereas his real estate projects are 
masterpieces of art. Now at The Rivus, these qualities make it 
the first in Vietnam with unique and singular art collections.”

Listening to the sharing of Mr. Gibran Bukhari and the 
philosophy of honouring the artistic values of Masterise 
Homes, director Xuan Phuong said that she was deeply 
agreeable. “Associating business with a love of art is extremely 
valuable, and this will further fuel the success of Masterise 
Homes’’ – she exclaimed.

Customers and future owners of the branded residence villa 
The Rivus shared their emotions deposited through director 
Xuan Phuong’s priceless sharings about artistic values, as 
well as developing a better understanding of artistic values in 
architecture that master Elie Saab and Masterise Homes have 
brought to The Rivus.

THE RIVUS: Arts appreciation event series curated
BY LEADING LIFESTYLE MASTERS

Favourable Feng Shui
The irresistible charm of riverside real estate
According to Oriental concepts, the location and direction of the house 
play a very important role in choosing a living space. In particular, houses 
with views of the sea, lake, river... often have great advantages.

Looking at the development picture of the real estate market around 
the world and in Vietnam, riverside real estate is always attractive and of 
high value whether for the purpose of living or investing. According to 
research by Knight Frank - a real estate consulting group based in the UK, 
the waterfront housing segment always has the best liquidity among all 
types of real estate. In bleak markets, real estate along rivers, lakes, and 
the sea still retains high prices thanks to its special location and future 
profitability.

Also according to another report by Knight Frank published at the end of 
2020, waterfront real estate globally is priced 40% higher on average than 
products of the same size, facilities, and construction quality.

In addition, The Rivus has a very positive feng 
shuigeographic pattern that is “clear road to gather 
water” - having a river / lake in front view, opening up 
wide and airy space to welcome fortune. In the design 
of The Rivus mansions, the front is adjacent to “water” 
directly from two wide and open rivers, acting like 
an outer storage, pouring fortune and wealth to the 
inner warehouse, which is the marina area. The villa 
area also possesses two “clear road to gather water” 
patterns, equivalent to 2 “wealth storages” inside and 
outside the project area. These are also considered as 
two sources of wealth attraction for all homeowners 
at The Rivus.

In addition, around The Rivus project, there are high-
rise buildings under construction in the northwest, the 
symbol of the mountains. According to ancient feng 
shui theory, this is the ideal place to settle down and 
start a business. This feng shui pattern brings fluidity 
in business, enabling homeowners to quickly achieve 
success in their career. In the southwest direction of 
the project, there is Long Dai bridge across Tac river. 
According to the feng shui pattern, this is the terrain 
that brings fortune to allow homeowners being 
surrounded by spiritual abundance, living in harmony 
with the gathering of children, families and allies. 
The owners at The Rivus will always feel an ample 
happiness, both in physical and mental forms. 

PropertyWire reported that in the UK, the price 
of waterfront houses in this market is 80% 
higher, even up to 133 % compared to houses 
with views to other areas.

In addition to the feng shui advantages 
analysed above, The Rivus possesses high profit 
potential and lasting value as Elie Saab’s first 
“floating” villa project in Asia, along with many 
exclusive privileges for owners.

Besides the meaning of living and investment 
values, The Rivus is expected to be completed 
and handed over in 2024, right at the beginning 
of the 20-year period in the 9th feng shui 
calendar. adding great advantages to the 
project, bringing fortune, prosperity, health ... to 
the owners.
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Masterise Homes giới thiệu siêu du thuyền Azimut 
Grande 25M với tên gọi Ocean Master mang thương 
hiệu Azimut Grande 25M, đựợc chế tác bởi Azimut 
Benneti– huyền thoại trong lĩnh vực sản xuất du 
thuyền nổi tiếng thế giới. Ocean Master ghi dấu kỷ lục 
trở thành siêu du thuyền có giá trị lớn nhất nhập khẩu 
trong nước, và hiện chỉ có 30 chiếc như vậy trên toàn 
Thế giới. 

Ocean Master là kết tinh của nghệ thuật đóng tàu thủ 
công, được trau chuốt từ chính những đôi tay lành 
nghề của đội ngũ thợ chuyên nghiệp người Ý. Mỗi 
chiếc du thuyền cần khoảng 100 người để thực hiện 
cho mọi công đoạn. 

Trong thời gian tới, Ocean Master sẽ cập bến hai dự án danh 
tiếng do Masterise Homes phát triển - Khu căn hộ hàng hiệu 
Grand Marina, Saigon và Dinh thự hàng hiệu THE RIVUS – 
nhằm mang đến trải nghiệm về phong cách sống hàng hiệu 
ven sông độc đáo và khác biệt cho khách hàng.

Giám đốc khối Dịch vụ Khách hàng Masterise Homes - ông 
Linton Borthwick cho biết: “Các dự án bất động sản của 
chúng tôi không chỉ mang trong mình giá trị kinh tế mà 
hơn cả vậy, một phong cách sống hàng hiệu đang dần 
hình thành qua từng trải nghiệm mà chúng tôi mang đến 
cho khách hàng. Việc đưa siêu du thuyền đẳng cấp Ocean 
Master đến Việt Nam là một trong số những nỗ lực kiến tạo 
phong cách sống khác biệt đó”.

Masterise Homes introduces Azimut Grande 25M 
superyacht named Ocean Master, crafted by Azimut 
Benneti – a legend in the yacht manufacturing f ield. 
Ocean Master set a record of becoming the most valuable 
superyacht imported to Vietnam, and currently there are 
only 30 yachts worldwide as such.

Ocean Master involves about 100 people in pipe. Each 
luxurious Super Yacht is handcrafted and decorated with 
truly ref ined craftsmanship

Ocean Master is about to spring off the dock at two 
projects developed by Masterise Homes, including Grand 
Marina, Saigon and THE RIVUS, providing one-of-a-kind 
luxurious branded lifestyle in Vietnam for our customers.

Mr. Linton Borthwick, Head of Customer Excellence, 
Masterise Homes said: “Our masterpieces do not only offer 
economic values but also an unrivaled lifestyle through 
each experience. Launching our world-class superyacht 
Ocean Master in Vietnam is a part of our commitment to 
creating that distinctive lifestyle.”

MASTERISE HOMES HIỆN THỰC HOÁ PHONG CÁCH SỐNG HÀNG HIỆU VỚI
SIÊU DU THUYỀN OCEAN MASTER

MASTERISE HOMES DEFINES UNPARALLELED WATERFRONT BRANDED LIFESTYLE WITH THE LAUNCHING OF
THE  “OCEAN MASTER” SUPER YACHT

Chuyên gia Michael Chiang tham gia chuỗi sự kiện tư vấn trực 
tiếp và độc quyền hai chủ đề chính:

Chủ đề đầu tiên là “Yếu tố phong thủy trong hai dự án bất 
động sản hàng hiệu ven sông”, xoay quanh chủ đề này, chuyên 
gia sẽ phân tích thế đất hướng sông lớn quý hiếm, vượng tài 
lộc, gia tăng sức khỏe và mang đến sự may mắn cho chủ nhân 
tương lai của Grand Marina, Saigon và The Rivus.

Chủ đề thứ hai, chuyên gia sẽ tư vấn chi tiết Cửu cung phi 
tinh năm 2023 để khách hàng có sự chuẩn bị tròn vẹn giúp 
gia đình gia tăng sự thịnh vượng, thúc đẩy sự phát triển trong 
kinh doanh, bảo vệ sức khỏe của các thành viên, hỗ trợ con 
cái học tập thuận lợi. Trong phong thủy, cửu cung phi tinh là 
một trong các nguyên tắc có nhiều ứng dụng cho cả dương 
trạch và âm trạch, mang tới những dự đoán cùng cách hóa 
giải, mượn lực hữu ích cho gia chủ và giúp gia đình có cuộc 
sống tốt đẹp hơn.

Chuyên gia cũng đã có những buổi tư vấn riêng cho các khách 
hàng của hai dự án trong việc lựa chọn những căn hộ hàng 
hiệu phù hợp với từng cá nhân dựa trên yếu tố phong thủy

A renowned international feng shui expert and architect, 
Michael Chiang came to Vietnam at the invitation of Masterise 
Homes to provide exclusive consultation and analysis on 
“Feng Shui Elements in Riverfront Branded Residences”for 
Grand Marina, Saigon and The Rivus in early September 2022.

Expert Michael Chiang participates in a series of direct and 
exclusive consulting events on two main topics:

The first topic is “feng shui elements in two riverside branded 
residences projects”, analysing and commenting on the 
exclusive and sacred terrains facing the main river, bringing 
prosperity, health, and fortune to future owners of Grand 
Marina, Saigon and The Rivus.

On the second topic, the expert gave detailed consultation 
on the Nine Flying Stars in 2023 so that customers could 
be fully prepared to help their families increase prosperity, 
promote business development, protect their family’s health, 
and support their children progressing in study. In feng shui, 
the Nine Flying Stars is one of the concepts that have many 
applications to both Yin-Yang dualities, providing predictions 
and solutions, borrowing useful forces to support homeowners 
and helping families have a better life. 

The expert also held private consultation sessions for the 
customers of the two projects in choosing the right branded 
apartments for each individual based on feng shui factors.

CHUYÊN GIA PHONG THỦY KIÊM KIẾN TRÚC SƯ QUỐC TẾ - MICHAEL CHIANG
CHIA SẺ VỀ CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG HIỆU CỦA MASTERISE HOMES

FENG SHUI EXPERT CUM INTERNATIONAL ARCHITECT - MICHAEL CHIANG 
SHARING ABOUT MASTERISE HOMES’ BRANDED REAL ESTATE PROJECTS

Chuyên gia phong thủy, kiến trúc sư quốc tế danh tiếng, Michael Chiang đến Việt Nam theo lời mời của Masterise Homes để 
tư vấn độc quyền về “Yếu Tố Phong Thủy Trong Bất Động Sản Hàng Hiệu Ven Sông” của hai dự án Grand Marina, Saigon và The 
Rivus vào đầu tháng 9/2022.
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Tháng 8/2022, lễ khởi công xây dựng 90 căn nhà Đại Đoàn 
Kết đầu tiên đã được tổ chức, số lượng cụ thể là 50 nhà 
tại Quảng Trị và 40 nhà ở Kon Tum. Buổi lễ có sự tham dự 
của đại diện Masterise Group cùng sự hiện diện của lãnh 
đạo tỉnh, huyện, xã, các hộ gia đình thụ hưởng và đại diện 
báo/đài địa phương.

Tiếp nối hoạt động khởi công xây nhà Đại Đoàn Kết tại 
Quảng Trị và Kon Tum, đầu tháng 9 vừa qua, đại diện 
Masterise Group đã tham dự lễ khởi công tại tỉnh Tuyên 
Quang, chính thức đánh dấu ngày khởi công xây dựng 
40 căn nhà tại tỉnh này. Chương trình được tổ chức trang 
trọng nhưng không kém phần ấm cúng tại nhà văn hóa 
xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, với sự 
tham dự của Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ 
tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình xây nhà Đại 
Đoàn Kết do Masterise Group phối hợp cùng Ủy Ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam, xây dựng tổng cộng 400 căn 
nhà Đại đoàn kết tại 9 tỉnh trên cả nước, trong đó có 40 
căn tại Tuyên Quang. Dự kiến các ngôi nhà Đại Đoàn Kết 
sẽ được hoàn thành trong năm 2022. Đây cũng là một 
trong những nỗ lực Cứu trợ nhân đạo thuộc chương trình 
Build a Better Future của Masterise Group.

In August 2022, the groundbreaking ceremonies for the 
first 90 Dai Doan Ket houses were organized, particularly 
50 houses in Quang Tri and 40 houses in Kon Tum. The 
two ceremonies were attended by representatives of 
Masterise Group, and the leaders of provinces, districts, 
communes, beneficiary households, and representatives 
of local media.

Following the events in Quang Tri and Kon Tum, on 
September 7, Masterise Group’s representatives attended 
the groundbreaking ceremony of Dai Dai Ket houses in 
Tuyen Quang province, officially marking the first 40 
houses construction in this province.

In July 2022, Masterise Group signed a strategic 
agreement with the Central Committee of the Vietnam 
Fatherland Front to accompany the construction of 400 
Dai Doan Ket houses in 9 provinces across the country 
with a total sponsorship value of VND 20 billion. The 
houses are expected to be completed in 2022. This activity 
is a Humanitarian Aid effort under Masterise Group’s 
long-term strategic corporate responsibility program 
“Build A Better Future” 

KHỞI CÔNG 130 CĂN NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT ĐẦU TIÊN
TẠI QUẢNG TRỊ, KON TUM VÀ TUYÊN QUANG

GROUNDBREAKING CEREMONIES FOR THE FIRST 130 DAI DOAN KET HOUSES
IN QUANG TRI, KON TUM AND TUYEN QUANG

Tiến Độ Các Dự Án / CONSTRUCTION PROGRESS

THE RITZ-CARLTON RESIDENCES, HANOI

GRAND MARINA, SAIGON
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MASTERI CENTRE POINT LUMIÈRE BOULEVARD

THE GLOBAL CITY
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