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Năm Tân Sửu 2021 đầy thử thách đang dần khép lại, dọn đường cho năm mới Nhâm Dần 2022 với nhiều 
hy vọng đang đến. Nhìn lại một năm qua, dù vẫn phải đối mặt với những khó khăn chung của cả nước, 
Masterise Homes tự hào đã làm nên những thành tựu khác biệt, lần đầu tiên đạt được trong lịch sử thành 
lập công ty và cả trong lịch sử ngành bất động sản Việt Nam.

Quả vậy, Masterise Homes đã có một năm thành công vang dội khi kiến tạo thành công phân khúc Bất 
động sản Hàng hiệu tại thị trường Việt Nam. Ngoài phân khúc Bất động sản Hàng hiệu, phân khúc Masteri 
Collection được khách hàng nồng nhiệt ngợi khen với nhiều sáng kiến và mô hình chuyển đổi số trong thời 
đại mới. 

Đạt được nhiều thành tựu trong kinh doanh nhưng thành tựu mà Masterise Homes tự hào nhất trong năm 
2021 là các hoạt động mạnh mẽ về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR). Công ty đã triển khai chuỗi 
hoạt động dài hạn trong giai đoạn bùng dịch Covid-19 “Cùng Việt Nam vững vàng chiến thắng đại dịch” và 
khi bước vào giai đoạn bình thường mới, Masterise Homes tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng với nhiều 
hoạt động ý nghĩa hỗ trợ học sinh, sinh viên và Thanh niên Việt Nam.

Thật đáng tự hào khi những nỗ lực trong kinh doanh và trong hoạt động xã hội của Masterise Homes được 
ghi nhận: Masterise Homes được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2021” tại sự kiện thường 
niên tổ chức bởi Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Tại sự kiện này, Masterise Homes được vinh danh cùng với những 
thương hiệu mạnh nhất Việt Nam vì đã thể hiện khả năng thích ứng, trụ vững và tăng trưởng trong đại dịch 
Covid-19.

Masterise Homes tin rằng những thành tựu đạt được trong 2021 và những kế hoạch mang tính chiến lược 
cho năm mới là bệ phóng cho sự phát triển thần tốc hơn trong năm 2022.

Chúng tôi tin rằng để có được thành công ngày hôm nay, đó là nhờ vào sự tin tưởng và đồng hành từ Quý 
Khách hàng, Quý Cư dân và Quý Đối tác. Masterise Homes cam kết giữ vững uy tín, nỗ lực hơn trong kinh 
doanh, hướng đến phát triển bền vững, cho sự phồn vinh của ngày nay và sẽ trao cho thế hệ mai sau niềm 
tự hào lớn lao.

Trước thềm năm mới 2022, Masterise Homes xin kính chúc Quý vị Sức khỏe dồi dào - Vạn sự thuận lợi - Tỷ 
sự hanh thông.

The challenging Year of the Ox 2021 is ending, making way for the Year of the Tiger 2022, along with 
hopes and aspirations. Looking back over the past year, despite the national difficulties, Masterise 
Homes is proud to have made outstanding achievements, the first in the history of the company’s 
establishment, as well as the real estate industry in Vietnam. 

Masterise Homes had successfully accomplished the creation of the Branded Residences segment, the 
first of its kind in Vietnam. Besides the Branded Residences segment, the Masteri Collection segment 
has been enthusiastically praised by customers for its numerous initiatives and digital transformation 
solutions in the new era.

Among the business achievements in 2021, Masterise Homes is most proud of our enduring Corporate 
Social Responsibility (CSR) activities. The company has implemented a long-term series of activities 
during the Covid-19 outbreak period, namely “Together with Vietnam to defeat the pandemic”, and 
when the whole country enters the new normal, Masterise Homes continues to accompany the 
community with many meaningful activities to support students and Vietnamese youth.

Our relentless effort in business and community activities has been proudly recognised: Masterise 
Homes was honored with “Vietnam’s Top 10 Excellent Brands” award at the annual event organized 
by Vietnam Economic Times Magazine. At this event, Masterise Homes was celebrated along with the 
most outstanding brands in Vietnam for demonstrating its ability to adapt, endure and grow during the 
Covid-19 pandemic.

Masterise Homes believes that the achievements in 2021 and strategic plans for the new year are the 
launching pad to help the company accelerate in 2022.

We believe that today’s success is thanks to the trust and companionship from our Customers, 
Residents, and Partners. Masterise Homes is committed to maintaining reputation, stepping up our 
efforts in business, towards a sustainable development, for today’s prosperity and tomorrow’s glory.

On 2022 New Year’s Eve, Masterise Homes would like to wish you a year of abundant health, favourable 
business, and great prosperity.

Trân trọng, Best regards, 

Masterise Homes Masterise Homes

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG, QUÝ CƯ DÂN VÀ 
QUÝ ĐỐI TÁC,

DEAR VALUED CUSTOMERS, RESIDENTS, 
AND PARTNERS, 

MỘT NĂM CỦA NHỮNG 
THÀNH TỰU KHÁC BIỆT

A YEAR OF OUTSTANDING 
ACHIEVEMENTS



THÀNH CÔNG VANG DỘI - KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ
REAFFIRM THE REPUTATION WITH OUTSTANDING SUCCESS

NÂNG TẦM PHONG CÁCH SỐNG 

TIN NGẮN VỀ DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

MASTERISE HOMES KHẲNG ĐỊNH UY TÍN VÀ THÀNH CÔNG BẰNG NHỮNG 
GIẢI THƯỞNG LỚN 

CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG NHẰM XÂY DỰNG MỘT TƯƠNG LAI 
TỐT ĐẸP HƠN

MỘT NĂM KHÔNG NGỪNG TIÊN PHONG MANG LẠI GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT  

A YEAR OF UNWAVERING INNOVATION TO PIONEER OUTSTANDING VALUES

MESSAGE FROM MASTERISE HOMES

ELEVATE LIVING EXPERIENCES

CURRENT PROJECTS NEWS

MASTERISE HOMES REAFFIRMS ITS PRESTIGE AND SUCCESS 
THROUGH CREDIBLE AWARDS

COMMITMENT TO ACCOMPANY VIETNAM TO BUILD A BETTER FUTURE

MỤC LỤC 

CỘT MỐC

THƯ NGỎ

MILESTONES

Masterise Homes kiến tạo
thành công Bất động sản Hàng hiệu tại 
thị trường Việt Nam

“Sống phong cách Masteri” - lối sống 
khác biệt chỉ có tại các dự án thuộc 
Masteri Collection

Cùng Việt Nam vững vàng chiến thắng
đại dịch

Masterise Group xây dựng cộng đồng 
phát triển bền vững cho người Việt 
Nam

Áp dụng công nghệ nhằm đảm bảo 
hoạt động kinh doanh liền mạch

Masterise Homes vào Top 10 Thương hiệu 
mạnh Việt Nam 2021 ngay trong năm đầu 
tiên được đề cử

Masterise Homes tham vọng chinh phục 
thị trường Châu Âu và Trung Đông

Toàn bộ căn hộ Hàng hiệu
The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại 
The Grand dành cho thị trường trong 
nước đã được sở hữu trong đợt mở bán 
đầu tiên

“The Master Of Living Show”
đã quay trở lại

Masterise Group đặt trọng tâm vào Giáo 
dục nhằm xây nên một tương lai tươi 
sáng hơn với chương trình “Vinh Danh Thủ 
Khoa”

Masteri Waterfront: Tâm điểm sống thời 
thượng

Masteri Centre Point: Nâng tầm phong 
cách sống

Masteri West Heights: Chuẩn mực sống 
quốc tế đích thực nhất phía Tây Hà Nội

Masterise Homes tự hào nằm trong Top 
3 Nhà phát triển Bất động sản Xuất sắc 
nhất Việt Nam 2021

Masterise Homes spearheaded the 
Branded Residences segment in 
Vietnam

“Live in Masteri Style” - privileged 
lifestyle exclusively for Masteri 
Collection’s residents

Together with Vietnam to defeat the 
pandemic

Masterise Group empowers a 
sustainable development community 
for Vietnamese people

Masterise Homes named among Vietnam’s 
top 10 Excellent Brands 2021, in its first 
year of participation

Masterise Homes’ ambition to expand 
into Europe and the Middle East

All units of The Ritz-Carlton Residences, 
Hanoi at The Grand were fully-booked in 
the first private domestic launch event

The return of 
“The Master of Living Show” 

Masterise Group is devoted to 
education to “Build a Better Future” with 
“Valedictorian Honors 2021” program

Masteri Waterfront: live in a lifestyle hub

Masteri Centre Point: your next lifestyle

Masteri West Heights: the best of 
international living in west Hanoi

Masterise Homes proudly named 
Vietnam’s top 3 Outstanding Property 
Developers 2021
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2021
MỘT NĂM KHÔNG NGỪNG 
TIÊN PHONG MANG LẠI 
GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT  

THÁNG 1 THÁNG 7 THÁNG 8 THÁNG 9 THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12THÁNG 3THÁNG 2 THÁNG 4 THÁNG 5 THÁNG 6

Ký kết hợp tác chiến 
lược cùng Marriott 
International, phát 
triển Bất động sản 
hàng hiệu tại Việt Nam 

Giới thiệu dự án Masteri West Heights ra 
thị trường Hà Nội 

Được CafeF Choice 2021 
đề cử là “Công ty BĐS 
của năm” 

Công bố chương trình 
“Sống xứng tầm – Vững 
tương lai” tri ân khách 
hàng với gói bảo hiểm 
đặc quyền 

Giới thiệu  “Masteri Collection - 
Sống phong cách Masteri”  

 “Cùng Việt Nam vững vàng chiến thắng 
đại dịch”

Tiên phong giới thiệu giải pháp 
nhà ở Home for Home

Thành công của Grand Marina, Saigon
Thành công của The Ritz-Carlton Residences, Hanoi

Những giải thưởng danh giá

Thành công chuyển đổi số để thích 
nghi với đại dịch

- Giới thiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi và 
công bố sẽ “xuất khẩu” ra thị trường nước ngoài

- Top 10 Thương hiệu Mạnh 
Việt Nam 2020-2021

- Top 3 nhà phát triển BĐS xuất 
sắc 2021 

- Ra mắt Masterise Homes App - 
ứng dụng tích hợp mọi thao tác 
giao dịch bất động sản

- Toàn bộ căn hộ được đặt chỗ trong đợt mở bán 
đầu tiên & duy nhất tại Việt Nam

- Mở bán thành công tại Hongkong 
với giá giao dịch kỷ lục

- Mở bán lần đầu tiên tại Việt Nam
với giá tiệm cận Bangkok, Singapore

- “Giữ Tổ ấm giữa đại dịch” tiếp sức 
10.000 người lao động khó khăn

- “Giữ lửa nơi tuyến đầu” hỗ trợ thiết bị 
y tế trị giá 32 tỷ & 9.500 túi thuốc F0

- Tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu 
dự án trực tuyến qua Masterise 
Homes App  
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2021
A YEAR OF UNWAVERING 
INNOVATION TO PIONEER 
OUTSTANDING VALUES

JANUARY JULYMARCHFEBRUARY APRIL MAY JUNE

Strategic Partnership 
with Marriott 
International to 
spearhead Branded 
Residences in Vietnam

Introduced Masteri West Heights to 
Hanoi market

Together with Vietnam to defeat the 
pandemic

Pioneered in introducing Home 
for Home solution 

The initial success of Grand Marina, Saigon 

- Successfully debuted in Hong Kong 
with an exclusive starting price

- Debuted in Vietnam with price tags 
comparable to those in Bangkok, 
Singapore

- Initiated the “Protecting homes amidst 
the pandemic” program to support 
10,000 vulnerable laborers

- Initiated the ”Keep the Fire Alight at 
the Frontline” program to aid 32-billion-
VND and nearly 10,000 FO medicine 
bags

AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nominated as the real 
estate developer of the 
year by CafeF Choice 
2021’s 11 Economic 
Highlights 

Introduced the “For 
the Ultimate Peace of 
Mind” program with 
privileged insurance 
package

The success of The Ritz-Carlton Residences, Hanoi

Credible awards

Accelerated digital transformation 
to thrive amid the pandemic

- Introduced The Ritz-Carlton Residences, Hanoi, 
and the ambition to enter international markets

- Vietnam’s Top 10 Excellent 
Brands 2020-2021

- Vietnam’s Top 3 Best 
Property Developers 2021

 - Launched Masterise Homes App 
- a smart app elevating the real 
estate transaction experience

- All units were fully-booked on the first and only 
domestic launch event

- Introduced numerous projects 
through virtual launches on 
Masterise Homes App

Introduced the “Masteri 
Collection - Live in Masteri Style”
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THÀNH CÔNG VANG DỘI
KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ

REAFFIRM THE REPUTATION 
WITH OUTSTANDING SUCCESS

PHẦN

01
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Đi ngược với xu hướng chung của thị trường, 
Masterise Homes hướng tới mục tiêu tăng 
trưởng bền vững khi tiên phong tạo ra một 
phân khúc hoàn toàn mới - căn hộ “mang 
thương hiệu” siêu cao cấp tại vị trí đắc địa 
nhất giữa trung tâm thành phố lớn, đánh thức 
tiềm năng các khu đất vàng tại Tp. HCM và 
Hà Nội.

Đây là loại hình bất động sản mang tính bền 
vững theo thời gian và ít chịu ảnh hưởng 
bởi những biến cố kinh tế - xã hội. Bất chấp 
Covid-19, Savills ước tính trong năm 2021 sẽ 
có ít nhất 100 dự án BĐS hàng hiệu được đưa 
vào sử dụng, trong đó cứ 4 dự án mới thì có 1 
dự án tại châu Á – Thái Bình Dương. 

MASTERISE HOMES SPEARHEADED THE 
BRANDED RESIDENCES SEGMENT IN VIETNAM

Going against the current trend of the market, 
Masterise Homes strives for sustainable growth 
by pioneering to establish an original segment – 
ultra-premium “branded” apartments in the most 
prime location in core downtown, unleashing the 
potentials of Ho Chi Minh City and Hanoi’s golden 
lands.

This type of real estate is most sustainable over 
time and is less affected by socio-economic 
events. Despite the Covid-19 pandemic, Savills 
estimated that in 2021, there would be at least 100 
luxury branded residences projects put into use, 
of which 1 in 4 new projects will be in Asia - Pacific.

Masterise Homes put forth this strategic vision 
in the potential of this enduring property type, 
by preparing the collaboration with Marriott 
International - the world’s largest hospitality 
group - to develop branded apartments in Vietnam 
adhering to international standards. Accordingly, 
Marriott will provide management services and 
support for the residential community to enjoy the 
highest quality of service and facilities.

Với tầm nhìn chiến lược, Masterise Homes sớm 
nhìn ra được tiềm năng của loại hình căn hộ có 
sức chống chịu tốt này, chuẩn bị tiềm lực để hợp 
tác cùng Marriott International - tập đoàn khách 
sạn lớn nhất thế giới - phát triển căn hộ có thương 
hiệu tại Việt Nam theo chuẩn quốc tế. Theo đó, 
Marriott sẽ cung cấp dịch vụ quản lý và hỗ trợ 
phát triển để cộng đồng dân cư tận hưởng chất 
lượng dịch vụ và tiện nghi cao cấp nhất. 

Chiến lược hợp tác toàn diện được kỳ vọng sẽ 
tạo nên những công trình mang tính biểu tượng 
tầm cỡ quốc gia. Thực tế, cả hai dự án Khu căn 
hộ Hàng hiệu do hai đơn vị này phối hợp phát 
triển đều gây tiếng vang lớn tại cả thị trường 
trong nước và quốc tế. Quý I/2021, chuyên gia 
và báo chí quốc tế đã công nhận Grand Marina là 
dự án BĐS hàng hiệu quy mô lớn nhất thế giới của 
Marriott International. Tháng 10, ngay khi Việt Nam 
bước vào “bình thường mới” sau đợt dịch thứ 4, 
đơn vị này tiếp tục công bố khu căn hộ hàng hiệu 
Ritz-Carlton đầu tiên ở Việt Nam.

Có thể nói Masterise Homes đang từng bước thay 
đổi “cuộc chơi” trong ngành bất động sản, với 
chiến lược dùng BĐS hàng hiệu để xoay chuyển 
thách thức thành cơ hội. Hơn hết, vượt trên thành 
tựu của một thương hiệu Việt, đó là những điểm 
sáng giúp nâng tầm giá trị BĐS hàng hiệu trong 
nước lên một tầm cao mới, đánh dấu sự hiện diện 
tầm cỡ của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

The comprehensive cooperation strategy 
is to spawn iconic national landmarks. 
In fact, both jointly developed branded 
residence projects have ample resonance in 
domestic and international markets. In the 
first quarter of 2021, international experts 
and press recognized Grand Marina as the 
world’s largest branded residences project 
by Marriott International. In October, as soon 
as Vietnam entered the “new normal”, this 
joint venture continued to announce the 
launch of the first Ritz-Carlton luxury branded 
residences in Vietnam.

Masterise Homes is gradually changing the 
real estate “name of the game”, with the 
strategy of using luxury branded residences 
to turn challenges into opportunities. Above 
all, beyond the achievements of a Vietnamese 
brand, these are the highlights that elevate 
the value of domestic branded residences 
segment to a new height, marking the 
presence of Vietnam’s stature on the world 
map.

MASTERISE HOMES KIẾN TẠO THÀNH CÔNG 
BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG HIỆU TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
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TOÀN BỘ CĂN HỘ HÀNG HIỆU
THE RITZ-CARLTON RESIDENCES, HANOI TẠI
THE GRAND DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 
ĐÃ ĐƯỢC SỞ HỮU TRONG ĐỢT MỞ BÁN ĐẦU TIÊN

ALL UNITS OF THE RITZ-CARLTON 
RESIDENCES, HANOI AT THE GRAND WERE 
FULLY-BOOKED IN THE FIRST PRIVATE 
DOMESTIC LAUNCH EVENT

Trong đợt mở bán đầu tiên diễn ra vào ngày 
23/10/2021, toàn bộ căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton 
Residences, Hanoi tại The Grand dành cho thị trường 
trong nước đã nhanh chóng có chủ nhân. 

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, 
Hanoi tại The Grand được phát triển dựa trên hợp tác 
chiến lược và dài hạn giữa Masterise Homes và Marriott 
International, phát huy thế mạnh của đơn vị tiên phong 
trong các sản phẩm và dịch vụ bất động sản hàng hiệu 
tại Việt Nam và tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, 
đơn vị sở hữu thương hiệu The Ritz-Carlton. 

Khi hoàn thành, đây sẽ là dự án bất động sản hàng hiệu 
The Ritz-Carlton đầu tiên của Việt Nam và là sản phẩm 
bất động sản hàng hiệu thứ 5 của thương hiệu này tại 
khu vực Châu Á Thái Bình Dương (sau Singapore, thủ 
đô Bangkok – Thái Lan, thủ đô Colombo - Sri Lanka và 
Kuala Lumpur – Malaysia).

Within the first domestic launch event on 
October 23, 2021, all luxury branded apartments of 
The Ritz-Carlton Residences, Hanoi at The Grand 
swiftly found their new owners.

The Ritz-Carlton Residences, Hanoi at the Grand, 
a standalone luxury branded residential project 
is developed based on a strategic and long-
term partnership between Masterise Homes and 
Marriott International, combining the expertise of a 
pioneer in luxury real estate products and services 
in Vietnam and the global hotel management 
company, the owner of the Ritz-Carlton brand.

Bên cạnh giá trị về dịch vụ, tiện ích và không 
gian sống, Bất động sản hàng hiệu mang thương 
hiệu The Ritz-Carlton còn có giá trị sưu tầm như 
những món hàng hiệu phiên bản giới hạn. Số 
lượng căn hộ tại The Ritz-Carlton Residences, 
Hanoi vỏn vẹn 104 căn hộ, được mở bán cho cả 
khách hàng trong nước và quốc tế. 

Ngay trong buổi mở bán đầu tiên ngày 
23/10/2021, toàn bộ căn hộ dành cho thị 
trường trong nước đã được sở hữu. “Đây là dịp 
để giới tinh hoa có thể trở thành một trong 
những chủ nhân tương lai tại dự án bất động 
sản hàng hiệu tại Hà Nội, gắn liền với thương 
hiệu The Ritz-Carlton, sở hữu tài sản có giá trị 
vượt thời gian”, ông Gibran Bukhari, Giám đốc 
khối Kinh doanh của Masterise Homes phát 
biểu tại sự kiện.

Once completed, the residences will be the 
country’s first Ritz-Carlton Residences and the 
fifth in Asia Pacific following Singapore, Bangkok 
(Thailand), Colombo (Sri Lanka) and Kuala Lumpur 
(Malaysia).

In addition to the value of services, facilities and 
living space, The Ritz-Carlton Residences, Hanoi 
also has a collectible value as an ultra-luxury 
limited edition item. The number of apartments 
in the anticipated The Ritz-Carlton Residences, 
Hanoi is only 104 units, which are open for sale to 
both domestic and international customers.

At the first sales event on October 23, 2021, all 
apartments for the domestic market are owned. 
“This is an opportunity for elites to become 
one of the future owners of a luxury branded 
residential project in Hanoi, in association with 
the Ritz-Carlton brand, and owning assets with 
timeless value.”, Mr. Gibran Bukhari, Head of Sales 
of Masterise Homes shared at the event.
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MASTERISE HOMES THAM VỌNG CHINH PHỤC 
THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU VÀ TRUNG ĐÔNG

Sự kiện ngay trong buổi mở bán đầu tiên, toàn bộ 
căn hộ dành cho thị trường trong nước đã được 
sở hữu cho thấy sức hút lớn của phân khúc Bất 
động sản Hàng hiệu. Sức hút này là một trong 
những yếu tố làm nên thành công của các dự án 
gắn thương hiệu The Ritz-Carlton trên toàn cầu và 
cơ sở tạo niềm tin cho Masterise Homes trong kế 
hoạch mở bán quốc tế. Chúng tôi tham vọng trở 
thành người tiên phong mang bất động sản Việt 
sang các thị trường đầy cạnh tranh như châu Âu 
và Trung Đông, bên cạnh các thị trường đã khá 
quen đầu tư vào bất động sản Việt Nam như Trung 
Quốc, Singapore, Hong Kong.

Chia sẻ về hoạt động kinh doanh của dự án, ông 
Gibran Bukhari, Giám đốc khối Kinh doanh của 
Masterise Homes nói: “Số lượng căn mở bán tại 
Việt Nam giới hạn bởi chúng tôi dành phần còn lại 
cho các thị trường quốc tế. Giỏ hàng cho đợt mở 
bán tại Việt Nam đã gần như kín đặt chỗ, khẳng 
định dự án đang đáp ứng một nhu cầu hiện hữu và 

mạnh mẽ của tầng lớp tinh hoa Việt cho một sản 
phẩm nhà ở đẳng cấp, với không gian sang trọng 
và dịch vụ cao cấp, văn minh ngay giữa trung tâm 
thủ đô.”

Masterise Homes đặc biệt coi trọng việc lưu giữ 
giá trị văn hóa lịch sử Việt Nam bởi tiềm năng 
thương mại quốc tế của sản phẩm. Thị trường bất 
động sản hàng hiệu thế giới là cuộc chơi tiềm năng 
với những giá trị bền vững cho các bên tham gia, 
cả chủ đầu tư cũng như người sở hữu; không chỉ 
củng cố di sản của những thương hiệu mà còn hoà 
quyện vào nền văn hoá, tinh hoa của khu vực phát 
triển bất động sản hàng hiệu.

MASTERISE HOMES’ AMBITION TO EXPAND 
INTO EUROPE AND THE MIDDLE EAST
The fact that all units of The Ritz-Carlton 
Residences, Hanoi were sold out in the first 
domestic launch event is a testament to branded 
residences’ attraction. This allure is one of the 
critical factors that make up the success of The 
Ritz-Carlton Residences worldwide. We aspire 
to pioneer bringing Vietnamese real estate to 
competitive markets such as Europe and the 
Middle East, in addition to familiar investors from 
China, Singapore, Hong Kong.

Mr. Gibran Bukhari, Head of Sales, Masterise 
Homes emphasized: “The number of units open 
for the domestic event is limited since we reserve 
the rest for international markets. The shopping 
cart for Vietnam was full, affirming that the project 
is resonating well with current demands of the 
Vietnamese UHNWIs for an ultra-luxury residential 
project, entailing a gracious living space and 
services at the heart of the capital”.

Masterise Homes pays homage to Vietnam’s 
cultural and historical values for its international 
commercial potentials. The global branded 
residences market is a new playground with 
sustainable values for all parties involved, both 
investors and owners alike. This type of product 
strengthens the brands’ heritage and weaves 
into the culture and quintessence of the country 
in which the branded residential projects are 
developed.
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PHẢN HỒI RẤT TÍCH CỰC 
VỀ HOME FOR HOME

Nửa đầu năm 2021, giải pháp Home for Home xuất hiện tại thị trường Việt Nam đã gây tiếng vang lớn. 
Giải pháp này hỗ trợ hành trình mua nhà của khách hàng, cũng đồng thời mang lại cho các gia đình Việt 
cơ hội tiếp cận lối sống đẳng cấp, tận hưởng phong cách sống chuẩn quốc tế tại các căn hộ cao cấp bậc 
nhất Việt Nam. 

HOME FOR HOME POSITIVE 
CUSTOMERS FEEDBACK
In the first half of 2021, Home for Home generated a big wave of excitement. The solution accommodates 
customers’ home buying journey and offers Vietnamese families the opportunity to access the privileged 
international lifestyle exclusively for Masteri Collection’s residents.

Là một trong những khách hàng tham gia Home for 
Home để sở hữu căn hộ Masteri Waterfront, anh Ngô 
Lê Tuân cho biết đây là một lựa chọn đúng đắn, vừa 
vặn với nhu cầu của anh và gia đình: “Vị trí của dự án 
rất đẹp, ở ngay trung tâm khu đô thị Ocean Park và vô 
tình đối diện căn hộ hiện tại của gia đình tôi.”

Với nhu cầu ra riêng nhưng vẫn gần kề nhà cũ để tiện 
chăm sóc bố mẹ, Masteri Waterfront đáp ứng mọi yêu 
cầu về một căn hộ trong mơ của gia đình anh. Tuy 
nhiên, vì vừa trả xong căn hộ cũ nên anh chưa thể mua 
nhà mới ngay lập tức. “Tôi đã sở hữu được hai ngôi nhà 
nhờ có thêm thời gian để chuẩn bị tài chính. Có người 
bảo tôi liều lĩnh khi dùng nhà cũ làm tài sản đảm bảo 
để tham gia, nhưng tôi tin nếu biết tự lượng sức mình 
thì sẽ có thể chủ động tính toán và không gặp rủi ro”, 
anh Tuân chia sẻ.

As one of the customers participating in Home for 
Home to own a Masteri Waterfront apartment, Mr. 
Ngo Le Tuan said that this is a right choice that fits 
the needs of his family: “The location of the project 
is prime, right at the heart of Ocean Park urban area 
and by coincidence, is opposite to my family’s current 
apartment.”

With the need to move out but still be close to the 
current house to take care of his parents, Masteri 
Waterfront meets all the requirements of a dream 
apartment for his family. However, because he had just 
finished paying for the current apartment, he couldn’t 
afford a new home right away. “I have already owned 
two homes by leveraging the extra time to prepare 
financially. Some told me that I’m reckless for using 
my current house as a guarantee to participate, but 
I believe that if I know my situation, I can proactively 
make plans ahead and avoid risks” Tuan shared.

Chị Anh Thi - một khách hàng đã đăng ký tham 
gia giải pháp “Nhà đổi nhà” đã quyết định chọn 
mua một căn hộ thuộc dự án Masteri Centre Point 
(quận 9, TP HCM) để thuận tiện đi lại cho công 
việc trong ngành hàng không. Tuy nhiên do căn hộ 
hiện tại chưa có sổ hồng, chị quyết định sử dụng 
sổ tiết kiệm tương đương giá trị 30% căn hộ để 
thế chấp với mong muốn để tham gia giải pháp 
Home for Home.

“Dù thế chấp nhưng tôi vẫn hưởng tiền lời hàng 
tháng từ sổ tiết kiệm. Đồng thời từ đây đến thời 
gian bàn giao nhà, tôi không phải chịu lãi với 
khoản vay 70% giá trị căn hộ. Gia đình có thể phấn 
đấu để giảm bớt số tiền vay, nếu may mắn có thể 
kiếm đủ tiền để tất toán mà không phải vay nữa”, 
chị Anh Thi chia sẻ.

Ms. Anh Thi - a customer participated in the 
“Home for Home “ solution program has decided 
to choose to buy an apartment at Masteri Centre 
Point project (District 9, Ho Chi Minh City) for 
commuting convenience in aviation industry. 
However, since she has not received the house 
ownership certificate for her current apartment, 
she decided to use a savings book equivalent to 
30% value of the apartment as a mortgage to join 
the Home for Home solution.

“Despite the mortgage, I still enjoy monthly 
interest from the savings book. At the same time, 
until the handover date, I do not have to bear 
interest on the loan of 70% of the apartment value. 
Our family can strive to reduce the loan, if lucky, 
we can earn enough money to pay off the loan 
without having to borrow anymore”, Ms. Anh Thi 
shared.

“

“

“

“
Chị/Miss Anh Thi Anh/Mr. Ngô Lê Tuân
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“SỐNG PHONG CÁCH MASTERI” 
LỐI SỐNG KHÁC BIỆT CHỈ CÓ TẠI CÁC DỰ ÁN 
THUỘC MASTERI COLLECTION
Masterise Homes giới thiệu  “Sống phong cách Masteri” – một phong cách sống chuẩn quốc tế, được kiến 
tạo dành riêng cho cộng đồng cư dân tại tất cả các dự án Masteri (Masteri Collection). 

“Sống phong cách Masteri” được định hình từ ba yếu tố: Sống Tinh tế - Sống Trải nghiệm - Sống An yên, 
là thành quả được Masterise Homes “may đo” từ quá trình nghiên cứu những xu hướng văn minh về phong 
cách sống toàn cầu, và từ chính những mong muốn của người Việt về ngôi nhà, không gian sống mơ ước.

Đồng hành cùng Masterise Homes trong việc lan 
tỏa lối sống khác biệt chưa từng có tại Việt Nam 
là ca sĩ Hà Anh Tuấn - Người truyền cảm hứng về 
“Sống phong cách Masteri”. 

Hình tượng tràn đầy cảm hứng sáng tạo của 
Hà Anh Tuấn là mảnh ghép đồng điệu với khát 
vọng kiến tạo cuộc sống quốc tế xứng tầm của 
Masterise Homes. Do vậy, anh sẽ là người truyền 
cảm hứng về “Sống phong cách Masteri”, một 
định nghĩa mới về một tiêu chuẩn sống quốc 
tế, đa năng, văn minh cho cư dân tại Masteri 
Collection.

Trước đó, Hà Anh Tuấn từng nhiều lần bắt tay 
cùng Masterise Homes trong vai trò đối tác 
đồng hành cho một số hoạt động truyền thông. 

“LIVE IN MASTERI STYLE”
PRIVILEGED LIFESTYLE EXCLUSIVELY FOR 
MASTERI COLLECTION’S RESIDENTS
Masterise Homes is delighted to introduce “Live 
in Masteri style” – a new lifestyle that adheres 
to world-class standards exclusively for Masteri 
residents (Masteri Collection). “Live in Masteri 
style” is defined by three values: Live an aesthetic 
life; Live in balance; Live with peace of mind. It is 
the bespoke efforts based on extensive research 
of worldwide living trends and perceptive insights 
on Vietnamese people’s aspirations for an ideal 
home.

Ha Anh Tuan, a well-known Vietnamese singer, has 
partnered with Masterise Homes as an inspirational 
figure for “Live in Masteri style” to share this 
distinctive and authentic lifestyle in Vietnam. 

The inspirational image of Ha Anh Tuan is the 
matching piece in Masterise Homes’ vision 
to provide the ultimate international living 
experiences in Masteri projects. Hence, Ha Anh 
Tuan is a perfect fit to inspire about the new 
definition of a global-adhered living standard at 
Masteri Collection.

Năm 2021, trở thành người truyền cảm hứng cho một 
lối sống khác biệt kiến tạo bởi Masterise Homes, Hà 
Anh Tuấn cho biết đây là cơ hội để mình truyền tải 
cá tính theo những cách mới: “Khác với những dự án 
trước đây, Hà Anh Tuấn rất vinh dự khi được đại diện 
cho Masterise Homes để truyền cảm hứng về “Sống 
phong cách Masteri”, góp phần lan tỏa những giá trị 
bền vững, khác biệt tới cộng đồng”.

Dự án đầu tiên trong chuỗi hoạt động quảng bá 
cho Masteri Collection – Sống phong cách Masteri 
là sự trở lại của talkshow về phong cách sống “The 
Master of Living Show”. Khán giả sẽ có dịp nghe 
những câu chuyện cảm hứng về “Sống phong cách 
Masteri”, về những ngôi nhà đẹp, những tổ ấm đầy 
hạnh phúc từ Hà Anh Tuấn cùng những người bạn 
khách mời đặc biệt.

Ha Anh Tuan had collaborated with Masterise 
Homes in various projects as a celebrity 
partner. In 2021, as an inspirational figure, Ha 
Anh Tuan proudly represented a distinctive and 
authentic lifestyle fostered by Masterise Homes. 
According to the singer, this is an opportunity 
to communicate his personality traits in novel 
ways: “Unlike past projects, I am honored 
to represent Masterise Homes to inspire the 
public about ‘Live in Masteri style’ while also 
contributing to the community’s dissemination 
of authentic and sustainable values.”

The comeback of “The Master of Living Show” is 
the first activity to promote “Masteri Collection 
– Live in Masteri style”. Audiences will have the 
opportunity to hear inspirational stories about 
“Live in Masteri style” as told by Ha Anh Tuan 
and special guests.
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“THE MASTER OF 
LIVING SHOW” 
ĐÃ QUAY TRỞ LẠI

THE RETURN OF 
“THE MASTER OF 
LIVING SHOW”

Mỗi tập trong chương trình khai thác những 
khía cạnh khác nhau, bàn luận về nhiều chủ 
đề đa dạng được dẫn dắt bởi Hà Anh Tuấn, 
trò chuyện cùng những người bạn nghệ sĩ và 
chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, kiến 
trúc, không gian sống. Chương trình được phát 
sóng hàng tháng trên trang Facebook và kênh 
Youtube của Masterise Homes.

Tiếp nối sự thành công của mùa 1, “The Master 
Of Living Show Mùa 2” đã quay trở lại với những 
câu chuyện đặc sắc và thú vị hơn. Tập 2 với chủ 
đề “Tổ ấm mùa đông – Sống trải nghiệm” được 
dẫn dắt bởi “gia chủ” Hà Anh Tuấn và người 
bạn đồng hành là MC Phí Linh, cùng hai khách 
mời đặc biệt Hồng Đăng - Hồng Diễm.

Chia sẻ về phong cách sống của bản thân, Hà 
Anh Tuấn cho biết anh tìm thấy 3 tiêu chí tương 
đồng với “Sống phong cách Masteri”. Đó là 
Sống tinh tế - Sống trải nghiệm – Sống an yên.

Led by singer Ha Anh Tuan, each episode 
of the show explored different aspects 
and discussed various topics among fellow 
artists and experts in the fields of real 
estate, architecture, and living space. The 
program was broadcast monthly on the 
official Facebook and Youtube channels of 
Masterise Homes.

Following the last season’s success, “The 
Master Of Living Show season 2” has 
returned with more exciting and unique 
stories. Episode 2 themed “Full house in 
winter – Live in balance” hosted by singer 
Ha Anh Tuan and MC Phi Linh, welcomed 
two special guests Hong Dang – Hong Diem.

Sharing about his lifestyle, Ha Anh Tuan 
ruminated that he found 3 criteria similar to 
“Live in Masteri style”: Live an aesthetic life; 
Live in balance; Live with peace of mind.

The Master of Living Show gây 
ấn tượng với khán giả bởi chuỗi 
talkshow mang phong cách độc 
đáo, mới mẻ, được đầu tư bài bản 
về mặt ý tưởng với bầu không khí 
chia sẻ vừa nghệ thuật, vừa thân 
mật và dễ tiếp cận.

The Master of Living Show left a 
strong impression to the audience 
with a series of talkshows with a 
unique and original style, well-
invested content and vibe that is 
artistic, intimate and accessible.
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PHONG CÁCH SỐNG “HÀNG HIỆU” 
CHUẨN MARRIOTT TOÀN CẦU

Quản gia là một khái niệm có lịch sử lâu đời, gắn 
liền với hình ảnh những người quản lý chỉn chu, coi 
trọng phẩm cách và các giá trị truyền thống trong 
các gia tộc giàu có của Tây Phương. Qua thời gian, 
khái niệm dần bớt đi tính phổ biến nhưng tầng lớp 
thượng lưu trên khắp thế giới vẫn mong muốn luôn 
có người phục vụ họ với sự tận tình, chu đáo và 
thấu hiểu sở thích, tính cách của bản thân họ hàng 
ngày. 

Có lẽ chính vì vậy mà Coco Chanel đã sống trong 
khách sạn suốt những năm cuối đời mình và khái 
niệm sống hàng ngày trong khách sạn đã trở thành 
đỉnh cao của lối sống sang trọng và xa xỉ. Đó chính 
là khởi nguồn của mô hình bất động sản hàng hiệu 
– nơi đội ngũ của các thương hiệu khách sạn 5 sao 
luôn dành sự quan tâm và tận tụy cao nhất để làm 
hài lòng khách hàng như những người “quản gia” 
hiện đại. 

Đẳng cấp phục vụ của một quản gia thân tín luôn 
là niềm ao ước của những gia đình thượng lưu trên 
khắp thế giới.

Thức dậy đón bình minh bên khung cửa sổ rộng 
mở ôm trọn vẻ đẹp ngoạn mục của dòng sông Sài 
Gòn, bạn sẽ cảm nhận được sự kết nối kỳ diệu giữa 
quá khứ và hiện tại, di sản và đương đại. Đan xen 
trong vẻ nguy nga của những toà nhà hiện đại vẫn 
là bóng dáng, hình hài của những giá trị xưa cũ 
trong thiết kế kiến trúc của Grand Marina, Saigon.

Nhâm nhi ly cà phê latte chuẩn Ý trong không gian 
sang trọng, yên tĩnh của phòng lounge, bạn sẽ có 
cảm giác như thời gian đang lắng đọng, dù phía 
ngoài cánh cổng khu căn hộ là dòng chảy bất tận 
của cả một đô thị náo nhiệt đầy sức sống. Chỉ vài 
bước chân tản bộ, các tín đồ mua sắm đã có thể 
tận hưởng trải nghiệm mua sắm tại các cửa hiệu 
cao cấp, nhà hàng và quán cafe sang trọng; trong 
khi các doanh nhân chỉn chu trong bộ suit may đo 
cao cấp sẵn sàng cho một ngày làm việc đầy hứng 
khởi tại Khu phức hợp văn phòng thương mại 60 
tầng.

Hồ bơi vô cực, phòng gym cao cấp là không gian lý 
tưởng để các doanh nhân thư giãn và tái tạo năng 
lượng sau một ngày bận bịu với công việc. Công 
viên xanh và đường dạo bộ ven sông là người lớn 
tuổi thư thả tản bộ để ngắm nhìn vẻ đẹp của trời 
mây, sông nước. Hệ thống nhà hàng sang trọng 
trong khuôn viên dự án là nơi cư dân tận hưởng 
bữa tối ấm áp bên gia đình hay bạn bè, đối tác. 
Trong khi đó, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim 
luôn là nơi yêu thích của các cư dân nhí, giúp các 
em phát triển sức khỏe thể chất và bồi đắp các giá 
trị tinh thần.

Chất sống “hàng hiệu” tại Grand Marina, Saigon 
không chỉ dừng lại ở hệ tiện ích cao cấp, mà còn ở 
các sự kiện độc đáo với những bữa tối đặc quyền 
do đầu bếp nổi tiếng thế giới chuẩn bị, cho đến 
những chương trình tư vấn làm đẹp với các nhà tạo 
mẫu cao cấp hay những dạ tiệc xa hoa. Sự giao hòa 
của không gian chuẩn Marriott, dịch vụ và tiện ích 
chuẩn Marriott được vận hành bởi đội ngũ chuyên 
nghiệp chính là những yếu tố làm nên phong cách 
sống Marriott đặc quyền tại Grand Marina, Saigon.

Gắn liền với các thương hiệu cao cấp của Marriott International - tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, 
Grand Marina, Saigon thừa hưởng những dịch vụ tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng toàn cầu. 

Dịch vụ “đo ni đóng giày” từ đội 
ngũ “quản gia” chuyên nghiệp

Hệ tiện ích đặc quyền chuẩn 
Marriott toàn cầu

Với Marriott International – tập đoàn đang dẫn đầu 
thế giới trong lĩnh vực khách sạn và bất động sản 
hàng hiệu, đội ngũ “quản gia” này trực tiếp quản 
lý và vận hành các dự án nhà ở của họ. Với hơn 150 
giờ đào tạo mỗi năm, đội ngũ “quản gia” tại các dự 
án có trình độ về dịch vụ khách hàng và am tường 
phong cách sống để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu và 
sở thích của lớp khách hàng thế kỷ 21.

Tại Grand Marina, Saigon, cư dân sẽ được tận 
hưởng các đặc quyền tương đương như các khu 
căn hộ hàng hiệu mang dấu ấn Marriott trên toàn 
cầu. Từ những công việc nhỏ nhất như giao thư báo 
lên tận cửa cho đến các hạng mục công việc À La 
Carte như dịch vụ đặt vé máy bay, sắp xếp trông 
trẻ, thậm chí, với các tác vụ đòi hỏi kỹ năng và 
kinh nghiệm điều phối như tổ chức  tiệc hoặc sự 
kiện, tất cả đều được đội ngũ “quản gia” chuyên 
nghiệp chuẩn Marriott đảm trách với chất lượng 
cao nhất. Nếu đi vắng trong thời gian dài, cư dân 
có thể yên tâm về ngôi nhà của họ bởi đội ngũ 
quản gia tại Grand Marina, Saigon sẽ kiểm tra và 
chăm sóc căn hộ. 

Không dừng ở sự đa dạng của dịch vụ, điều làm 
nên đẳng cấp 5 sao của Marriott International là sự 
tận tâm những người “quản gia”- những người “đo 
ni đóng giày” những dịch vụ đó theo nhu cầu và sở 
thích của từng cư dân. Họ niềm nở chào đón bạn 
bằng tên riêng ở sảnh, họ không quên lựa chọn 
loại trái cây bạn yêu thích khi đi mua thực phẩm 
giúp gia đình bạn hay họ luôn biết cách chơi đùa 
với bé con nhà bạn khi trông trẻ. Đẳng cấp dịch vụ 
với sự thấu hiểu và tận tâm đó chỉ có thể đến từ 
những người “quản gia” của thế kỷ 21.  

Đẳng cấp phục vụ của một 
quản gia thân tín luôn là niềm 
ao ước của những gia đình 
thượng lưu trên khắp thế giới.

Bình minh tại công 
viên ven sông của 
Grand Marina, Saigon

Bến du thuyền của 
Grand Marina, Saigon 
trong ráng hoàng hôn

Rạp chiếu phim dành cho 
những buổi chiếu phim riêng 
tư của cư dân tại tòa Spring 
(JW Marriott)
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THE MARRIOTT LIFESTYLE 

The concept of “butler” is centuries old, refers 
to well-groomed dignified personal attendants 
in Western grandest households. Although it is 
becoming less popular nowadays, the dedication 
of a butler is what the global affluent always seek 
with personalized anticipatory services.

Perhaps, that is why Coco Chanel spent the last 
years of her life in a hotel. Living in a hotel became 
the epitome of a luxury living, which explains the 
concept of branded residences, where a dedicated 
team from luxury hotel brands could play the role 
of “butlers” in modern time, providing the most 
attentive thoughtful services.

At Marriott International - the world’s leading 
hotelier and largest player in branded residences 
sector, the “butlers” directly manage and operate 
its residential projects.With over 150 hours of 
training annually, the dedicated teams are lifestyle 
connoisseurs and highly competent in customer 
service to understand the needs, tastes and 
preferences of customers in the 21st century.

Getting up at the crack of dawn by the wide-
open window embracing the breathtaking 
beauty of the Saigon River, you will feel the 
fascinating connection between the past and 
the present, heritage and contemporary. Within 
the magnificent modern architecture, the towers 
at Grand Marina, Saigon reflect the old values 
through unique design elements.

Sipping a cup of Italian latte in the luxurious, 
quiet space of the lounge, you will feel like time 
is frozen amidst the hustle and bustle of the 
dynamic city. Just a few walking steps, shopping 
enthusiasts could enjoy themselves at the high-
class boutiques, restaurants, and cafes; while 
well-groomed residents are ready for an exciting 
working day at the 55-floor office tower.

The infinity pools and state-of-art gyms are ideal 
spaces for residents to relax, retreat and recharge 
after a busy day at work. Green parks and riverside 
walkways are built for the elderly residents to 
mingle, enjoy the fresh air and immerse in the 
beauty of the river. Luxurious restaurants at the 
shop-houses are where residents and visitors 
could enjoy a fine dinner with family, friends, and 
partners. Meanwhile, the vibrant kid’s club and 
cinema are always young residents’ favorite for 
entertainment.  

The branded lifestyle at Grand Marina, Saigon 
comes not only from luxurious facilities but also 
unique events such as exclusive dinners prepared 
by world-class chefs, beauty consultations 
with popular stylists, and lavish gatherings. The 
combination of space designed per Marriott 
standards, services and facilities offerings 
operated by the hotelier’s professional team is the 
attributes of a Marriott lifestyle and what makes 
life at Grand Marina, Saigon unique.

Vietnam’s first Marriott branded residences, Grand Marina, Saigon introduces the local affluent to the 
Marriott lifestyle which features top-notch services and facilities from the world’s leading hotelier. 

Personalized services from a 
dedicated team 

Exclusive amenities designed 
per Mariott global standards

Grand Marina, Saigon features the same service 
offering as any Marriott residences around the 
world. From essential services like mail delivery 
to à la carte services such as airline reservations, 
babysitting arrangements, and even event or party 
planning, Marriott has a team of professionals 
to assist you. With our vacant home care, your 
branded residence is in good hands and always 
ready to welcome you when you return. 

Not just the variety of services, the dedication 
above the wide range of services, Marriott 
dedicated team provide them with a smile and 
dedication, adding extra to the ordinary. They 
warmly welcome you by your name in the lobby, 
they remember to choose your favorite fruit 
when grocery shopping, or they always know 
how to play with your kids. Such commitment to 
customer understanding and satisfaction is what 
makes them the “butlers” of the 21st century.

With Marriott International 
services, residents have the 
privilege of being “lazy”

Sunrise at the 
waterfront parks of 
Grand Marina, Saigon.

Cinema for private 
screenings at Spring 
tower (JW Marriott) 
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MASTERI WATERFRONT

Tọa lạc tại vị trí kim cương ngay trung tâm đại 
đô thị Ocean Park, Masteri Waterfront sở hữu 
tầm nhìn trực diện ra biển hồ nước mặn 6.1ha và 
hồ trung tâm 24.5ha. Phong cách thiết kế căn hộ 
cao cấp mang đậm dấu ấn riêng, cộng hưởng 
cùng không gian sống đầy cảm hứng và dịch 
vụ quản lý chuẩn quốc tế. Các tòa tháp Masteri 
Waterfront đều kết nối trực tiếp tới đại lộ giải trí 
Malibu Walk với đầy đủ các tiện nghi mở ra trước 
mắt, mang đến bạn trải nghiệm “nghỉ dưỡng tại 
gia” đẳng cấp nhất mà không cần đi đâu xa.

Khơi nguồn sáng tạo đồng 
thời cải thiện sức khỏe thể 
chất và tinh thần với không 
gian sống thiết kế lấy cảm 
hứng từ đại dương

Tận hưởng từng giây phút thư 
thái tại Malibu Walk với những 
tiện ích và dịch vụ giải trí, mua 
sắm, ăn uống hiện đại nhất

Tận hưởng cuộc sống vô lo 
như nghỉ dưỡng tại gia mỗi 
ngày với dịch vụ tiêu chuẩn 
quốc tế

Located at the heart of the Ocean Park, Masteri 
Waterfront boasts an unobstructed panorama 
vista of the 6.1-hectare Salt Water Lagoon and 
the 24.5-hectare White Sand Lake. Luxurious 
apartments are designed and fitted with 
craftmanship and artistry, within an inspirational 
living space and accompanied by world-class 
services. Each Masteri Waterfront tower is 
directly routed towards the lifestyle hub - 
Malibu Walk, opening an array of shopping, 
entertainment, and diner right at the doorstep, 
bringing an elevated homecation experience.

Inspiring creativity, improving 
physical and mental wellness 
in a living space inspired by 
the ocean.

Enjoy every relaxing moment 
with the most discerning 
amenities, entertainment, 
shopping, and dining at the 
Malibu Walk.

Enjoy a worry-free home-
cation with world-class 
services

TÂM ĐIỂM SỐNG THỜI THƯỢNG
LIVE IN A LIFESTYLE HUB

Website: www.masterisehomes.com/masteri-waterfront   
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MASTERI WEST HEIGHTS

Masteri West Heights mang tới chuẩn mực mới 
của phong cách sống sang trọng và tinh tế. 
Tọa lạc tại trung tâm Smart City, Masteri West 
Heights kiến tạo một không gian sống theo 
phong cách hiện đại duy mỹ, cùng những tiện 
nghi đẳng cấp, nơi bạn tận hưởng tiện ích độc 
quyền chỉ có ở dự án; đồng thời dễ dàng kết 
nối với nhiều tiện ích phong phú khác của Smart 
City.

Masteri West Heights introduces a brand-new 
standard for a premium and sophisticated 
lifestyle. Located at the heart of the Smart 
City, Masteri West Heights architects a living 
space in accordance with contemporary beauty 
standards, premium facilities, where residents 
enjoy exclusive privileges while freely connect 
with a wide variety of other Smart City’s 
facilities. 

CHUẨN MỰC SỐNG QUỐC TẾ
ĐÍCH THỰC NHẤT PHÍA TÂY HÀ NỘI
THE BEST OF INTERNATIONAL 
LIVING IN WEST HANOI

Cuộc sống đầy duy mỹ giữa 
không gian kiến trúc đương 
đại, tinh tế từ các đối tác danh 
tiếng hàng đầu thế giới, đảm 
bảo tiêu chuẩn sống xứng tầm

Tận hưởng phong cách sống quốc tế 
hiện đại và cân bằng với 22 tiện ích đặc 
quyền, vừa nuôi dưỡng sức khỏe và tinh 
thần trong môi trường sống tiện nghi, 
trong lành, vừa cung cấp không gian làm 
việc chuyên nghiệp và lý tưởng

Một tổ ấm an yên và đẳng cấp 
cho cả gia đình với dịch vụ 
quản lý và bảo toàn bất động 
sản vượt trội suốt 24/7

Masteri West Heights brings 
out a sophisticated lifestyle 
within contemporary 
architecture space from 
world-leading partners, 
guaranteeing the highest 
living standards

Residents are invited to immerse in 
a modern international and balance 
lifestyle with 22 exclusive amenities, 
nurturing both physical and mental 
comforts, freshness, while having a 
professional and optimal working space 
if needed.

A classy yet peaceful sweet 
home for the whole family 
with state-of-the-art 24/7 
security and management 
service

Website: www.masterisehomes.com/masteri-west-heights     
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MASTERI CENTRE POINT

Khu căn hộ compound cao cấp bậc nhất khu 
Đông TP.HCM, Masteri Centre Point mang đến 
trải nghiệm sống đẳng cấp cùng hệ sinh thái 
đa năng. Dựa trên những tiêu chuẩn phát triển 
bất động sản quốc tế, Masteri Centre Point là 
lựa chọn tối ưu cho nhu cầu “Sống - Làm việc - 
Hưởng thụ”, mang đến trải nghiệm sống hoàn 
toàn khác biệt cho cư dân ngay tại trung tâm 
thành phố mới Thủ Đức. Đặc biệt,  lần đầu tiên 
Masteri Centre Point mang đến đặc quyền trải 
nghiệm cho cư dân với Khu thể thao thực tế ảo 
đặc sắc nhất Việt Nam – Virtual Sports. Dự án 
được bàn giao với trang thiết bị nội thất cao cấp 
nhất đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

A premium compound residence by East of 
Ho Chi Minh city, Masteri Centre Point offers a 
prestigious new way of living with multipurpose 
ecosystem. Adhered to international standards 
of property development, Masteri Centre 
Point is the ultimate choice for a “Live-Work-
Play” lifestyle, boasting a differentiated living 
experiences at the heart of Thu Duc city. 
Moreover, for the first time, Masteri Centre Point 
introduces a privileged experience to residents 
through Virtual Sports – the most outstanding 
virtual sport center in Vietnam. The project is 
being handed over to residents with interior 
facilities from world-leading brands. 

NÂNG TẦM PHONG CÁCH SỐNG
YOUR NEXT LIFESTYLE

Masteri Centre Point mang đến 
những khái niệm thiết kế độc đáo 
với chủ đề “Giải trí & Giáo dục” 
cho gia đình và trẻ em

Tận hưởng một phong cách 
sống hiện đại chuẩn quốc 
tế với các tiện nghi cho một 
cuộc sống cân bằng

Tận hưởng một môi trường sống an toàn 
và riêng tư với khu phức hợp độc quyền 
và 2 lớp quản lý tài sản 24/7 với dịch 
vụ của Masterise Property Management

Masteri Centre Point 
introduces distinct design 
themes around “entertainment 
and education” topic for 
family and children

Enjoy a modern, international 
lifestyle with facilities catered 
to a balanced life

Take pleasure in a safe and private 
compound, protected by 2-layered 
asset management and 24/7 services 
from Masterise Property Management

Website:  www.masterisehomes.com/masteri-centre-point
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MASTERISE HOMES 
KHẲNG ĐỊNH UY TÍN 
VÀ THÀNH CÔNG 

PHẦN

03

MASTERISE HOMES 
REAFFIRMS ITS PRESTIGE 
AND SUCCESS 

BẰNG NHỮNG GIẢI THƯỞNG LỚN 

THROUGH CREDIBLE AWARDS
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Masterise Homes’ relentless effort was proudly recognized, together with other big 
brands including Viettel, Vietcombank, VietinBank, Techcombank, VinGroup, Masan, 

Vinamilk, VNPT and SunGroup

3938

Masterise Homes ghi dấu ấn khác biệt khi sánh vai cùng các thương hiệu lớn trong Top 10 Thương hiệu Mạnh 
2021, gồm Viettel, Vietcombank, VietinBank, Techcombank, VinGroup, Masan, Vinamilk, VNPT và SunGroup.

Với những thành tựu trong kinh doanh và 
những hoạt động thiết thực vì cộng đồng, 
Masterise Homes được công nhận bằng những 
giải thưởng lớn.

With the outstanding business achievements 
and meaningful activities towards common 
community, Masterise Homes was honored 
with prestigious awards. 

MASTERISE HOMES VÀO TOP 10
THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM 2021
NGAY TRONG NĂM ĐẦU TIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ

MASTERISE HOMES NAMED AMONG 
VIETNAM’S TOP 10 EXCELLENT BRANDS 2021, 
IN ITS FIRST YEAR OF PARTICIPATION

Masterise Homes được vinh danh Top 10 Thương 
hiệu Mạnh Việt Nam 2021 tại sự kiện thường niên tổ 
chức bởi Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Với chủ đề “Vượt 
thách thức”, chương trình năm nay vinh danh những 
thương hiệu thể hiện khả năng thích ứng, trụ vững 
và tăng trưởng trong đại dịch Covid-19.

Năm nay, Ban tổ chức vinh danh 109 thương hiệu 
Mạnh, trong đó, có TOP 10 Thương hiệu Mạnh Việt 
Nam gồm: Vietcombank, VietinBank, Techcombank, 
VinGroup, SunGroup, Masterise Homes, Masan, 
Vinamilk, Viettel và VNPT.

Trước những ảnh hưởng toàn cầu từ Covid-19, bảng 
xếp hạng năm nay đã có sự biến đổi lớn, đề cao khả 
năng thích ứng, trụ vững và tăng trưởng trong đại 
dịch. Đáp ứng những tiêu chí về đổi mới sáng tạo 
giữa đại dịch, Masterise Homes ghi dấu ấn khác biệt 
khi trở thành một trong 10 Thương hiệu Mạnh Việt 
Nam 2021– ngay trong năm đầu tiên được đề cử và 
vinh danh.

Masterise Homes was named among Vietnam’s Top 
10 Excellent Brands 2021 during the annual event 
held by Vietnam Economic Times Magazine. With 
the theme “Overcoming Challenges”, this year, 
the program honored brands with outstanding 
performance, resilience, and growth despite the 
Covid-19 pandemic.

This year, the organizer honored 109 outstanding 
brands, among which the Vietnam’s Top 10 
Execellent Brands include Vietcombank, VietinBank, 
Techcombank, VinGroup, SunGroup, Masterise 
Homes, Masan, Vinamilk, Viettel and VNPT.

Mr. Gibran Bukhari, Head of Sales, Masterise 
Homes, shared at the event: “Becoming one of 
Vietnam’s Top 10 Excellent Brands this year is a 
testament to the recognition from experts and 
the market for Masterise Homes’ efforts. We will 
keep accompanying Vietnam to upgrade the 
infrastructure and appearance of urban areas with 
impressive, modern designs, while preserving 
historical and cultural values, aiming for economic 
goals”.

Ông Gibran Bukhari, Giám đốc Khối Kinh doanh, 
Masterise Homes chia sẻ trong buổi lễ vinh danh: 
“Trở thành một trong 10 thương hiệu mạnh nhất 
Việt Nam là một thành tựu đầy phấn khởi, minh 
chứng cho sự công nhận của giới chuyên gia và 
thị trường với những nỗ lực của Masterise Homes. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam 
nâng cấp hạ tầng và diện mạo của các đô thị trong 
nước với những thiết kế hiện đại ấn tượng, đồng 
thời bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử và hướng tới mục 
tiêu kinh tế chung”.

Đây cũng chính là cam kết của Masterise Homes 
- không ngừng nâng tầm chuẩn sống của người 
Việt và nâng cao vị thế bất động sản Việt Nam 
trên trường quốc tế. Song song với hoạt động kinh 
doanh năng động và sáng tạo, Masterise Homes 
cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, đặc 
biệt là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề 
nhất từ COVID-19, phục hồi sau đại dịch - để không 
ai bị bỏ lại phía sau. 

In the face of global impact from Covid-19, this year’s 
rankings have undergone a major transformation, 
recognising the ability to adapt, sustain and grow 
during the pandemic. Meeting the criteria of 
innovation in the midst of the pandemic, Masterise 
Homes made a difference when it became one of 
the Vietnam’s Top 10 Excellent Brands 2021 – in the 
first year of being nominated.

This is also the commitment of Masterise Homes – 
constantly raising the standard of living in Vietnam 
and elevating the position of Vietnam real estate 
in the international area. Along with dynamic and 
innovative business initiatives, Masterise Homes 
continues to accompany the company, especially 
aiding those most affected by the COVID-19 to 
recover from the pandemic, so that no one is left 
behind.
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MASTERISE HOMES TỰ HÀO NẰM 
TRONG TOP 3 NHÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN XUẤT SẮC NHẤT 
VIỆT NAM 2021

Vượt qua những thách thức chung từ đại dịch, Masterise Homes tự hào có 
những bước tiến vượt bậc nhờ vào tầm nhìn chiến lược khi tiên phong phát 
triển danh mục bất động sản hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á, cùng với năng 
lực thực thi quốc tế. Những nỗ lực không ngừng nghỉ này đã được giới chuyên 
gia và thị trường ghi nhận, khi Masterise Homes vinh dự vào Top 3 nhà phát triển 
Bất động sản Xuất sắc Việt Nam 2021. 

Đây là kết quả được công bố bởi Chương trình bình chọn Bất Động Sản Tiêu 
Biểu Việt Nam do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư khởi xướng từ năm 2017, tôn vinh 
những giá trị đích thực, bền vững, ghi nhận những cống hiến của lực lượng 
doanh nghiệp đang tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam. 

Ông Đặng Nhật Minh, Tổng biên tập Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư cho biết danh sách 
bình chọn năm nay có những cái tên cũ và cả những doanh nghiệp mới xuất 
hiện, cho thấy sự sôi động của thị trường. “Đây là tín hiệu lạc quan giữa làn sóng 
phục hồi hậu đại dịch, góp phần tạo nên lực đẩy không chỉ cho thị trường bất 
động sản mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.”

MASTERISE HOMES PROUDLY
NAMED VIETNAM’S TOP 3 
OUTSTANDING PROPERTY 
DEVELOPERS 2021

Overcoming common socio-economic crisis sparked by the pandemic, 
Masterise Homes is proud to make great strides from its strategic vision to 
pioneer in creating branded residences segment in Vietnam. Unswerving 
dedication towards excellence has been recognized by industry experts and 
the market as Masterise Homes is honored to named Vietnam’s Top 3 Property 
Developers in 2021.  

The achievement was announced at the Ceremony for Vietnam Outstanding 
Property Awards 2021. Initiated by Nhip Cau Dau Tu Magazine since 2017, the 
annual award honors the true and lasting values of all contributions from every 
real estate enterprise in Vietnam.

Mr. Dang Nhat Minh, Editor-in-Chief of Nhip Cau Dau Tu Magazine, shared that 
the shortlist this year featured both familiar firms and rookie realtors, showing 
the vibrant signal of the market despite challenges from Covid-19 pandemic. 
“This is a positive sign amidst the recovery wave, contributing to a push not 
only for the industry but also Vietnam’s economic growth.”
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CAM KẾT ĐỒNG HÀNH 
CÙNG CỘNG ĐỒNG 

PHẦN

04

NHẰM XÂY DỰNG MỘT TƯƠNG 
LAI TỐT ĐẸP HƠN

COMMITMENT TO 
ACCOMPANY VIETNAM
TO BUILD A BETTER FUTURE
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(*) Tổng số tiền cho các hoạt 
động trách nhiệm xã hội trong 
năm 2021 là 56 tỷ đồng

CÙNG VIỆT NAM VỮNG VÀNG 
CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH

ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN 
VÀ SINH VIÊN VIỆT NAM

CÁC HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM 
XÃ HỘI CỦA MASTERISE GROUP 
TRONG NĂM 2021*

4544

THÁNG 5 THÁNG 7 THÁNG 9 THÁNG 11 THÁNG 12

GIỮ LỬA NƠI TUYẾN ĐẦU VINH DANH THỦ KHOA

KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN 
- LẼ SỐNG THANH NIÊNGIỮ TỔ ẤM GIỮA ĐẠI DỊCH

ĐÓNG GÓP VÀO 
QUỸ VACCINE 

CUNG CẤP TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ

CUNG CẤP GẦN 
10.000

MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI 
SÁNG HƠN

PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG CHO VIỆT NAM

LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP, 
NGƯỜI NEO ĐƠN... TẠI TP.HCM

HỖ TRỢ

PHÒNG CHỐNG 
DỊCH

HỖ TRỢ CHO 
TUYẾN ĐẦU

TÚI THUỐC F0

XÂY NÊN

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNGCHI PHÍ THUÊ TRỌ CHO

TIẾP SỨC LÂU DÀI ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO

ĐỒNG HÀNH CÙNG

cho trẻ mồ côi 
do đại dịch

Giáo dục

Thanh Niên 10.000 người lao động
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(*) The total amount for CSR 
activities in 2021 is 56 billion VND
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MAY JULY SEPTEMBER

KEEP THE FIRE ALIGHT AT THE FRONTLINE

PROTECTING HOMES AMIDST 
THE PANDEMIC

CONTRIBUTED TO 
THE VACCINE FUND 
FOR

CONTRIBUTED 
MEDICAL DEVICES  

PROVIDED 
NEARLY 10,000

JOBLESS WORKERS,   THE 
ELDERLY IN HO CHI MINH CITY

SUPPORTED

COVID-19 
PREVENTION 

TO 
THE FRONTLINE

F0 MEDICINE 
BAGS

THE RENTAL FEE TO

10,000 workers

NOVEMBER DECEMBER

ALEDICTORIAN HONORS

DEDICATED ASPIRATION 
- YOUTH MOTTO

A BETTER FUTURE

FOR VIETNAMESE PEOPLE

TO BUILD

TO EMPOWER 
A SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT COMMUNITY

EMPOWERED CHILDREN 
ORPHANED

DEVOTED TO

COMMITTED TO ASSISTING

with long-term 
support  

education

Vietnamese youth

TOGETHER WITH VIETNAM TO 
DEFEAT THE PANDEMIC

ACCOMPANY VIETNAMESE 
YOUTH

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES 
BY MASTERISE GROUP IN 2021*
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Dù đã bước vào bình thường mới, nỗ lực hỗ trợ 
cộng đồng của Masterise Group vẫn không dừng 
lại. Tiếp tục chương trình “Cùng Việt Nam vững 
vàng chiến thắng đại dịch”, ngày 12/11, Tập đoàn 
Masterise đã tiếp sức lâu dài trẻ mồ côi do đại dịch 
thông qua kinh phí ủng hộ quỹ học bổng toàn 
phần, bảo trợ trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của 
Covid-19. Đây là hoạt động tổ chức bởi Ban thường 
vụ Hội Nông dân Thành phố.

20 trẻ mồ côi cha, mẹ, người nuôi dưỡng do 
Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận 
định mức bảo trợ 1.500.000đ/tháng. Đây sẽ là một 
sự đồng hành, hỗ trợ lâu dài từ Masterise Group và 
Hội Nông dân TPHCM.

Phát biểu cảm nghĩ về buổi gặp gỡ với các em, 
ông Jason Turnbull, đại diện Masterise Group xúc 
động: “Khác với hình dung của tôi, các em thực sự 
rất kiên cường khi vượt qua nỗi buồn của đại dịch, 
sống đúng với vẻ hồn nhiên nên có của trẻ thơ, và 
giữ tinh thần lạc quan hướng tới tương lai. Sự kiên 
cường của các em, cũng chính là thế hệ tương lai 
của Việt Nam, càng khiến Masterise Group thêm tự 
hào, vì chúng tôi đã góp phần tiếp sức cho những 
‘chiến binh nhí’ vững vàng tới trường, tiếp tục 
nâng niu và vun đắp nền văn hóa được xây dựng 
trên nền tảng của một cộng đồng đoàn kết.” 

Cam kết liên tục đồng hành cùng cộng đồng, 
Masterise Group hy vọng những nỗ lực không 
ngừng nghỉ này có thể góp phần giúp Việt Nam 
sớm vượt thách thức, cùng nhau xây dựng một 
tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả.

CÙNG VIỆT NAM VỮNG VÀNG 
CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH

Trong cuộc chiến chống dịch 
chung của cả nước

Bước vào giai đoạn bình thường 
mới sau giãn cách xã hội

Cuối tháng 5/2021 khi dịch bắt đầu bùng phát tại 
khu vực phía Bắc, hưởng ứng lời kêu gọi của UBTƯ 
MTTQ Việt Nam, Tập đoàn đã ủng hộ 3 tỷ đồng vào 
quỹ chung chống dịch. Số tiền này đã được phân 
bổ kịp thời để mua vaccine và hỗ trợ người dân 
có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, khi diễn biến 
bệnh dịch phức tạp hơn thì sẽ cần nhiều hơn một 
vài hoạt động riêng lẻ để có thể vượt qua cuộc 
chiến cam go này. Chuỗi hoạt động “Cùng Việt 
Nam vững vàng chiến thắng đại dịch” vì thế đã 
ra đời, với hai chương trình là “Giữ tổ ấm giữa đại 
dịch” tập trung hỗ trợ nhóm lao động khó khăn, 
và “Giữ lửa nơi tuyến đầu” nhằm tiếp sức đội ngũ 
y tế chống dịch.

“Giữ tổ ấm giữa đại dịch” là nỗ lực chung tay hợp 
tác của Tập đoàn Masterise Group và Thành Đoàn 
TP.HCM nhằm đồng hành cùng người lao động 
– trụ cột của nền kinh tế nhưng đồng thời là đối 
tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Sau 
2 tháng triển khai, chương trình đã hoàn thành 
nhiệm vụ hỗ trợ chi phí thuê nhà tới 10.000 người 
lao động, kịp thời giúp hàng ngàn gia đình trên 
khắp TP.HCM an cư vượt qua đại dịch.

Nỗ lực phát triển bền vững của Masterise 
Homes và các thành viên của Masterise Group 
không chỉ dừng lại trong phạm vi kinh doanh, 
mà công ty còn dành nhiều tâm huyết với các 
hoạt động song hành cùng cộng đồng, đặc 
biệt trong giai đoạn Covid-19.
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TOGETHER WITH 
VIETNAM TO DEFEAT 
THE PANDEMIC
During the outbreak lasted for 
months of social distancing

Despite the establishment of the new normal, 
Masterise Group’s efforts to support the community 
continues its course. “Together with Vietnam to 
defeat the pandemic” program is carried on to a 
new phase. On November 12th, Masterise Group 
offered long-term support to sponsor orphans due 
to the pandemic via sponsorship to full scholarship 
fund. This is an activity organized by the Standing 
Committee of the city Farmers’ Union.

20 orphaned children during Covid-19 with 
difficult circumstances will receive a sponsorship 
at 1,500,000 VND/month. This will be a long-term 
companion and support from Masterise Group and 
Ho Chi Minh City Farmers’ Union.

Sharing about the meeting with the children, Mr. 
Jason Turnbull, Masterise Group representative, 
was touched: “Contrary to my imagination, the 
children are truly resilient when they overcome a 
sad period of their life over the pandemic, endure 
a childlike innocence, and keep an optimistic 
outlook towards the future. Their resilience, which 
is also of the future generation of Vietnam, makes 
Masterise Group even more proud, because we 
have contributed to empowering these ‘child 
warriors’ to continue going to school, continue 
to cherish and cultivate a culture built on the 
foundation of a united community.”

As we are committed to continuously 
accompanying the community, Masterise Group 
hopes that our relentless efforts can support 
Vietnam to bounce back after the pandemic, 
building a better future together.

Entering the new normal 
after social distancing

At the end of May, when the Covid-19 pandemic 
began to break out in the North, in response to 
the call of the Central Committee of the Vietnam 
Fatherland Front, Masterise Group donated 3 
billion VND to the national pandemic fund. This 
resource has been allocated in a timely manner 
to support people with difficult circumstances in 
quarantined areas, and part of it is used to purchase 
vaccines for people in needs. However, when the 
pandemic situation presented itself with further 
complications, it took more than a few standalone 
activities to see this difficult battle to its end. A 
series of activities “Together with Vietnam to 
defeat the pandemic” was thus conceived and put 
forth to actions, with two programs: “Protecting 
homes amidst the pandemic” focusing on 
supporting severely affected workers, and “Keep 
the Fire Alight at the Frontline” to support the 
medical staff to fight the pandemic.

“Protecting homes amidst the pandemic” is a 
joint effort between Masterise Group and the Ho 
Chi Minh City Youth Union to support workers – 
founding pillars of national economy but were 
severely hit by the situation. After 2 months, the 
program has delivered timely support to relieve 
rental costs for more than 10,000 workers, 
promptly helping thousands of families across 
Ho Chi Minh City settle down to overcome the 
pandemic. 

In July, Masterise Group’s “Keep the Fire Alight at 
the Frontline”  program that contributed medical 
devices worth of VND 29 billion. These devices 
include 100,000 Covid-19 rapid test kits and 100 
nasal high-flow oxygen ventilators (HFNCs), 1 
portable X-ray machine, 20 patient monitors, 
36,400 disease prevention kits and 10,000 gowns 
for pandemic prevention. In continuation to these 
efforts, when an increasing number of F0s are being 
treated at home, in September 2021, Masterise 
Group immediately provided 9,500 packages 
of medicine to Covid-19 patients in Ho Chi Minh 
City. These timely medicine bags not only help 
F0 get well soon, but also deliver hope amidst a 
compounding difficult pandemic situation.

Masterise Homes and other members in 
Masterise Group’s sustainable development 
efforts do not stop at business. The 
corporation also devotes its resources 
toward community-related activities, 
especially during the Covid-19 pandemic.
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Là một nhà phát triển bất động sản luôn cam kết 
đồng hành cùng cộng đồng, Masterise Group đã 
có nhiều hoạt động về Trách triệm Xã hội của 
Doanh nghiệp (CSR) thiết thực trong suốt thời 
gian qua. Tập đoàn đã triển khai chuỗi hoạt động 
dài hạn trong giai đoạn bùng dịch Covid-19 “Cùng 
Việt Nam vững vàng chiến thắng đại dịch” và khi 
bước vào giai đoạn bình thường mới, Masterise 
Group tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng với 
nhiều chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt 
Nam. 

Masterise Group tin tưởng vào một viễn cảnh 
tươi đẹp hơn, nơi mà tiêu chuẩn sống của người 
Việt Nam hiện đại được nâng lên một tầm cao 
mới, nơi mà ai cũng có thể tự tin làm chủ cuộc 
sống của mình và sống một cuộc đời trọn vẹn, ý 
nghĩa nhất. Và để “không ai bị bỏ lại phía sau”, ai 
cũng có thể dự phần trong tương lai tốt đẹp đó, 
Masterise Group khởi xướng chiến dịch “Build a 
Better Future” với nhiều hoạt động góp phần kiến 
tạo môi trường sống, nâng cao dân trí và cải thiện 
an sinh xã hội.

Thông qua chiến dịch “Build a Better Future”, 
Masterise Group đặt mục tiêu nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân Việt Nam và xây dựng 
những cộng đồng cần sự giúp đỡ phát triển vững 
mạnh. Với sứ mệnh cao đẹp đó, chiến dịch có ba 
mảng hoạt động chính: Môi trường sống - Giáo 
dục – Cứu trợ nhân đạo.

Nằm trong khuôn khổ của chiến dịch “Build a 
Better Future” thông qua mảng Giáo dục, vừa 
qua Masterise Group đã đồng hành cùng Hội Sinh 
viên TP.HCM tham gia chương trình “Vinh Danh 
Thủ Khoa” lần 8 năm 2021, được tổ chức vào đầu 
tháng 12/2021. Đây là năm thứ 8 liên tiếp Hội sinh 
viên TP.HCM tổ chức chương trình ý nghĩa này 
nhằm tuyên dương 79 thủ khoa. Trong đó có 46 
thủ khoa tuyển sinh vào các trường Đại học - Cao 
đẳng có thành tích xuất sắc trong học tập, đều 
đạt điểm tuyển sinh từ 25 điểm trở lên; 31 bạn đạt 
từ 27 điểm, nhiều bạn thành tích cao trong kỳ thi 
học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, hoạt động xã hội tích 
cực… Nhiều thủ khoa xuất thân từ gia đình công 
nhân, nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
đã nỗ lực vươn lên và đạt được thành tích xuất sắc 
trong học tập. 

Ông Jason Turnbull - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám 
đốc Tài chính Masterise Homes (công ty thành viên 
của Masterise Group) phát biểu: “Chúng tôi luôn 
đánh giá cao tính hiếu học và tinh thần vượt khó 
của các em học sinh-sinh viên. Những thủ khoa 
hôm nay chính là tương lai của đất nước và là đội 
ngũ nòng cốt sẽ đưa Việt Nam ngày càng phát 

MASTERISE GROUP ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO GIÁO DỤC 
NHẰM XÂY NÊN MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG HƠN 
VỚI CHƯƠNG TRÌNH “VINH DANH THỦ KHOA”

triển vượt trội. Tham gia nhiều năm liền với chương trình 
“Vinh danh thủ khoa” cùng Hội Sinh viên TP.HCM, Masterise 
Group mong muốn đề cao tinh thần hiếu học và tôn vinh 
những em học sinh-sinh viên đã nỗ lực hết mình để đạt 
thành tích cao nhất. Thông qua chương trình “Vinh Danh 
Thủ Khoa”, Masterise Group cam kết tiếp tục hoạt động vì 
lợi ích của cộng đồng và xã hội.” 

Masterise Group tin rằng “Hành động nhỏ sẽ tạo ra những 
điều vĩ đại”. Vì thế, trong chiến dịch “Build a Better Future”, 
mảng Giáo dục được công ty đặt nhiều trọng tâm. Masterise 
Group sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nhằm 
nâng cao chất lượng giáo dục và đồng thời kêu gọi nhận 
thức từ xã hội để xây dựng môi trường sống lành mạnh và 
phát triển bền vững.

MASTERISE GROUP IS DEVOTED TO EDUCATION 
TO “BUILD A BETTER FUTURE” WITH 
“VALEDICTORIAN HONORS 2021” PROGRAM

As a property developer deeply committed 
to accompany the community, Masterise 
Group has spearheaded numerous corporate 
social responsibility initiatives. The Group has 
implemented a long-term series of activities 
during the Covid-19 pandemic outbreak, namely 
“Together with Vietnam to defeat the pandemic”, 
and when the whole nation enters the new normal, 
Masterise Group continues to aid the community 
with many programs to support Vietnamse 
students. 

Masterise Group aspires to a better future, where 
living standards of Vietnamese people are elevated 
to a new height, and everybody has the confidence 
to seize the life and live to its fullest. To leave no 

one behind, to give everyone an opportunity 
to that future, Masterise Group initiates “Build a 
Better Future” campaign, containing a wide array 
of activities that contribute to creating a better 
living environment, raising educational level and 
improving social security. 

Through “Build a Better Future” campaign, 
Masterise Group aims to elevate living standards for 
Vietnamese people and supporting communities 
in needs grow stronger and sustainable. With this 
mission, the campaign consists of 3 key pillars: 
Living environment – Education – Humanitarian 
Aid.

Within the scope of “Build a Better Future” 
campaign, on the Education pillar, Masterise 
Group has partnered with HCMC Student’s 
Association to participate in the 8th “Valedictorian 
Honors 2021” program, held in December 2021. 
This is the 8th consecutive year this meaningful 
program is organized, honoring 79 valedictorians. 
Among these excellent students, 46 of them are 
valedictorians at universities and colleges with 
outstanding results, scoring 25 points upwards; 
31 students scored 27 points and higher, many 
students achieved high results in excellent student 
exams, Olympiads, as well was actively taking part 
in social causes… Many valedictorians have risen 
from circumstances to achieve excellent academic 
results, despite coming from families with difficult 
situations. 

Mr. Jason Turnbull – Deputy Managing Director 
cum CFO at Masterise Homes (a member 
company of Masterise Group) remarked: “We 
greatly appreciate the diligence and endurance 
of students who overcome difficulties. Today’s 
valedictorians are nation’s future, and the core 
assemble who bring Vietnam to a new developed 
era. Being a partner in this “Valedictorian Honors” 
along with HCMC Student’s Association for many 
years, Masterise Group would like to promote the 
quality of our student’s studiousness and honor 
those who strive for the best and achieve excellent 
outcomes. Through this program, we emphasize 
our commitment in spearheading initiatives for the 
common goods of community and society.”

At Masterise Group, we believe that “Small actions 
create great things.” Henceforth, in “Build a 
Better Future” campaign, Education is the focus. 
Masterise Group will continue to implement more 
practical activities to improve education quality, 
and at the same time to call for awareness from 
the society to build a healthy living environment 
and sustainable development.
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MASTERISE GROUP XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO NGƯỜI VIỆT NAM

Trong hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống 
và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững cho 
người Việt Nam, Masterise Group luôn nỗ lực thực 
hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng thông 
qua ba phương cách chính: Đồng hành, Hỗ trợ và 
Hợp tác dài lâu. Đăc biệt, Masterise Group cam kết 
đồng hành cùng Thanh Niên Việt Nam, lực lượng 
có tiềm năng to lớn, đã và đang giữ vai trò quan 
trọng trong quá trình phát triển đất nước hiện nay 
và tương lai. Hiện tại lực lượng thanh niên đang 
hoạt động năng nổ tại tổ chức Đoàn Thanh Niên 
Cộng Sản thuộc Trung ương và Thành đoàn Tp.Hồ 
Chí Minh quản lý. 

Thời gian dịch Covid-19 bùng nổ vừa qua, Masterise 
Group đã đồng hành với Đoàn Thanh Niên khi phối 
hợp cùng Thành Đoàn TPHCM trong chiến dịch 
“Cùng Việt Nam vững vàng chiến thắng đại dịch”. 
Mới đây, nối dài hoạt động sát cánh cùng Thanh 
niên trong giai đoạn bình thường mới, Masterise 
Group tự hào tham gia chương trình “Khát vọng 
cống hiến- Lẽ sống thanh niên” tổ chức bởi Trung 
Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản. 

Chương trình “Khát Vọng Cống Hiến - Lẽ Sống 
Thanh Niên” nêu lên tình thần cống hiến và phục 
vụ đất nước của thanh niên Việt Nam, khơi dậy 
khát vọng với người trẻ, đó là nhu cầu tự thân của 
mỗi bạn.

MASTERISE GROUP EMPOWERS 
A SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
COMMUNITY FOR VIETNAMESE PEOPLE

In our journey to improve the quality of life and build a 
sustainable development community for Vietnamese 
people, Masterise Group always strives to fulfill its 
responsibility to the community and society at large 
via 3 key initiatives: Companionship, Sponsorship, 
and long-term Partnership. For instance, Masterise 
Group is committed to assisting Vietnamese youth, 
a national force of potential,that has been playing 
an important role in the development of the country 
now and in the future. Currently, the youth force 
is thoroughly engaged at the Central Communist 
Youth Union and the Ho Chi Minh City Youth Union.

During the recent outbreak of the Covid-19 
pandemic, Masterise Group accompanied the 
Youth Union via a collaboration with the Ho Chi 
Minh City Youth Union in the campaign “Together 
with Vietnam to defeat the pandemic”. Recently, 
extending its companionship activities with the 
Youth in the new normal, Masterise Group is proud 
to participate in the program “Dedicated Aspiration 
- Youth Motto” organized by the Central Committee 
of the Communist Youth Union.

The program “Dedicated Aspiration - Youth Motto” 
promotes the spirit of dedication and service to 
the country among Vietnamese youth, arousing 
aspiration within each individual as an innate 
necessity.
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ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ 
NHẰM ĐẢM BẢO HOẠT 
ĐỘNG KINH DOANH 
LIỀN MẠCH

Với triết lý kinh doanh “khách hàng là trọng tâm”, 
Masterise Homes luôn không ngừng nỗ lực tạo ra 
những giá trị khác biệt cho khách hàng với những 
dịch vụ đặc quyền, vượt kỳ vọng. Ngay giữa đại 
dịch, hàng loạt giải pháp được áp dụng linh hoạt 
trong kinh doanh, giúp Masterise Homes thích ứng 
nhanh chóng với bối cảnh mới. 

Việc ứng dụng kỹ thuật số trong bán hàng cũng 
đang là một trong những xu hướng đáng chú ý 
nhất của thị trường. Khi sức khoẻ và sự an toàn trở 
thành yếu tố quan trọng hàng đầu, chuyển đổi số 
đang là giải pháp ngày càng được áp dụng phổ 
biến. 

Masterise Homes là một trong những đơn vị tiên 
phong áp dụng chuyển đổi số vào giao dịch bất 
động sản, đảm bảo trải nghiệm khách hàng luôn 
liền mạch. Cũng chính nhờ chiến lược chuyển đổi 
số mà bất chấp ảnh hưởng của Covid-19, hàng 
ngàn khách hàng của doanh nghiệp này đã lần 
đầu được sở hữu nhà hoàn toàn trực tuyến, chỉ với 
“một chạm” trên ứng dụng Masterise Homes App.

Theo một khảo sát được đơn vị này với các khách 
tham gia, 8.48/10 là điểm số trung bình về sự kiện 
vừa qua - đặc biệt đánh giá cao các yếu tố: nhân 
viên kinh doanh, thao tác hướng dẫn và trải nghiệm 
trên ứng dụng Masterise Homes App. Điểm số ấn 
tượng đạt được ngay tại sự kiện trực tuyến đầu 
tiên chính là kết quả của chiến lược chuyển đổi 
số của doanh nghiệp này ngay khi Covid-19 chưa 
lan rộng. 

APPLYING 
TECHNOLOGY TO 
ENSURE BUSINESS 
CONTINUITY

Embracing a customer-centric philosophy 
and approach, Masterise Homes is relentless 
in its effort to create differentiated values to 
customers through privileged services that 
exceed expectations. Amidst the pandemic, a 
series of innovations has been applied promptly 
to business activities, enabling Masterise Homes 
to swiftly adapt to new situations. 

Leveraging digital practice in sales activities is 
one of the most anticipated trends in the market. 
When health and safety has become priority, 
digital transformation is an imperative to be 
applied widely. 

Masterise Homes is one of the pioneers in 
implementing digital transformation in property 
transactions, ensuring seamless customer 
experiences. Thanks to this timely strategy of 
digital transformation, despite impact from 
Covid-19, thousands of Masterise Homes 
customers have for the first time own a property 
via total online transactions, with only one touch 
on Masterise Homes app. 

According to a survey conducted by Masterise 
Homes with participants, an average score of 
8.4/10 is given to this experience, especially 
appreciative of sales staff, instructions, and 
application experience on Masterise Homes app. 
This impressive score given at the first online event 
is the achievement of the digital transformation 
strategy, even before Covid-19 started to spread. 

Luôn xứng đáng với những giải thưởng 
nhận được, Masterise Homes năng động 
trong đổi mới sáng tạo 

ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO ĐỂ NÂNG 
TẦM TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

INNOVATION AND 
TRANSFORMATION TO ELEVATE 
CUSTOMER EXPERIENCES

Keeping true to the honor of our well-
received awards, Masterise Homes 
constantly seeks to transform and innovate
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KHU THẢO ĐIỀN - QUẬN 2 SẮP 
CHÀO ĐÓN KHU THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VỚI HỆ SINH THÁI CAO 
CẤP BẬC NHẤT 

THAO DIEN AREA - DISTRICT 2 SOON 
TO WELCOME A COMMERCIAL ZONE 
WITH PREMIUM ECOSYSTEM

Tiếp nối thành công khi ra mắt Khu dân cư hạng sang 
LUMIÈRE riverside, Masterise Homes chính thức giới 
thiệu Khu Thương mại Dịch vụ LUMIÈRE shops.

LUMIÈRE shops mang đến cho khách hàng hệ tiện ích 
đa dạng ở các tầng khối đế. Các cửa hàng thời trang 
cao cấp, nhà hàng sang trọng hay không gian văn 
phòng hạng A sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc, vui chơi và 
mua sắm cho cư dân trong dự án và cộng đồng trong 
khu vực Thảo Điền. Nơi đây cũng mở ra cơ hội thu hút 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như 
thỏa mãn nhu cầu gặp gỡ, vui chơi, giải trí của các gia 
đình và cá nhân tựa một “Thảo Điền thu nhỏ” nhưng vô 
cùng sôi động, tận hưởng những tiện ích đặc sắc nhất 
của một đô thị đa quốc gia. Với sự cộng hưởng giá trị 
từ nhiều yếu tố, LUMIÈRE shops đảm bảo tối ưu hóa 
công năng của một Khu thương mại giải trí cao cấp 
bậc nhất khu vực Thảo Điền.

Following the success of residential area LUMIÈRE 
Riverside launch, Masterise Homes officially introduces 
commercial zone - LUMIÈRE shops.

LUMIÈRE shops offers customers with a variety of 
utilities on the podium floors. High-end fashion 
boutiques, luxury restaurants or A-class office space 
are catered to meet the working, playing and 
shopping needs of residents and the community 
in Thao Dien area at large. This also opens up 
opportunities to business activities as well as satisfies 
the needs for exchange and entertainment of families 
and individuals, acting as a “miniature Thao Dien” 
but extremely vibrant, enjoying the most privileged 
facilities of a multinational urban area. With the 
resonance of values from many factors, LUMIÈRE shops 
ensure to optimize the functions of the most advanced 
commercial and entertainment area in Thao Dien.

KHAI TRƯƠNG VIRTUAL SPORT 
CENTER TẠI MASTERI CENTRE POINT

OPENING OF VIRTUAL SPORT 
CENTER AT MASTERI CENTRE POINT

Khu thể thao thực tế ảo – Virtual Sports đầu tiên được 
Masterise Homes đưa vào nhà mẫu Masteri Centre 
Point đã thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng. 
“Độc đáo, Sáng tạo, Thú vị và Chuyên nghiệp” là 
những từ mà khách hàng miêu tả về trải nghiệm của họ 
mà chúng tôi nhận được. 

Quả vậy, các chủ nhân tương lai của Masteri Centre 
Point vô cùng hào hứng và ấn tượng với loạt trải 
nghiệm hấp dẫn tại Phòng Virtual Golf – Golf 3D thực tế 
ảo cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp. Ngoài những 
giây phút thư giãn ý nghĩa, các khách hàng còn nhận 
được một phần quà thú vị từ Masteri Centre Point. 

The first Virtual Sports complex was introduced 
at  Masteri Centre Point sales gallery by Masterise 
Homes has drawn attention from customers. “Unique, 
Innovative, Interesting and Professional” are the words 
that customers used to describe their experiences. 

The future owners of Masteri Centre Point are 
extremely excited and impressed with the series of 
fascinating activities at the Virtual Golf Room -a 3D 
virtual reality experience of Golf with a professional 
coach. In addition to meaningful moments of 
relaxation, customers also received a surprise gift from 
Masteri Centre Point.

TIN NGẮN VỀ DỰ ÁN 
ĐANG TRIỂN KHAI
CURRENT PROJECTS NEWS

Ca sĩ Hoàng Bách trải 
nghiệm khu Thể Thao 
Thực Tế Ảo

Singer Hoang Bach 
participated in the 
Virtual Sport Center
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CHUỖI SỰ KIỆN 
MANG GIÁNG 
SINH BẮC ÂU 
TỚI VIỆT NAM

BRINGING 
THE NORDIC 
CHRISTMAS TO 
VIETNAM

Có lẽ chưa năm nào kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới lại được mong chờ như năm 2021. Sau 
một năm mọi thứ như ngừng lại vì dịch bệnh, thì những hoạt động gắn kết gia đình trong 
mùa lễ hội này càng thêm phần ý nghĩa. Lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện một “Xưởng 
đồ chơi của Ông già Noel – Santa’s Workshop”, mang đến không khí Noel vô cùng “cổ 
tích”, vui nhộn và náo nhiệt như đang ở trời Âu. Đây là các sự kiện do Masterise Homes tổ 
chức tại các nhà mẫu dự án nhằm mang đến trải nghiệm Giáng sinh khó quên cho khách 
hàng và cộng đồng theo tinh thần “Sống phong cách Masteri”. 
Masterise Homes mong muốn kiến tạo những giá trị tinh thần giúp gắn kết các thành viên 
trong gia đình, hướng đến những trải nghiệm khác biệt mỗi cư dân tại mỗi dự án Masteri 
Collection. Đây cũng chiến là triết lý của “Sống phong cách Masteri” – một phong cách 
sống chuẩn quốc tế mà chúng tôi đang nỗ lực mang đến cho cộng đồng cư dân Masteri 
hiện tại và trong tương lai.”

Perhaps there has never been a year that Christmas and New Year’s holidays are more 
anticipated than 2021. After a year when everything ceased to happen because of the 
pandemic, family bonding activities are even more meaningful. For the first time in 
Vietnam, a “Santa’s Workshop” is introduced, bringing Christmas atmosphere full of 
fairytale vibe and joy as if in Europe. These workshops are organised by Masterise 
Homes at project sales galleries to offer an unforgettable Christmas experience to 
customers and the community in the spirit of “Live in Masteri style”.

Masterise Homes aims to create spiritual values that help unite family members, 
aiming for differentiated experiences for every residents at each Masteri Collection 
project. This is also a quintessence of “Live in Masteri style”– a world-class lifestyle 
we are nurturing for current and future Masteri residents.

MASTERISE HOMES VÀ 
TECHCOMBANK CÔNG BỐ 
CHƯƠNG TRÌNH: MUA NHÀ TẶNG 
BẢO HIỂM ĐẶC QUYỀN

MASTERISE HOMES AND 
TECHCOMBANK JOINTLY ANNOUNCED 
AN APPRECIATION PROGRAM: “FOR 
THE ULTIMATE PEACE OF MIND”

Vừa qua, Masterise Homes công bố một hình thức tri ân 
khách hàng mới thông qua gói Bảo hiểm Đặc quyền. Cụ 
thể, một hợp đồng bảo hiểm có giá trị 0.8% giá trị BĐS 
cho năm đầu tiên, giúp bảo vệ lên đến 70 lần phí đóng 
hằng năm đã được Masterise Homes tặng riêng các 
khách hàng mua dự án của đơn vị này. Đây có thể xem là 
một chiến lược chăm sóc khách hàng rất thông minh, khi 
mang đến cho khách hàng những giá trị khác biệt, bền 
vững trong bối cảnh đại dịch.

Không chỉ là chiến lược thích ứng với đại dịch, các giải 
pháp này còn hiện thực hoá cam kết của doanh nghiệp 
trên hành trình không ngừng kiến tạo trải nghiệm xứng 
tầm và định hình phong cách sống đặc quyền dành riêng 
cho khách hàng của Masterise Homes, đồng thời góp 
phần nâng tầm chuẩn sống của người Việt Nam.

Recently, Masterise Homes introduced a new 
appreciation program via a privileged insurance 
package. Accordingly, this is an insurance contract 
valued at 0.8% property value for the first year, 
ensuring property protection up to 70 times annual 
fee, exclusively given to customers who purchase at 
Masterise Homes projects. This is a smart customer 
service strategy, bringing differentiated and 
sustainable values amidst the pandemic.

Not only is this a strategy to adapt to the pandemic, 
but these solutions also realize Masterise Homes’ 
commitment in constantly delivering elevated 
experiences and empowering a privileged lifestyle to 
our customers, at the same time uplifting the living 
standards of Vietnamese people.
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