Sắm Cây
Ươm Vườn

Sắm Vườn
Ươm Tổ Ấm

Đàn Ông Xây Nhà,
Đàn Bà Xây Tổ Ấm…
Một gia đình hạnh phúc được gây dựng từ hai thành tố trên,
nơi tổ ấm được vun đắp, nơi cuộc sống tiện nghi toàn vẹn,
nơi bạn tự hào gọi là “NHÀ” mỗi khi trở về.
Đó là ngôi nhà khang trang, cảnh quan xanh mát, không
khí thoáng đãng và tràn ngập tiếng nô đùa của trẻ thơ sau
những ngày lao động mệt nhoài?
Và hãy để chúng tôi dẫn lối bạn tới tổ ấm mơ ước.

Ngày Mai

Bắt Đầu Từ Hôm Nay
Tổ Ấm Bắt Đầu Từ

GREEN BAY GARDEN

Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong hơn 20 năm phát
triển, tập đoàn BIM Group luôn mong muốn kiến tạo nên
những công trình nhà ở, khu đô thị văn minh – hiện đại,
đem đến những giá trị thiết thực cho khách hàng.
Khái niệm đô thị xanh ngày càng phổ biến trong quá trình
phát triển xã hội khi không gian sống bị thu hẹp và sức khỏe
của con người bị đe dọa bởi sự ô nhiễm. Do đó, Green Bay
Garden ra đời là mô hình căn hộ chung cư kiểu mới được
thiết kế đẳng cấp với không gian xanh hóa tối đa ngay từ ý
tưởng thiết kế cảnh quan.
Ngoài những tiêu chí về chất lượng cuộc sống bao gồm môi
trường, mật độ phủ xanh, Green Bay Garden hội tụ các tiện
ích như y tế, giáo dục, an ninh tuyệt đối, cộng đồng dân cư
văn minh… xứng đáng là lựa chọn hàng đầu của các gia đình
khi mong muốn tìm nơi cho tổ ấm của riêng mình.

CUỘC SỐNG TIỆN NGHI
TƯƠNG LAI BỀN VỮNG
Điểm mấu chốt và đặc biệt quan trọng
khi mua một sản phẩm bất động sản
là việc sở hữu vị trí đắt giá, giao thông
thuận tiện, hạ tầng cơ sở tiêu chuẩn,
tận hưởng các tiện ích nổi trội. Nhằm
đáp ứng mong muốn của cư dân về
cộng đồng dân trí cao, môi trường
sống lành mạnh, hệ thống giáo dục
toàn diện cho sự phát triển của con cái
trong tương lai, chúng tôi sẽ mang đến
cho bạn giải pháp tối ưu.
Đó chính là Green Bay Garden - dự án
căn hộ chung cư đầu tiên tại Quảng
Ninh có mức giá siêu hấp dẫn với lợi
thế “6 trong 1”.

MỨC GIÁ HẤP DẪN
• Sở hữu căn hộ cao cấp với mức giá lý tưởng
• Thiết kế dựa trên nhu cầu nâng cao chất lượng sống của dân cư có thu nhập tầm trung
• Một trong số ít các chung cư có giá cả vừa phải nhưng đi kèm với môi trường sống toàn vẹn

VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA
• Vị trí có phong thủy hài hòa, kết nối với vị trí cửa ngõ của thành phố
• Giao thông thuận lợi
• Cơ sở hạ tầng đồng bộ

THIẾT KẾ XANH HOÁ
• Kiến trúc hiện đại, tối đa hóa không gian sinh hoạt, cũng như khoảng xanh, phù hợp với mọi gia đình
• Thiết kế theo phong thủy ngũ hành mang lại sinh khí dồi dào, vượng khí tối đa cho gia chủ
• Công trình xây dựng có chất lượng bền vững theo thời gian
• Mật độ xây dựng thấp

MÔI TRƯỜNG HOÀN HẢO
• Không gian sống trong lành, diện tích các khoảng xanh
và mặt nước được bố trí rộng rãi, khoáng đạt, gần gũi với thiên nhiên
• Nằm trong khu dân cư khép kín, văn minh, hiện đại đầu tiên tại Hạ Long
• Cộng đồng dân trí cao, đồng đều
• Môi trường giáo - trí hoàn hảo cho sự phát triển của con trẻ

TIỆN ÍCH CẬN KỀ
• Hệ thống tiện ích nội khu hiện đại trong bán kính chỉ vài bước chân
• Tiện ích ngoại khu đa dạng khó có dự án nào đạt được
• An ninh đảm bảo 24/24
• Hệ thống quản lý toàn diện

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
• Chính sách hỗ trợ tối đa với ngân hàng uy tín
• Thanh toán linh hoạt
• Tư vấn hỗ trợ 24/24
• Các chính sách khuyến mại hấp dẫn
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GREEN BAY VILLAGE

GREEN BAY GARDEN
CITADINES MARINA
HALONG

LITTLE VIETNAM

RẠP CGV
TỔ HỢP THƯƠNG MẠI
HALONG MARINE PLAZA

BÃI BIỂN MARINA BAY
& QUẢNG TRƯỜNG BIỂN

PEARL VILLAS
LOTUS
RESIDENCES

BÃI BIỂN NHÂN TẠO

KHU ĐÔ THỊ HẠ LONG MARINA

Có Một Nơi Để Về…
Đó Gọi Là Nhà.
Có Những Người Để Yêu Thương…
Đó Là Gia Đình.
Có Được Cả Hai…
Đó Là Hạnh Phúc.

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

12.3ha

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
2

3.100m

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

1.428

CĂN HỘ
CHUNG CƯ
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CĂN
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CĂN
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464

CĂN HỘ CÓ
SÂN VƯỜN
DTTB 51m2

CĂN
STUDIO
DTTB 39m2
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464

CĂN 1PN
DTTB 45m2

CĂN 2PN
DTTB 67m2

KHU ĐỂ XE TẦNG HẦM VÀ NGOÀI TRỜI
KHU SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
KHU DỊCH VỤ ĂN UỐNG

CÁC LOẠI HÌNH CĂN HỘ

CĂN HỘ
CÓ SÂN VƯỜN

CĂN HỘ 1PN VÀ CĂN HỘ 2PN

Với số lượng có hạn, 36 căn
hộ sân vườn ở vị trí nổi bật tại
tầng trệt của tòa nhà có thiết
kế mặt sàn linh hoạt giúp khai
thác tối đa diện tích sử dụng
với khoảng sân vườn xanh mát
phía sau, đảm bảo chức năng
“kép” – sinh hoạt, thư giãn
hoặc khai thác kinh doanh tại
diện tích sân vườn phía sau.

Mỗi căn hộ 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ được thiết kế
hiện đại, thông thoáng với lối kiến trúc mở sẽ khiến gia
chủ dễ dàng hòa mình với không gian thiên nhiên tươi
xanh bên ngoài. Diện tích nhỏ nhắn vừa phải, phù hợp
với các gia đình trẻ.

CĂN HỘ STUDIO
Căn hộ studio là các căn hộ loại nhỏ, toàn bộ căn
hộ giống như một căn phòng rộng, hoàn toàn
không có các bức tường phân chia các phòng;
khá thông dụng ở Anh và gần đây bắt đầu được
sử dụng tại Việt Nam. Điểm cơ bản nhất của căn
hộ studio có thể được miêu tả như “mọi không
gian nằm trong một không gian”. Điểm mạnh
của các căn hộ Studio là khả năng tiết kiệm năng
lượng chiếu sáng và làm mát rất cao. Diện tích
nhỏ vô cùng tiện lợi cho phong cách sống hiện
đại, dễ dàng bài trí và dọn dẹp.

AN CƯ DÀI LÂU

TÍCH LUỸ TƯƠNG LAI

Sở hữu mức giá hợp lý, 1.428 căn hộ có
diện tích nhỏ gọn với loại hình căn hộ đa
dạng. Nếu căn hộ studio và 1 phòng ngủ
phù hợp với những cặp đôi trẻ, muốn bắt
đầu cuộc sống riêng tiện nghi thì căn hộ
2 phòng ngủ lại đáp ứng được không gian
sinh hoạt cho gia đình có nhiều thế hệ
hơn. Thêm vào đó, nhờ thiết kế kết cấu
linh hoạt, khách hàng hoàn toàn có thể
chọn mua và đập thông các căn liền nhau
để sở hữu một căn hộ có diện tích rộng
hơn.

Hiện nay, xu hướng mua nhà để cho thuê
đang ngày càng phổ biến và là một trong
những yếu tố có vai trò quan trọng trong
quyết định chọn mua căn hộ của khách
hàng. Ghi nhận tại Quảng Ninh, nơi có
số lượng khách du lịch tăng nhanh thuộc
hàng top đầu trong cả nước, nhu cầu về
cho thuê căn hộ lâu dài hoặc du lịch nghỉ
dưỡng là rất lớn. Chắc chắn tính linh hoạt
và đa dạng của các căn hộ sẽ mang đến
giá trị đầu tư tích lũy đầy tiềm năng.

Nhà Không Chỉ Là Chỗ Để Ở,
Mà Còn Là Nơi Để Ta
Tận Hưởng Cuộc Sống

So với những năm trước, khách hàng mua nhà chỉ đặt mục
tiêu có được chốn an cư với an ninh đảm bảo thì ngày nay
còn chú trọng nhiều đến chất lượng, tiện ích và dịch vụ nơi
sinh sống. Đa phần các chủ nhân tương lai luôn ưu tiên lựa
chọn căn hộ tại những khu đô thị xanh, kết nối giao thông
thuận lợi, tiện ích nội - ngoại khu phong phú. Với Green Bay
Garden giá trị căn hộ không chỉ được định vị bởi giá trị tài
chính mà còn ở giá trị của hệ thống tiện ích hiện đại phục
vụ nhu cầu sống đầy tận hưởng.

Tổ hợp thương mại &
giải trí Marine Plaza

Rạp chiếu phim CGV
& Khu vui chơi trẻ em

100m

3km

100m

Bãi biển nhân tạo
Bãi Cháy

4km

Bến xe Bãi Cháy

Khu ẩm thực

4km

200m

Chợ đêm Hạ Long

300m

Quảng trường biển &
Bãi biển Marina Bay

5km

1km

Trường học quốc tế
Singapore ( SIS)

6km

1km

8km

Khu vui chơi giải trí
quốc tế Tuần Châu

Công viên Hạ Long

Cáp treo Bãi Cháy
đến Ba Đèo

Trung tâm thành phố Hạ Long

TIỆN ÍCH ĐỒNG BỘ HOÀN CHỈNH
Đơn giản nhưng độc đáo, hiện đại và hài hòa, Green Bay Garden cung cấp đầy
đủ mọi tiện ích nội khu phục vụ tối đa nhu cầu sống cho cộng đồng cư dân
văn minh, hiện đại:
• QUẢNG TRƯỜNG
• KHU SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
• SẢNH SINH HOẠT CHUNG
• THANG MÁY HIỆN ĐẠI VÀ AN TOÀN
• TẦNG HẦM ĐỖ XE RỘNG LỚN, THÔNG XUYÊN SUỐT DỰ ÁN
• KHU ĐỖ XE NGOÀI TRỜI
• KHUÔN VIÊN CÂY XANH…
Nằm trong Green Bay Village, dự án cũng được thụ hưởng những tiện ích
ngoại khu vượt trội và đẳng cấp như:
• KHU QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM VỚI CÔNG VIÊN VÀ HỒ BƠI LỚN
• KHOẢNG XANH & BỂ BƠI NHỎ TẠI CÁC TIỂU KHU
• BÃI ĐỖ XE RIÊNG BIỆT TẠI CÁC TIỂU KHU
• KHU GIẢI TRÍ CỘNG ĐỒNG VỚI ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI HIỆN ĐẠI
• SÂN CHƠI CHO TRẺ EM
• PHÒNG TẬP THỂ DỤC
• KHU TỔ CHỨC TIỆC NGOÀI TRỜI
• KHU BÁN LẺ VÀ SIÊU THỊ NHỎ
• THƯ VIỆN

GREEN BAY GARDEN
KHU QUẢNG TRƯỜNG CHUNG

BÃI ĐỖ XE RIÊNG BIỆT

KHOẢNG XANH & BỂ BƠI

KHU GIẢI TRÍ CỘNG ĐỒNG

Xanh Hóa Kiến Trúc
Dẫn Đầu Xu Hướng
Sống Hiện Đại
Một không gian sống xanh – sạch được bao bọc bởi thiên nhiên đang là xu
hướng sống đắt giá hiện nay. Nhưng “Kiến trúc Xanh” không chỉ đơn thuần là
công trình có nhiều cây xanh mà còn thể hiện ở việc cải tiến để tận dụng tối
đa ánh sáng tự nhiên và gió trời mang đến lợi ích môi trường, kinh tế và sức
khỏe cho con người.
Để hiện thực hóa ước mơ về một quần thể xanh Green Bay Garden, các kiến
trúc sư tài năng đã trau chuốt từ thiết kế không gian sống, tối đa hóa tầm nhìn
hướng biển cho đến việc sắp xếp chuỗi các tiện ích nổi bật tại dự án nhằm
mang đến một không gian sống thoáng đãng, ngập tràn sinh khí và ánh sáng
tự nhiên. Tại Green Bay Garden, mọi phòng khách đều là nơi đón nhận ánh
sáng tự nhiên tối đa nhất. Nhịp sống hiện đại trong không gian thanh bình sẽ
là chất xúc tác giúp các thành viên gia đình thêm gắn bó để tận hưởng cuộc
sống hạnh phúc trọn vẹn.

KHỞI TẠO CUỘC SỐNG XANH

VƯỜN TRONG PHỐ

Không gian cây cảnh xanh mát với diện tích rộng 12.3ha trong đó mật độ xây dựng chỉ 25%, lại thêm việc sở hữu hàng rào cây xanh bao quanh
toàn khu, Green Bay Garden khẳng định giá trị dự án khi trao cho những cư dân tương lai tấm thẻ xanh kết nối với cuộc sống xanh.

Việc phân bổ vị trí các khu vực cây xanh, công viên nhỏ, hồ nước làm
chỗ vui chơi, nghỉ ngơi cho cư dân... là một tiêu chí phong thủy quan
trọng tại Green Bay Garden. Chính những không gian này sinh ra các
năng lượng tích cực, tạo tiền đề cho người lớn phát triển thể lực, nền
móng cho trẻ nhỏ phát triển trí lực.

Thiết kế tối giản chú trọng vào tiện ích giúp cư dân nơi đây tận hưởng không khí trong lành, cuộc sống an nhiên và thanh bình.

Hội tụ những tiêu chuẩn khắt khe về thiết kế và thẩm mỹ, Green Bay
Garden được bài trí những khoảng sân vườn xinh xắn theo nguyên tắc
phong thủy ngũ hành. Các sắc vàng, trắng của hành kim, xanh lá của
hành mộc, xanh biển của hành thủy, đỏ của hành hỏa, nâu của hành
thổ được xen kẽ hài hòa để tạo ra hiệu ứng tích cực thu hút được tiền
tài và cải thiện sức khỏe.

CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VĂN MINH

GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Xu hướng “Sống Xanh” tại Green Bay Garden không chỉ dừng lại
ở việc sử dụng thực phẩm sạch, cách thức sinh hoạt thân thiện
với môi trường hằng ngày, mà còn được thể hiện qua việc xây
dựng các khu sinh hoạt chung với tầm nhìn về một cộng đồng
dân trí cao, văn minh và gắn kết.

Gần các hệ thống giáo trí quốc tế và chuẩn mực, Green Bay
Garden mang lại một môi trường phát triển tối ưu cho những cư
dân nhỏ.
Ngoài ra, với hệ thống khu giải trí vui chơi cộng đồng được sắp
xếp khoa học, logic, các bé sẽ có những khoảng không rộng rãi
để kết bạn, giao lưu và phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn
tinh thần.

HỆ THỐNG CAMERA
AN NINH HIỆN ĐẠI

TƯỜNG RÀO KIẾN TRÚC
THẨM MỸ CÓ ĐÈN CHIẾU SÁNG

AN NINH TUYỆT ĐỐI
QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP
Hiểu được tầm quan trọng của hệ thống quản lý dự án,
Green Bay Garden thừa hưởng mô hình quản lý chuyên
nghiệp nhất quán từ Green Bay Village (Cộng đồng dân cư
khép kín - Gated Community đầu tiên tại Quảng Ninh). Với
tiêu chuẩn quản lý quốc tế, đảm bảo các tiện ích, cơ sở hạ
tầng luôn ở trong trạng thái hoạt động tốt, các dịch vụ được
tối ưu hóa, hệ thống an ninh đa lớp mang đến cho cư dân
cuộc sống yên bình, Green Bay Garden tạo nên một môi
trường sống lý tưởng, bền vững góp phần làm gia tăng giá
trị của bất động sản.

CÁC CĂN HỘ CÓ SỰ KIỂM
SOÁT BẰNG THẺ ĐIỆN TỬ

CỔNG RA VÀO
ĐƯỢC CANH GÁC 24/7

HỘI TỤ ĐẦY ĐỦ LỢI THẾ ĐẦU TƯ GIA TĂNG THEO NĂM THÁNG
Nghiên cứu thị trường bất động sản vừa được CBRE công bố, năm 2017, phân khúc căn hộ tầm trung và bình dân tăng mạnh. Mặc dù phân
khúc căn hộ cao cấp được đánh giá duy trì thanh khoản, nhưng căn hộ tầm trung vẫn được dự đoán có nguồn cung lớn nhất và tiếp tục giữ
vị trí “Quán quân” về thanh khoản.
Với vị trí đắc địa, thừa hưởng hệ thống cơ sở hạ tầng và giao thông thuận tiện, cùng tiềm lực phát triển về kinh tế và thế mạnh trong phát
triển du lịch, Quảng Ninh được đánh giá là thị trường bất động sản sôi động và giàu tiềm năng bậc nhất miền Bắc.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, năm 2016, tăng trưởng GDP của tỉnh đạt mức 10,1%, cao hơn so với mặt bằng
chung cả nước vào khoảng 6,3-6,5%. Tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2016 là 8,3
2015.
Các yếu tố này góp phần đảm bảo giá trị bất động sản tại Quảng Ninh tăng không ngừng.

triệu lượt khách tăng 7% so với năm

Lựa chọn sống tại Greenbay Garden không chỉ là sự đầu tư cho tương lai, sức khỏe và tâm lực mà còn là một quyết định đầu tư tài chính thông
minh, hiệu quả với diện tích vừa phải, thiết kế linh hoạt, dễ dàng chuyển đổi và cho thuê nhanh chóng.

GIỚI THIỆU VỀ
CHỦ ĐẦU TƯ

Tập đoàn BIM Group là một trong số ít những chủ đầu tư tại Việt Nam
đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe và chuyên nghiệp của các
thương hiệu hàng đầu thế giới. Với hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển
trong nhiều lĩnh vực và sở hữu một nền tảng tài chính vững chắc, BIM
Group đã tạo được những dấu ấn quan trọng trong ba lĩnh vực kinh
doanh chính là: Phát triển Du lịch & Đầu tư Bất động sản, Nông nghiệp
- Thực phẩm và Dịch vụ Thương mại.
Trong lĩnh vực Nông Nghiệp - Thực Phẩm, BIM Group không chỉ là
thương hiệu sản xuất và chế biến muối hàng đầu Việt Nam mà còn là
đơn vị nuôi trồng và sản xuất thủy hải sản uy tín.
BIM Group đã khẳng định vị thế và danh tiếng của mình trong lĩnh vực
Dịch vụ - Thương mại với hệ thống Câu lạc bộ thể dục thể thao và chăm
sóc sức khỏe toàn diện hàng đầu Việt Nam - Elite Fitness & Spa; Hệ
thống nhà hàng Zpizza tại Hà Nội; Hệ thống trung tâm giáo trí đầu tiên
tại Việt Nam - TiniWorld.
Riêng ở lĩnh vực Bất động sản, BIM Group đã và đang phát triển nhiều
dự án lớn tại Việt Nam và quốc tế như: Khu căn hộ cao cấp cho thuê
Fraser Suites Hà Nội với tỷ lệ lấp đầy luôn đạt trên 95%, Khu đô thị du
lịch Halong Marina, Royal Square - Khu tổ hợp khách sạn - Văn phòng
- Trung tâm thương mại cao cấp và hiện đại bậc nhất Viêng Chăn - Lào
(khu khách sạn được quản lý dưới thương hiệu Crowne Plaza).
CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC
Năm 2015:
Giải thưởng “Thương hiệu mạnh” do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng.
Giải thưởng “Dự án phát triển phức hợp tốt nhất Việt Nam” do IPA
trao tặng.
Giải thưởng “Top 10 Chủ đầu tư xuất sắc nhất Việt Nam” do BCI Asia
Awards trao tặng.
Giải thưởng Vietnam Property Award 2015 do Ensign Media trao tặng.

Tại Phú Quốc, BIM Group hiện đang phát triển Khu phức hợp du lịch
Phu Quoc Marina hội tụ các thương hiệu nghỉ dưỡng danh tiếng như
InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort & Residences; Regent
Phu Quoc Resort & Villas…đa dạng hóa các lựa chọn nghỉ dưỡng với
dự án Boutique Hotels độc đáo - Phu Quoc Waterfront. Đưa du khách
đến một thiên đường nghỉ dưỡng thực sự, đáp ứng mọi khía cạnh của
một kỳ nghỉ hoàn hảo, Phu Quoc Marina còn là điểm đến của những
thương hiệu giải trí đẳng cấp quốc tế. Sailing Club Phu Quoc chiều lòng
du khách với chuỗi dịch vụ vui chơi giải trí, thư giãn hàng đầu Đông Nam
Á, đi kèm với các dịch vụ ẩm thực đẳng cấp đặt trong không gian biển
tuyệt đẹp. Công viên nước được quản lý bởi tập đoàn danh tiếng của
Canada với các hoạt động vui chơi đặc sắc, khơi dậy những xúc cảm mới
mẻ cho du khách.
Tại Quảng Ninh, BIM Group ghi dấu ấn với Khách sạn Halong Plaza khách sạn cao cấp 4 sao đầu tiên tại Vịnh Hạ Long, công trình đường
bao biển Hùng Thắng có chiều dài 3,79km kéo dài từ khu vực Bãi Cháy
đến Tuần Châu góp phần tạo nên một bước ngoặt lớn trong tiến trình
hình thành và phát triển của thành phố Hạ Long ngày nay. Thêm vào đó
là dự án Halong Marina - khu đô thị hiện đại bậc nhất Hạ Long với hàng
loạt các công trình thương mại, nhà ở đã đi vào hoạt động như: Chung
cư Green Bay, Trung tâm thương mại Marine Plaza, Nhà phố thương mại
Little Việt Nam, Nhà liền kề San Hô và Nhà liền kề nghỉ dưỡng Vạn Liên
(Royal Lotus Resort & Villas).
Với từng bước đi vững chắc, tầm nhìn chiến lược khi liên tục bắt tay với
các tập đoàn danh tiếng quốc tế, BIM Group dần trở thành cái tên uy
tín trên thị trường toàn quốc.
Năm 2016:
Giải thưởng “Thương hiệu mạnh” do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng.
Giải thưởng “Dự án phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam” do IPA
trao tặng.
Giải thưởng “Kiến trúc khách sạn đẹp nhất” do IPA trao tặng.
Giải thưởng “Thương Hiệu Xuất Sắc – Excellent Brand 2016” do Văn Phòng
Quốc hội, Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam trao tặng.

DỰ ÁN THUỘC KHU ĐÔ THỊ HALONG MARINA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
SYRENA VIỆT NAM - BIM GROUP
Trụ sở chính:
Tầng 1, tòa nhà Green Bay,
Hoàng Quốc Việt, Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: +84 203 3847 043 | Fax: +84 203 3844 498

CHỦ ĐẦU TƯ

Văn phòng Hà Nội:
Tầng 3, tòa nhà Syrena, 51 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: +84 24 3719 7214 | Fax: +84 24 3719 7214

* Chúng tôi xin lưu ý rằng: Các thông số, nội dung, hình ảnh và màu sắc trong tài liệu chỉ mang tính minh hoạ và có thể được thay đổi bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc do yêu cầu thực tế của chủ đầu tư.
* Tài liệu này không được xem là một phần của bản chào giá hay hợp đồng.

www.greenbaygarden.com

