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nghiệm từ lãnh đạo cấp cao và các thành viên 
chủ chốt, với sức trẻ, nhiệt huyết của đội ngũ 
cán bộ, chuyên viên, BacNinhLand luôn mong 
muốn được hợp tác làm việc với những đơn vị 
Chủ Đầu Tư uy tín, góp phần vào công cuộc an 
sinh xã hội, nâng cao hình ảnh, thương hiệu các 
đơn vị tham gia trên thị trường Bất động sản nói 
riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Và chính 
điều đó đã tạo nên một mối quan hệ bền vững 
giữa BacNinhLand và Chủ Đầu Tư, tạo đà cho 
BacNinhLand mang đến những sản phẩm Bất 
động sản tốt hơn nữa cho thị trường.

Với thiện chí, hợp tác để cùng phát triển, cùng 
mang đến những giá trị tốt nhất cho Chủ Đầu Tư 
và Khách hàng, chúng tôi luôn mong muốn hợp 
tác và là đối tác tin cậy, uy tín của các tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng Sản 
phẩm, Dịch vụ do BacninhLand phân phối và 
cung cấp.

Vì tất cả những điều đó, chúng tôi tin tưởng 
rằng, Quý  khách hàng sẽ thật sự hài lòng!

Bacninhland sẽ cố gắng hết sức mình để bán 
tới Sản phẩm cuối cùng của Chủ Đầu Tư đến tay 
người tiêu dùng trong thời gian sớm nhất .

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách!

Kính gửi Quý khách hàng!       

Lời đầu tiên cho phép Công ty CP Kinh Doanh 
BĐS Bắc Ninh, Xin được gửi tới quý Khách hàng 
lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, an khang 
và thịnh vượng.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh BĐS Bắc 
Ninh (BacNinhLand) được thành lập xuất phát 
từ nhu cầu An Cư Lạc Nghiệp của người dân và 
đầu tư Bất động sản sinh lợi của Khách hàng. Là 
một trong những Sàn giao dịch hàng đầu tại Bắc 
Ninh về Tư vấn và Dịch vụ Địa ốc hiện nay với 
phương châm hoạt động là “An Cư Lạc Nghiệp 
- Kiến Tạo Tương Lai”, cùng đội ngũ chuyên viên 
giàu kinh nghiệm. BacNinhLand luôn hướng đến 
lợi ích của Khách hàng, Nhà Đầu Tư và Cộng 
đồng với tiêu chí Sản phẩm tốt nhất - Dịch vụ 
tốt nhất.

Thời gian qua, Chúng tôi đã đáp ứng được nhu 
cầu giao dịch về Bất động sản của Khách hàng 
một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Không chỉ làm hài lòng Khách hàng với những 
sản phẩm Bất động sản tốt nhất – Dịch vụ tốt 
nhất, Công ty chúng tôi còn luôn nỗ lực không 
ngừng để làm hài lòng đối tác Đầu tư Bất động 
sản, những người đã tin tưởng và giao phó sản 
phẩm cho BacNinhLand. Với thế mạnh về kinh 

thư ngỎ
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Tiền thân là công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại Quốc tế Nam Thiên.  
Có địa chỉ tại tầng 1, tòa Viglacera, 

đường Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc 
Ninh.

ngành nghề kinh doanh chính:
   +Kinh doanh bất động sản
   +Quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê
Năm 2016 CTY CP ĐT&PT TM QT Nam Thiên  

thay đổi đăng ký kinh doanh để gia tăng ngành 
nghề dịch vụ.

- Tập trung với ba mảng chính:
+ Kiến trúc - nội thất
+ Tư vấn - bất động sản
+ Dịch vụ pháp lý - dịch vụ công chứng.

Với mong muốn đem đến cho thị trường 
những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc 
tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong 
cách sống hiện đại, ở bất cứ lĩnh vực nào Nam 
Thiên cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt 
sự thay đổi xu hướng tiêu dùng. Nam Thiên làm 
nên những điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu 
Việt và tự hào là một trong những Cty dịch vụ 
hàng đầu tại Bắc Ninh.

QUÁ TRÌNH
hÌnh ThÀnh VÀ
PhÁt tRiỂn 
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năm 2017
Vì lý do gia tăng cổ đông và thay đổi tên để phù 

hợp với Văn hóa vùng. Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại Quốc tế Nam Thiên đổi tên thành 
Công ty CP đầu tư kinh doanh BĐS Bắc Ninh tập 
trung chú trọng phát triển riêng biệt về cung cấp 
các dịch vụ về  Bất Động Sản nhằm đáp ứng nhu 
cầu thị trường tốt hơn nữa.

công ty cổ Phần đầu tư và Kinh Doanh BđS Bắc 
ninh (Bắc ninh land) được thành lập xuất phát từ 
nhu cầu an cư lạc nghiệp của người dân và đầu tư 
bất động sản sinh lợi của khách hàng, là một trong 
những sàn giao dịch hàng đầu tại Bắc Ninh về tư 
vấn và dịch vụ địa ốc hiện nay. Với phương châm 
hoạt động là “An Cư Lạc Nghiệp - Kiến Tạo Tương 
Lai”, cùng đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm. 

Bắc Ninh Land luôn hướng đến lợi ích của khách 
hàng, nhà đầu tư và cộng đồng với tiêu chí Sản 
phẩm tốt nhất - Dịch vụ tốt nhất.

Thời gian qua, Chúng tôi đã đáp ứng được nhu 
cầu giao dịch về bất động sản của Khách hàng một 
cách nhanh chóng và hiệu quả.

Không chỉ làm hài lòng khách hàng với những 
sản phẩm bất động sản tốt nhất - dịch vụ tốt nhất, 
công ty chúng tôi còn luôn nỗ lực không ngừng để 
làm hài lòng đối tác đầu tư bất động sản, những 
người đã tin tưởng và giao phó sản phẩm cho Bắc 
Ninh Land. Với thế mạnh về kinh nghiệm từ lãnh 
đạo cấp cao và các thành viên chủ chốt, với sức 
trẻ, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, chuyên viên, 
Bắc Ninh Land luôn mong muốn được hợp tác làm 
việc với những đơn vị chủ đầu tư uy tín, góp phần 
vào công cuộc an sinh xã hội, nâng cao hình ảnh, 
thương hiệu các đơn vị tham gia trên thị trường 
bất động sản nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói 
chung. Và chính điều đó đã tạo nên một mối quan 
hệ bền vững giữa Bắc Ninh Land và chủ đầu tư, tạo 
đà cho Bắc Ninh Land mang đến những sản phẩm 
bất động sản tốt hơn nữa cho thị trường. 
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      tầM nhìn
- Trở thành nhà phân phối, phát triển dự án 

cung cấp dịch vụ bất động sản hàng đầu tại Bắc 
Ninh và miền Bắc.

      Sứ Mệnh
Mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, nhà 

đầu tư.
Mang lại ngôi nhà mơ ước cho người dân Việt 

Nam với giá cả phù hợp
Mang lại sự sung túc và hạnh phúc cho toàn 

bộ nhân viên
Mang lại lợi ích và đóng góp cho cộng đồng, 

xã hội.

     giÁ tRị cốt lõi
- đối với khách hàng: Cung cấp những sản 

phẩm & dịch vụ về bất động sản uy tín, chất 
lượng, giúp khách hàng tối ưu hóa hiệu quả sử 
dụng vốn đầu tư và hiệu quả tài chính.

- đối với cổ đông: Là một tổ chức kinh tế hoạt 
động bền vững và hiệu quả mang đến cho cổ 
đông lợi ích cao, lâu dài.

- đối với cán bộ, nhân viên: Là ngôi nhà chung 
mang tới từng thành viên một cuộc sống chất 
lượng, sung túc, đủ đầy.

- đối với cộng đồng và xã hội: Là tổ chức có 
trách nhiệm xã hội, tích cực, chủ động tham gia 
góp phần làm cho xã hội thêm hưng thịnh
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tRiết lý Kinh Doanh
- Luôn thấu hiểu, tạo niềm tin và gìn giữ uy tín 

với khách hàng, đối tác và cổ đông.
- Luôn đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng
Thông tin minh bạch kịp thời, chia sẻ thành 

công cùng khách hàng, đối tác và cổ đông.
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hội đồng quản trị

Bộ phận
định giá

Bộ phận
đấu giá

Bộ phận
quản lý

Bộ phận
Truyền thông

Bộ phận
tư vấn

Bộ phận
môi giới

Ban giám đốc

Phòng kinh doanh

Phòng hành chính - 
kế toán

tổ chức công ty 
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hồ Sơ PhÁP lý
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hình ảnh công ty
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Một Số Dự Án đã tRiỂn Khai

Tổ hợp TTTM Vincom Shophouse Tuyên 
Quang là dự án tâm huyết tiếp theo của tập đoàn 
Vingroup – Tập đoàn kinh tế hùng mạnh, uy tín, 
có chiến lược phát triển bền vững và năng động 
hàng đầu Đông Nam Á, đang trở thành một dự 
án được kỳ vọng nhất tại tỉnh Tuyên Quang. Dự 
án được quy hoạch đồng bộ gồm các khu vui 
chơi giải trí, mua sắm tiện nghi với điểm nhấn là 
nhà phố thương mại Shophouse đẳng cấp. Đây 
là mô hình bất động sản đang thịnh hành ở các 
đô thị tại phương Tây từ lâu, sau đó xuất hiện và 
phát triển ở châu Á và ngày càng được biết đến 
tại khu vực Đông Nam Á. Các khu phố thương 
mại nổi tiếng của khu vực như khu shophouse ở 
Penang, phố mua sắm Geylang của Singapore, 
Malacca (Malaysia).

Vincom Shophouse
Tuyên Quang
điỂM SÁng 
Miền tây Bắc
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Dịch vụ tiện ích cao cấp, đồng bộ

Dịch vụ tiện ích là một trong những hạng mục hàng đầu được Vingroup chú trọng đầu tư. Luôn cố 
gắng mang tới cho cứ dân của Vin một cuộc sống hoàn hảo, cân bằng chính là mục tiêu của tập đoàn. 
Theo năm tháng, theo từng dự án, u tín của Vingroup càng được khẳng định vì họ luôn thực hiện đúng 
những gì đã cam kết với khách hàng…
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Vinhomes Royal City là một trong những dự án 
thành công nhất của Vingroup, dự án này đã tạo 
lên tiếng vang và nâng cao uy tín cho tập đoàn. 
Royal City đã mở đường cho hàng loạt những dự 
án thành công vang dội của Vingroup sau này.

Tổ hợp các căn hộ chung cư Vinhomes Royal 
City được thiết kế gồm 6 tòa nhà từ R1 đến R6 
với tổng số 4.460 căn hộ. Các căn hộ có diện 
tích mặt bằng đa dạng (từ 88,3m2 trở lên) với 39 
loại khác nhau. Mỗi căn hộ có từ 2 đến 4 phòng 

Vinhomes
Royal city

ngủ, được bài trí hợp lý, đa dạng theo từng sở 
thích của khách hàng, đáp ứng tối đa nhu cầu 
sinh hoạt và nghỉ ngơi của các thành viên trong 
gia đình.

Các căn hộ được thiết kế đa dạng với 39 mẫu 
khác nhau với nhiều diện tích và cách bố trí 
phòng khách hợp lý, thể hiện đẳng cấp căn hộ 
tại đây. Phòng ngủ thiết kế ấn tượng, tạo cảm 
giác ấm áp, mang đến giấc ngủ bình yên cho 
chủ hộ.
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Không gian căn hộ Vinhomes Royal City
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Khu đô thị Vinhomes Gardenia có quy mô 
17,6ha, được quy hoạch đối xứng qua trục 
đường Hàm Nghi, hướng ra sông Nhuệ và Đại lộ 
Thăng Long. Dự án tọa lạc tại một trong những 
vị trí vàng cuối cùng của Mỹ Đình – trung tâm 
khu vực phía Tây Hà Nội, kết nối đồng bộ với 
hạ tầng giao thông và trung tâm hành chính – 
thương mại hiện đại trong tương lai.

Lấy cảm hứng từ đóa nhài tây thanh khiết, 
Vinhomes Gardenia (thành phố Ban Mai) được 
thiết kế dựa trên nguyên tắc xanh – trong lành 
và cân bằng với mô hình vườn trong phố độc 
đáo do hai thương hiệu thiết kế nổi tiếng thế 
giới CPG (Singapore) và West Green Design 
(Canada) tư vấn. Biểu tượng bông hoa được thể 
hiện khéo léo trong thiết kế cảnh quan và chi 
tiết nội ngoại thất tạo nên phong cách đặc trưng 
cho Vinhomes Gardenia.

Dự án Vinhomes Gardenia được chia thành 
hai phân khu The Arcadia (thiên đường thanh 
bình) và The Botanica (vườn bách thảo). Đây 
cũng là dự án đầu tiên của Tập đoàn Vingroup 

Khu đô thị
VinhoMeS gaRDenia

sở hữu đa dạng các loại hình bất động sản, từ 
căn hộ đẳng cấp, căn hộ duplex, biệt thự liền kề, 
nhà phố thương mại (shophouse), đến biệt thự 
song lập.

Trong đó, khu căn hộ The Arcadia nằm tại trục 
đường chính Hàm Nghi, gồm 3 tòa căn hộ được 
thiết kế thông thoáng phù hợp với xu hướng kiến 
trúc gần gũi thiên nhiên tiên tiến trên thế giới. 
The Arcadia sở hữu hệ thống tiện ích nội khu 
đồng bộ, đa dạng như sân tennis, sân chơi trẻ 
em, vườn tiệc nướng, quầy bar nổi… Tất cả được 
bố trí quanh tâm điểm là bể bơi dài gần 50m có 
thiết kế độc đáo mang cảm hứng từ đóa nhài 
tây bừng nở.

Bên cạnh cảnh quan độc đáo, khu căn hộ The 
Arcadia còn được thiết kế nhiều khe sáng và 
cửa đón gió, bảo đảm đối lưu không khí. Khoảng 
trống ở các khe sáng cũng được xanh hóa triệt 
để nhằm tạo tầm nhìn mát mắt.

Diện tích các căn hộ linh hoạt từ 54m2 đến 
146,8m2, gồm 1-4 phòng ngủ có tầm nhìn 

18 Profile Bacninh land



thoáng rộng. Ở The Arcadia, lần đầu tiên Tập 
đoàn Vingroup giới thiệu ra thị trường mô hình 
căn hộ duplex – căn hộ thông tầng với diện tích 
mỗi sàn từ 98m2 đến 102m2, mang lại không 
gian sống hiện đại, tiện nghi và riêng tư.

Phân khu thấp tầng The Botanica gồm hệ thống 
biệt thự liền kề, nhà phố thương mại Shophouse 
và biệt thự song lập nằm dọc hai bên trục cảnh 
quan chính và xen kẽ giữa các tiện ích của dự án 
như vườn hoa súng, đồi hoa, sân chơi trẻ em, làn 
xe đạp thân thiện, sân tennis, đường chạy bộ…

Trong đó, 38 căn biệt thự tân cổ điển được 
ngăn cách mềm bằng các hàng rào và tiểu cảnh 
nước xanh mát giúp điều hòa không khí tự nhiên, 
diện tích đất từ 277m2 đến 382m2. Biệt thự liền 
kề và khu nhà phố thương mại (Shophouse) tạo  
không gian sống gần gũi ấm áp và đem lại khả 
năng sinh lời cho gia chủ.

Với việc chỉ có 3 tòa căn hộ, 38 biệt thự song 
lập còn lại là biệt thự liền kề và nhà phố thương 
mại, Vinhomes Gardenia cũng là khu đô thị có 
mật độ dân cư thấp, phù hợp với những người 
yêu thích cuộc sống an nhiên, tĩnh tại.

Bên cạnh hai phân khu nhà ở, cũng như các 
khu đô thị phức hợp đồng bộ Vinhomes, dự án 
Vinhomes Gardenia sở hữu một hệ sinh thái 
các thương hiệu của Vingroup như phòng khám 
Vinmec, trường mầm non và tiểu học Vinschool, 
siêu thị VinMart… đáp ứng tốt tiện ích sống cho 
cư dân.

Vinhomes Gardenia còn có hệ thống 66 tiện 
ích và dịch vụ tiêu chuẩn Vinhomes như bể 
bơi trong nhà và ngoài trời, vườn cảnh, quảng 
trường, vườn hoa, vườn thú cưng…

Bà Lưu Thị Ánh Xuân – Tổng giám đốc Công 
ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Vinhomes 2 
cho biết, sống xanh và cân bằng là xu hướng 
phát triển tất yếu của thế giới mà Việt Nam đang 
hướng tới.

“Với Vinhomes Gardenia, chúng tôi muốn 
mang đến cho khách hàng phong cách sống 
trong lành và cân bằng từ thiết kế, quy hoạch, 
thẩm mỹ, cộng đồng đến hệ thống dịch vụ tiện 
ích đồng bộ”, bà Xuân chia sẻ.

Tại sự kiện ra mắt dự án Vinhomes Gardenia và 
khu căn hộ The Arcadia vào 9h ngày 10/1/2016 
ở khách sạn Daewoo (360 Kim Mã, Ba Đình, Hà 
Nội), khách tham dự sự kiện và đăng ký căn 
hộ The Arcadia sẽ được tặng gói rau sạch của 
VinEco trong 3 tháng, tặng suất học bổng trị giá 
50 triệu đồng tại trường mầm non hoặc tiểu học 
Vinschool trong khu đô thị Vinhomes Gardenia.

Ngoài ra khách hàng còn được hỗ trợ vay vốn 
lên tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất ưu đãi 0% áp 
dụng tới 24 tháng đầu tiên. Nếu đăng ký trước 
31/1/2016 sẽ được tặng gói dịch vụ quản lý 3 
năm.
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Tổ hợp Trung tâm thương mại (TTTM)  
Shophouse Royal Park Bắc Ninh là sản phẩm 
trong dự án tâm huyết tiếp theo của tập đoàn 
Apec – Tập đoàn kinh tế hùng mạnh, uy tín, có 
chiến lược phát triển bền vững và năng động 
hàng đầu Đông Nam Á, đang trở thành một dự 
án được kỳ vọng nhất tại Bắc Ninh.

Dự án được quy hoạch đồng bộ gồm các khu 
vui chơi giải trí, mua sắm tiện nghi với điểm nhấn 
là nhà phố thương mại Shophouse đẳng cấp 
dưới chân khu căn hộ, khách sạn cao cấp. Đây 
là mô hình bất động sản đang thịnh hành ở các 
đô thị tại phương Tây từ lâu, sau đó xuất hiện và 
phát triển ở châu Á và ngày càng được biết đến 
tại khu vực Đông Nam Á. Các khu phố thương 
mại nổi tiếng của khu vực như khu shophouse ở 
Penang, phố mua sắm Geylang của Singapore, 
Malacca (Malaysia).

SHopHoUSe
       Royal paRk
Bắc ninh
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KHU ĐÔ THỊ 
 
PhÚc ninh
Khu đô thị mới Phúc Ninh được quy hoạch 

theo định hướng phát triển thành phố Bắc Ninh 
thành đô thị loại I, là tiền đề cho tỉnh Bắc Ninh trở 
thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022. 
Hơn nữa, theo quy hoạch Vùng Thủ đô, Bắc Ninh 
là một đô thị động lực, cùng với Hà Nội và Vĩnh 
Phúc tạo thành tam giác tăng trưởng, phát triển 
Vùng đô thị lớn. Đô thị Bắc Ninh có chức năng 
Vùng về công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du 
lịch, đào tạo, y tế - nghỉ dưỡng và logistics; chia 
sẻ với Hà Nội về nhà ở và giảm áp lực giao thông. 
Theo danh mục các dự án đầu tư thuộc chương 
trình phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh, Khu 
đô thị Phúc Ninh là một trong những dự án phát 
triển nhà ở được ưu tiên thực hiện. Tại Khu đô 
thị Phúc Ninh còn được đầu tư, hoàn thiện các 
công trình thể dục, thể thao cấp đô thị. 

Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ PHÚC NINH
Chủ đầu tư dự án: Cty PTĐT Kinh Bắc (KBC)
Đơn vị thiết kế: công ty Surbana (Singapore)
Tổng diện tích dự án: 136.47ha
Quy mô:  1.300 căn nhà ở chuyên gia và biệt 

thự nhà vườn sang trọng có diện tích từ 300-500 
m2

Loại hình: Đất chia lô
Tổng vốn đầu tư: 200 triệu USD
Đơn vị phân phối: Bắc Ninh Land
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Là một trong những dự án tiêu điểm của Bắc 
Ninh trong giai đoạn 2017 - 2018, khu đô  thị 
Phúc Ninh nhận được rất nhiều sự quan tâm của 
khách hàng và các nhà đầu tư.

Chỉ trong vòng 1 ngày sau đợt mở bán đầu 
tiên, 80% số lô đã được bán hết. Trong số đó 
Bắc Ninh Land đã giao dịch 3/4. Đây là minh 
chứng tõ ràng nhất về uy tín, sự chuyên nghiệp 
trong tư vấn bán hàng của đội ngũ cán bộ, nhân 
viên của Bắc Ninh Land.
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VinhoMeS Bắc ninh 
                              Biểu tượng phồn vinh xứ Kinh Bắc
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Vinhomes Bắc ninh
Dự án chung cư cao cấp Vinhomes Bắc ninh, 

đứa con tinh thần của tập đoàn Vingroup, là dự 
án được mong chờ nhất tại Bắc ninh trong năm 
2017. đây cũng là dự án đánh dấu sự chuyên 
nghiệp, uy tín của Bắc ninh land với khách 
hàng tại tỉnh nhà...

Với vị trí nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm 
Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và là cửa ngõ 
phía Đông Bắc của Hà Nội, Bắc Ninh là vùng đất 
địa linh nhân kiệt, có vị trí địa lí ấn tượng, điểm 
giao thương thuận lợi đến các thành phố lớn 
trên cả nước. Bắc Ninh qua năm tháng đã khẳng 
định là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

 Dự án Vinhomes Bắc Ninh được xây dựng tại 
ngã 6 Bắc Ninh giữa  trung tâm thành phố với 
con đường Trần Hưng Đạo , Nguyễn Đăng Đạo 
sầm uất và đường lõi của Thành Phố là Lý Thái 
Tổ. Được phát triển bởi thương hiệu bất động 
sản nhà ở hàng đầu Việt Nam, Vinhomes Bắc 
Ninh mang đến hơi thở mới, hiện đại và đẳng 
cấp cho cư dân xứ Kinh Bắc, góp phần thay đổi 
văn hóa, kinh tế, đô thị...

- Tên thương mại dự án: Vinhomes Bắc Ninh
- Chủ đầu tư: Tập đoàn VINGROUP
- Đơn vị thiết kế: Kiến Trúc Việt.
- Đơn vị thẩm tra: Viện khoa học công nghệ 

xây dựng.
- Đơn vị thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình: 

Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây Dựng
- Công trình gồm 2 tòa cao tầng CT1, CT2:
- Diện tích xây dựng tầng 1: 6.953m2
- Tổng diện tích sàn: 104.640m2. Trong đó:
- Diện tích xây dựng phần nổi là:    86.379m2
- Diện tích tầng hầm: 18.261m2
- Chiều cao công trình: 121.6m
- Công trình gồm 2 toàn tháp:
- SA cao 31 tầng và SC cao 27 tầng
- Khối đế cao 4 tầng, 02 tầng hầm và tum mái
- Cốt nền công trình (Cốt sàn tầng 1): 0.75m 

Một điểm khác tạo nên sức hút của Vinhomes 
Bắc Ninh chính là lượng người nước ngoài tại 
Bắc Ninh ngày càng tăng. Phần lớn người nước 
ngoài tại đây thuê phòng ở, nhưng gần đây sau 
khi quy định về việc cho người nước ngoài mua 
nhà ở Việt Nam có hiệu lực, người nước ngoài đi 
tìm mua căn hộ chung cư cao cấp tăng mạnh...
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Trong thời điểm hiện tại, Bắc Ninh Land 
vẫn đang là đơn vị nòng cốt phân phối dự án 
Vinhomes Bắc Ninh. Chúng tôi là cầu nối giữa 
chủ đầu tư và khách hàng, là đơn vị chuyên 
trách việc sang nhượng, giải quyết các vấn đề 
liên quan tới pháp lý, chính sách bán hàng...

Vinhomes Bắc ninh đã tạo lên kỷ lục mới của 
thị trường bất động sản Việt nam khi chỉ trong 
vài giờ đồng hồ sau khi mở bán,  90% số căn hộ 
tòa Sa đã được đặt mua. Rất nhiều khách hàng 
đã không kịp đăng ký đặt mua phải chờ đến đợt 
mở bán tiếp theo...
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            Khu đô thị

      Sing gaRDen

Sing gaRDen tọa lạc tại vị trí “trung tâm của 
trung tâm” VSiP Bắc ninh – khu đô thị công 
nghiệp Việt nam Singapore . đây là một trong 
những dự án nhà phố thương mại hiếm hoi tại 
các khu công nghiệp miền Bắc được thiết kế 
và xây dựng theo phong cách Singapore xanh 
– sạch hội tụ đủ các yếu tố lý tưởng để “an cư, 
lạc nghiệp”.

SING GARDEN VSIP nằm trên trục đường 
chính dẫn vào 03 khu công nghiệp lớn của Bắc 
Ninh gồm: khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh; khu 
công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn; Khu công 
nghiệp Tiên Sơn, với 400 nhà máy FDI và hơn 
80.000 lao động gồm các chuyên gia trong và 
ngoài nước, kỹ thuật viên, hơn 2000 công ty dịch 
vụ, chi tiêu ước tính đạt 160 tỷ đồng/tháng.

Sing Garden cách trung tâm Hà Nội 20km và 
nằm trên trục đường quốc lộ 1, 3, 5 và 18 Lạng 
Sơn và Hạ Long nên hết sức thuận lợi trong di 
chuyển giao thông.
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Sing gaRDen tọa lạc tại vị trí “trung tâm của 
trung tâm” VSiP Bắc ninh – khu đô thị công 
nghiệp Việt nam Singapore . đây là một trong 
những dự án nhà phố thương mại hiếm hoi tại 
các khu công nghiệp miền Bắc được thiết kế 
và xây dựng theo phong cách Singapore xanh 
– sạch hội tụ đủ các yếu tố lý tưởng để “an cư, 
lạc nghiệp”.

SING GARDEN VSIP nằm trên trục đường 
chính dẫn vào 03 khu công nghiệp lớn của Bắc 
Ninh gồm: khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh; khu 
công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn; Khu công 
nghiệp Tiên Sơn, với 400 nhà máy FDI và hơn 
80.000 lao động gồm các chuyên gia trong và 
ngoài nước, kỹ thuật viên, hơn 2000 công ty dịch 
vụ, chi tiêu ước tính đạt 160 tỷ đồng/tháng.

Sing Garden cách trung tâm Hà Nội 20km và 
nằm trên trục đường quốc lộ 1, 3, 5 và 18 Lạng 
Sơn và Hạ Long nên hết sức thuận lợi trong di 
chuyển giao thông.

Khu đô thị SING GARDEN là dự án được quy 
hoạch tổng thể bài bản ngay từ đầu với nét 
kiến trúc đặc trưng nhà truyền thống Việt kết 
hợp cùng nét đặc trưng xanh, sạch, hài hòa của 
Singapore hứa hẹn sẽ hình thành một khu phố 
thương mại đặc trưng như tên gọi SING GARDEN 
của dự án.

- Tên dự án: SING GARDEN
- Vị trí: Số 28, Đường 6, KĐT VSIP Bắc Ninh, Thị      

xã Từ Sơn, Bắc Ninh
- Quy mô: 265 nhà liền kề, mỗi nhà gồm 3 tầng 

và 1 tum
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất Động Sản 

SINGLAND
- Đơn vị phân phối chính thức: Công ty cổ phần 

đầu tư kinh doanh địa ốc Bắc Ninh (Bắc Ninh 
Land)

- Tổng diện tích đất: 33.220m2
- Tổng diện tích xây dựng: 20.893 m2.
- Tổng số căn mở bán: 265
- Diện tích căn điển hình : 75m2.
- Đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Tư 

vấn Incomex
- Khởi công: Quý III/2017
Bàn giao nhà dự kiến: Quý II/2018

 Dự án được quy hoạch gồm 3 khu chính:
- The Park có 58 căn
- The Central có 104 căn
- The Palm có 103 căn

căn hộ tại Sing gaRDen Bắc ninh thiết kế 4 
tầng trong đó:

- Tầng 1: Cửa hàng kinh doanh, văn phòng, 
sảnh lễ tân.

- Tầng 2 và tầng 3: các phòng khách và phòng 
ngủ.
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                 nhà Ở Xã hội

Quế Võ hillVieW

Sau thành công vượt bậc của dự án nhà ở xã 
hội cát tường eco, Quế Võ hillview cũng là một 
trong những dự án nhà ở xã hội hiếm hoi nhận 
được nhiều đánh giá tích cực và ủng hộ của 
khác hàng. 

Dự án nhà ở xã hội Quế Võ Hillview là sự kết 
hợp kiến thức về nhà ở tại Singapore với nhà ở 
tại Việt Nam để tạo ra một khu nhà ở không chỉ 
có giá cả phải chăng mà còn tiện nghi, ấm cúng 
và an toàn. Với vị trí đẹp, nhiều tiện ích: gần chợ 
Đa Cấu, trường mẫu giáo, dãy cửa hàng bán lẻ, 
người dẫn sống tại Quế Võ Hillview sẽ được lợi 
rất nhiều trong sinh hoạt và công việc.
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Là đơn vị phân phối chính thức dự án, chúng 
tôi luôn cố gắng mang tới cho khách hàng dịch 
vụ tốt nhất, hỗ trợ khách hàng tối đa về hồ sơ, 
chính sách bán hàng, thủ tục pháp lý...

+ Tên dự án: Nhà ở xã hội Quế Võ Hillview
+ Chủ đầu tư dự án: Redamco
+ Đơn vị phân phối: Công ty cổ phần đầu tư     

kinh doanh BĐS Bắc Ninh (Bắc Ninh Land)
+ Dự án gồm 11 tầng với tổng 181 căn  

(10 cửa hàng, 171 căn hộ)
    - Diện tích: cửa hàng từ 145-217m2
    - Diện tích căn hộ từ 28-51m2
+ Thời hạn bàn giao: dự kiến quý III/2018

Căn hộ được thiết kế đẹp và đa chức năng, 
phần lớn có tầm nhìn đẹp. 

Thêm vào đó, Quế Võ Hillview được chủ đầu 
tư Redamco trang bị hệ thống dịch vụ tiện ích 
khá đầy đủ so với các dự án khác trên địa bàn 
Bắc Ninh. 

Số căn hộ được bán ra không rầm rộ như Cát 
Tường Eco, nhưng đều và đúng đối tượng. Rất 
nhiều dự án nhà ở xã hội lại bị chi phối bởi các 
nhà đầu tư khiến cho người có nhu cầu mua 
thực sự lại không mua được hoặc phải mua lại 
với giá bán chênh...
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công ty cổ Phần đầu tư Và Kinh Doanh
BđS Bắc ninh
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Viglacera Bắc Ninh,

Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh

Hotline: 0868 828 829

Website: www.bacninhland.com.vn

Email: info@bacninhland.com.vn


