
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
(V/v: Khang ðiền Tổ Chức Lễ Khai Trương Biệt thự mẫu dự án Villa Park) 

TP.HCM ngày 16 tháng 10 năm 2010 

 

TP.HCM, sáng ngày 16 tháng 10 năm 2010, Công ty cổ phần ñầu tư và kinh doanh nhà Khang 

ðiền tổ chức lễ khai trương biệt thự mẫu dự án Villa Park tọa lạc tại phường Phú Hữu, Quận 9. 

Sự kiện khai trương biệt thự mẫu Villa Park thể hiện sự cam kết chặt chẽ về tiến ñộ hoàn thành dự 

án cùng như chất lượng công trình từ chủ ñầu tư nhằm ñem ñến khách hàng môi trường sống trong 

lành gần gũi với thiên nhiên.  

Không chỉ mang lại cuộc sống tiện nghi, hiện ñại và sang trọng trong từng căn biệt thự. Villa Park 

còn là khu dân cư cao cấp với những tiện ích gắn liền với nhịp sống hàng ngày của các cư dân tại 
ñây như hệ thống an ninh 24/24, hồ bơi, khu công viên, phòng tập gym, vườn nướng BBQ,... 

Ngoài ra, Villa Park còn sở hữu một vị trí rất ñắc ñịa, cận kề với là tuyến ñường Vành ðai Trong 

ñang ñược thi công, cách dự án 500m là ñường cao tốc Long Thành - Dầu Giây ñang triển khai và 

dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2010. Với những tuyến ñường này, khoảng cách từ dự án ñến khu vực 

Quận 2, Quận 7 và Trung tâm thành phố ngày càng gần và thuận tiện hơn. Hơn thế nữa, dự án còn 

nằm trong“Tứ giác ñộng lực”trọng ñiểm tại phía Nam (liền kề với bốn thành phố lớn TP.HCM, 

Bình Dương, ðồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu). 

Với những lợi thế trên , hơn 50%  số biệt thự của toàn dự án có chủ nhân sở hữu chỉ trong vòng 2 

tháng kể từ khi dự án chính thức công bố chào bán. ðiều này minh chứng cho sức hút của dự án 

Villa Park ñối với nhu cầu thiết thực của khách hàng, trong tình hình thị trường BðS ñang có chiều 

hướng bão hòa như hiện nay. 

CÁC THÔNG TIN CHÍNH VỀ VILLA PARK: 

• Chi tiết căn hộ:  

Loại biệt thự Số căn Diện tích (m2) 

ðơn lập 65 206m
2
 – 606.3m

2
 

Song lập 86 139m
2
 – 328.4m

2.
 

Liên lập 62 126m
2
 – 606m

2
. 

 



• Vì sao nên chọn Villa Park làm “Nơi ñặt niềm tin, nơi xậy tổ ấm”?  

Với sự liên kết giữa Khang ðiền & Prudential, Villa Park ñịnh hướng ñem ñến cho khách 
hàng một cuộc sống tiện nghi, hiện ñại cùng những cam kết cao nhất về chất lượng sống, với 
các tiện ích và dịch vụ cao cấp: 

- Khu vực hồ bơi, Jacuzzi: với tổng diện tích trên 2113m3 là nơi bạn ñắm mình thư giản ñầy sảng 

khoái sau những căng thẳng và ngột ngạt của trung tâm thành phố. 

- Câu lạc bộ thể thao và sân Tennis: giúp bạn chãm chút vẻ ñẹp và sức khỏe của bản thân, gia 

ñình. 

- Công viên xanh: với không gian thoáng ñãng, hòa quyện con người cùng thiên nhiên, ñất trời.  

- Vườn BBQ: Villa Park dành riêng một khoảng không xanh cho những bữa tiệc ngoài trời. 

- Trường mẫu giáo: Giúp bạn yên tâm về những bước ñi ñầu ñời của bé yêu.  

- An ninh: tại Villa Park ñược quy hoạch thành một quần thể riêng biệt với an ninh 24/24 và hệ 

thống camera hiện ñại giúp bạn cùng gia ñình an tâm tận hưởng cuộc sống. 

- Cảnh quan: là yếu tố cực kỳ quan trọng tại Villa Park, với ñội ngũ nhân viên chăm sóc luôn sẵn 

sàng ñem ñến không gian sống thật thoáng ñãng. 

ðặc biệt: không như những dự án khác các tiện nghi chỉ ñược thể hiện trên giấy và thong qua hình 

ảnh 3D, tại Villa Park tất cả các tiện ích trên ñều ñã ñược chủ ñầu tư hoàn thiện và ñưa vào sử dụng 

trước khi chào bán vào ñầu tháng 6/2010, giúp khách hang có thể kiểm chúng và yên tâm hoàn toàn, 

không phải tốn thời gian chờ ñợi việc thực hiện cam kết từ chủ ñầu tư. 

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: www.villapark.com.vn 

Hoặc liên hệ Ms. Thu Hòa – Giám ñốc Marketing 

Công ty Cổ phần ðầu tư và kinh doanh nhà Khang ðiền | Tel: (08) 3820 8858. 

Email: hoa.nguyen@khangdien.com.vn 

Chủ ñầu tư:  

• Công ty Cổ phần ðầu tư & Kinh doanh nhà Khang ðiền  

• Công ty Quản lý Quỹ ñầu tư Prudential Việt Nam. 

ðơn vị phân phối:  

• Sàn giao dịch Bất ñộng sản Sunland – Hotline: 090 880 7717 – 090 883 7717 

• Công ty CBRE Việt Nam – Hotline 0982 84 03 03 (TP.HCM) – 0944 00 33 22 (HN). 


