
GIỚI THIỆU DỰ ÁN 
EDEN ROSE



v

Giá 45- 55tr/m2
80 – 90 - 100m2

Giá 45 - 55tr/m2
45 – 55 - 62m2

v

v

Giá 45 - 50tr/m2
38 – 55 – 62m2

v

Giá 60 - 72tr/m2
60 - 70m2

v

Giá 55 - 70tr/m2
33 – 60 – 80m2

BẢN ĐỒ SO SÁNH GIÁ

✓ Giá bán thuộc lớp giá
tầm trung so với thị
trường.

✓ Các sản phẩm hiện
đang bán đều là các
concept cũ.



4-5 tỷ 4 – 4.5 
tỷ

8 -10 
tỷ

4.5 tỷ

5.5 - 6 
tỷ

BẢN ĐỒ SO SÁNH TỔNG GIÁ TRỊ

3 - 4 
tỷ

Louis

Nam 
Cường

Đại 
Thanh

Linh Đàm

4 – 5 
tỷ

Tân Triều

Tasco Xuân 
Phương

The Eden 
Rose

2.5 –
3.5 tỷ

Lê Trọng Tấn

- Giá bán liền kề khu vực
cơ bản định vị ở mức: 50 -
60 triệu/m2 hoặc trung
bình 4 tỷ/lô.

- Phân khúc 4 – 5 tỷ/lô là
nguồn cung cơ bản tại khu
vực.

-Thị trường lâu nay không
có sản phẩm khác biệt về
kiến trúc và mô hình

FLC Đại 
Mỗ

4 tỷ

Gamuda



QUY HOẠCH DỰ ÁN

Quy hoạch đã được phê duyệt
đầy đủ.

Các tuyến đường xung quanh
thuộc CĐT thi công

Nhà máy hiện trạng xung
quanh sẽ di dời.

Công viên Chu Văn An là dự án
BT đang giải phóng mặt bằng.



TIỂU KHU 
HỒNG VÀNG

TIỂU KHU 
HỒNG TRẮNG

TIỂU KHU HỒNG  
NHUNG

ĐẶT TÊN PHÂN KHU EDEN ROSE

KHU TRƯỜNG 
HỌC



TIÊU CHUẨN VỀ SỨC KHỎE
• Bể bơi nhiệt đới tiêu chuản 5* do đội 

ngũ kiến trúc sư resort thiết kế và thi 
công.

• Sân tập thể thao 

• Đường dạo bộ

• Quảng trường nước



TIÊU CHUẨN VỀ TINH THẦN

HỒ ĐIỀU HÒA

CÔNG VIÊN HOA HỒNG VƯỜN TRẺ THƠ

KHU THƯ GIÃN



ĐƯỜNG NỘI BỘ



COMPOUND AN NINH TUYỆT ĐỐI

• Cổng vào và các phân khu được giám
sát bởi camera an ninh nhiều lớp

• Lần đầu tiên tại khu vực 1 dự án có
đơn vị quản lý nước ngoài

• Compound xung quanh bằng hệ thống
cây tre, trúc vàng.



• Sân vườn trước sau hướng sáng đón
ánh nắng và chan hòa thiên nhiên

• Phong cách phương Tây hiện hữu

• Tỷ lệ sàn xây dựng 72.7%

• Đá ốp ngoài nhà sang 

trọng

• Kính hiện đại 

• Vật liệu hoàn thiện chất 

lượng tuyệt đối.

KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI



KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI

• Tầng mái với sân vườn 

• Phòng khách hiện đại • 3 Ban công

• Phòng ngủ



HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI

Cửa kính khổ 
lớn 

Ốp đá

Lan chớp 
nhôm

Cổng sắt

Lan can sắtLan chớp 
nhôm chống 

lóa



PHÁP LÝ DỰ ÁN 
1. Chủ trương đầu tư
2. Quyết định giao đất
3. Quyết định làm hạ tầng
4. Quy hoạch 1/500.
5. Giấy phép xây dựng phần hạ tầng
6. Thông báo đủ điều kiện bán hàng
7. Nghĩa vụ thuế 
8. Mẫu Hợp đồng mua bán



YẾU TỐ THUẬN LỢI
• Thị trường cuối năm chưa thấy có nhiều sản phẩm ra mắt thị 

trường cho phân khúc liền kề. 

• Sức mua cuối năm tốt là điều kiện để tận dụng. 

• Sản phẩm đầy đủ pháp lý và không bán chênh

• Khu duy nhất có dịch vụ quản lý cao cấp

• Chủ đầu tư đang có thương hiệu và sản phẩm Khu đô thị B4 
Nam Trung Yên để khách hàng tham khảo

• Các đối tác là những đơn vị nước ngoài.

• Cây xanh và cảnh quan được CĐT đầu tư rất cao cấp.




