
GIỚI THIỆU

KHU CĂN HỘ THÔNG MINH VEN SÔNG



Tổng quan thị trường BĐS TP.HCM Quý III/2017

01 Sản lượng

7.651 căn hộ

Thấp hơn quý II khoảng 3.000 SP

1.153 căn nhà phố và biệt thự

02 Chính sách

- Giảm lãi suất vay mua nhà.

- Siết chặt nhẹ tín dụng bất động sản.

- Kiến nghị không xây dựng căn hộ dưới 45m2

04 
Giá bán

Căn hộ: mức giá tăng 7% so với quý II.

Nhiều dự án căn hộ đạt mức giá kỷ lục.

05 Cơ cấu

Khu Tây: 18%

Khu Nam: 52%

Khu Đông: 20%

Khác: 10%

03 Giao dịch

Hơn 4500 căn hộ

06 Xu hướng

Khu Đông tiếp tục thu hút thị trường

Khu Bắc Sài Gòn nguồn cung hạn chế

Khu Nam Saigon ổn định và nguồn cung đáp ứng vừa đủ

cầu, đặc biệt phân khúc căn hộ và biệt thự.

Dẫn đầu là thị trường khu Tây về mặt sản lượng

Khu Nam ổn định và vẫn thu hút thị trường. Tuy nhiên, giá cả cao và dòng sản phẩm khá đặc thù.



Vị trí

Sát cạnh khu trung tâm thành phố

Nhiều kênh rạch, sông ngòi

Tâm lõi là khu đô thị PMH

Là thị trường ổn định và thu hút người quan tâm không hề giảm suốt 10 năm qua.

Các dự án đa phần theo tiêu chuẩn cao cấp, hiện đại và năng động.

Còn thiếu các dự án tiện ích tầm cỡ như trung tâm hội nghị cấp QG, các trung tâm vui chơi giải trí quy mô…

Tổng quan thị trường BĐS Nam Sài Gòn

Dân số

Bao gồm 4 quận huyện: Quận 7, Nhà Bè, Bình

Chánh và Cần Giờ.

Khoảng 1 triệu dân, chiếm 8% dân số toàn thành

Hạ tầng

Hạ tầng đồng bộ và tốt nhất hiện nay.

Kết nối hoàn toàn.

Còn đang hoàn thiện nhiều tuyến đường mới.

Đô thị mới nên quy hoạch đồng bộ.

Sản phẩm

Biệt thự: 12% số lượng SP khu Nam

Căn hộ cao cấp: 38%

Căn hộ tiệm cận cao cấp: 27.5%

Căn hộ vừa túi tiền: 14.2%

Khác: 8.3%

Thương hiệu đang triển khai

Phú Mỹ Hưng, Novaland, An Gia Investment,

QCG, HAGL, Vạn Thịnh Phát

Xu hướng phát triển

- Khu đô thị mới kiểu mẫu

- Hạ tầng phát triển có tầm nhìn xa

- Dòng sản phẩm đa dạng

- Dân trí cao và xu hướng sử dụng nhà ở hiện

đại.



Thế nào căn hộ thông minh?



Thiết kế không gian thông minh Nội thất thông minh

Hệ thống điện thông minh

Quản lý vận hành thông minhHệ thống tiện ích thông minh

Sử dụng năng lượng sạch

6 tiêu chuẩn căn hộ thông minh





Tổng quan





Kết nối trong tầm tay







Mang đến phong cách sống

khác biệt…



Lối vào cổng trước



Công viên Cổ tích



Hồ bơi tràn bờ trên cao SkyPool



Khu vui chơi Pool - Skybar



Cổng vào hướng bờ sông



Công viên Family Site



Khu giải trí bờ sông Intela



MẶT BẰNG SÀN CĂN HỘ

CĂN HỘ THÔNG MINH VEN SÔNG











BỐ TRÍ MẶT BẰNG

CĂN HỘ THÔNG MINH VEN SÔNG



Căn hộ X1

DT kinh doanh: 48.8m2

DT thông thủy: 45.35m2

2 Phòng ngủ, 2WC



Căn hộ X2

DT kinh doanh: 49.47m2

DT thông thủy: 45.59m2

2 Phòng ngủ, 2WC



Căn hộ Y1

DT kinh doanh: 53.37m2

DT thông thủy: 49.82m2

2 Phòng ngủ, 2WC



Căn hộ Y2

DT kinh doanh: 53.68m2

DT thông thủy: 49.92m2

2 Phòng ngủ, 2WC



Căn hộ Z1

DT kinh doanh: 75.24 m2

DT thông thủy: 70.28 m2

3 Phòng ngủ, 3WC



Căn hộ SkyviewZ2

DT kinh doanh: 123.88 m2

DT thông thủy: 97.67 m2

Sân vườn: 17.70 m2

3 Phòng ngủ, 3WC



Căn hộ Skyview Z3

DT kinh doanh: 146.68 m2

DT thông thủy: 111.70 m2

Sân vườn: 26.65 m2

3 Phòng ngủ, 3WC



8 điều khác biệt duy nhất chỉ có tại Saigon Intela

Thiết kế không gian thông minh

Công nghệ năng lượng sạch

Mở khóa cửa bằng vân tayTrang bị điện cảm ứng thông
minh Smarthome

Hệ thống quản trị khu căn hộ
thông minh – Smartcity

Trang bị phòng ngủ thông minh

Hệ thống báo chỗ đậu xe tự
động

Kết nối cộng đồng cư dân thông
qua hệ thống phần mềm tự động



NỘI THẤT

CĂN HỘ THÔNG MINH VEN SÔNG



Phòng khách và phòng ăn



Phòng khách và phòng ăn



Phòng khách



Phòng khách đa năng



Phòng ăn



Phòng ngủ thông minh



Phòng ngủ thông minh



Phòng ngủ thông minh



Phòng ngủ thông minh



Phòng ngủ thông minh



Phòng ngủ di động tích hợp



Nhà bếpNhà bếp



Phòng ngủ lớn



Góc làm việc bên cửa sổ



Phòng ngủ nhỏ



Giường ngủ thông minh



Giường ngủ thông minh



WC




