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LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN 

 Top 100 Thƣơng hiệu mạnh Việt 

Nam 2017 



DẤU ẤN THIẾT KẾ 

“Các dự án của Sunshine 
Group đều thuộc đẳng 

cấp cao, độc đáo trong 

kiến trúc và xây dựng, 

bảo đảm chất lượng sống 
cao nhất cho cư dân. 
Đồng thời là cơ hội đầu tư 

tiềm năng cho các đối 
tác” 



CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI 



DỰ ÁN 

 SUNSHINE GARDEN 



VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 

 Tọa lạc ngay tại cửa ngõ phía Đông Nam Hà Nội, 

liền kề Park Hill – Times City & khu sinh thái Vĩnh 

Hưng 

 Tiệm cận đường vành đai 2, tiếp giáp tuyến 

đường chiến lược của thành phố: Minh Khai – 

Vĩnh Tuy – Yên Duyên… 

 Liền kề Park Hill, thừa hưởng trọn vẹn tiện ích 

cao cấp và đồng bộ của một khu đô thị chuẩn 

mực 

 Mạng lưới liên kết tiện ích khu vực dày đặc: 

trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, 

vui chơi giải trí, công viên sinh thái  





Ý TƢỞNG 

THIẾT KẾ 

• Lấy cảm hứng theo phong cách châu Âu, nổi 

bật ấn tượng về sự lịch lãm, sang trọng cùng 

không gian sinh thái xanh tận hưởng cuộc 

sống an lành, tinh tế. 

• 3 tòa chung cư 2 khối đế vững chãi kiến tạo 

nên một không gian sống văn minh và xanh 

mát, tách biệt hoàn toàn với khói bụi đô thành 



TIỆN ÍCH 

MÔ HÌNH COMPOUND CAO CẤP 
 

 AN NINH TUYỆT ĐỐI 

 MÔI TRƯỜNG SỐNG XANH – AN LÀNH – 

BỀN VỮNG 

 TIỆN ÍCH ĐA DẠNG – ĐẲNG CẤP 

 ĐẶC QUYỀN CƯ DÂN “MẶT TRỜI” 

SUNSHINE 

 



THIẾT LẬP HỆ SINH THÁI SUNSHINE – SUNSHINE TECH 



LÀ DỰ ÁN CÓ MẬT ĐỘ PHỦ XANH LỚN NHẤT TRONG KHU VỰC 

HƠN 50 % TIỆN ÍCH HƢỚNG ĐẾN KHÔNG GIAN XANH  

 





VƢỜN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG GIỮA CÁC TẦNG 9-19-29  



VƢỜN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG GIỮA CÁC TẦNG 9-19-29  
VƢỜN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG GIỮA CÁC TẦNG 9-19-29  



TIỆN ÍCH KHÁC  



PHỐI CẢNH 

DỰ ÁN 





MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH 



TẦNG CÓ KHU VƢỜN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 



LOẠI CĂN HỘ 

 Căn hộ: 1-3 PN 

 Diện tích: 45m2 – 140m2 



CĂN HỘ 1 NGỦ 

 Diện tích linh hoạt 

 Tiện ích căn hộ cao cấp 

 Mức giá hợp lý 

 Mục đích sử dụng: để ở, cho thuê 

 Mở rộng đối tượng khách hàng 



CĂN HỘ 3 NGỦ 

 Diện tích rộng rãi, dành cho gia đình 

có nhiều thành viên 

 Thiết kế không gian hợp lý và tối ưu 

 Ban công rộng thoáng view nội khu, 

view nội đô, view sông Hồng 



HÌNH ẢNH 

CĂN HỘ 

PHÒNG KHÁCH 



HÌNH ẢNH 

CĂN HỘ 

GIAN BẾP & BÀN ĂN 



HÌNH ẢNH 

CĂN HỘ 

PHÒNG NGỦ 



HÌNH ẢNH 

CĂN HỘ 

PHÒNG TẮM 



I/Chƣơng trình ƣu đãi: 

1. Tặng 02 năm phí quản lý dịch vụ  (không quy đổi thành tiền mặt ; không bao gồm các chi phí liên quan 

đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: trông xe, điện, nước nóng lạnh, thông tin liên lạc, truyền hình 

cáp...) kể từ ngày nhận bàn giao nhà. 

2. Chƣơng trình ƣu đãi đặc biệt: 

- Tặng 01 lượng vàng cho KH khi mua CH diện tích thông thủy dưới 70 m2. 

-  Tặng 02 lượng vàng cho KH khi mua CH diện tích thông thủy từ 70-95 m2. 

-  Tặng 03 lượng vàng cho KH khi mua CH diện tích thông thủy trên 100m2 . 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 
Áp dụng cho các tòa G1 & G2 

 

Từ ngày 06 tháng 05 năm 2018 đến khi có chính sách mới thay thế 

 



3.  Khách hàng không vay và thanh toán trƣớc đến 95%:  

Khách hàng thanh toán ngay 95% tổng giá trị CH (gồm VAT và chưa bao gồm KPBT) trong vòng 07 ngày kể 

từ ngày ký HĐMB được chiết khấu 6% tổng giá trị CH (chưa bao gồm VAT và KPBT); 

 

4. Khách hàng hoặc người thân mua từ căn hộ thứ 2 trở đi thì bắt đầu từ căn thứ 2 mỗi căn sẽ được chiết 

khấu 1% giá trị căn hộ (chưa VAT và KPBT). Người thân là cha mẹ ruột, cha mẹ vợ, anh chị em ruột, anh chị 

em vợ. 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 
Áp dụng cho các tòa G1 & G2 

 

Từ ngày 06 tháng 05 năm 2018 đến khi có chính sách mới thay thế 

 



CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 
Áp dụng cho các tòa G1 & G2 

Từ ngày 06 tháng 05 năm 2018 đến khi có chính sách mới thay thế 

 
II/ Hỗ trợ vay vốn 

Khách hàng vay vốn tại Ngân hàng do CĐT chỉ định và thanh toán đến 95% tổng giá trị CH (đã bao gồm VAT và chưa gồm KPBT) 

trong vòng 20 ngày kê ̉ từ ngày ký hợp đồng mua bán được Chủ đầu tư hô ̃ trợ lãi suất 0% (tối đa 65% giá trị căn hộ).  

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT 

Tỷ lệ giá trị căn hộ được hỗ trợ lãi suất Lên tới 65% giá trị CH (gồm VAT) 

Thời hạn vay vốn Lên tới 25 năm kể từ ngày giải ngân 

Lãi suất vay vốn 

(Trong và sau HTLS) 

0% lãi suất trong thời gian HTLS 

Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng 

Thời gian HTLS 12 tháng kể từ ngày ngân hàng giải ngân. 

Ân hạn trả nợ gốc KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian được HTLS 

 Phí  trả nợ trước hạn (Trong và sau khi HTLS) Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay được HTLS trong thời gian 

được HTLS. Sau thời gian HTLS, phí trả nợ trước hạn theo quy định của 

Ngân hàng. 



TIẾN ĐỘ THANH TOÁN 

Đợt thanh toán Tiến độ thanh toán Thời hạn 

Đặt cọc Đặt cọc 100.000.000 VNĐ/căn Ngay khi ký thỏa thuận đặt cọc 

Đợt 1 
20% giá bán căn hộ (đã bao gồm VAT và tiền đặt 

cọc). 

Ký HĐMB 

(trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc) 

Đợt 2 10% giá bán căn hộ (gồm VAT)  
Trong vòng 15 ngày kể từ lần thanh toán 

thứ 1. 

Đợt 3 15% giá bán căn hộ (gồm VAT).  
Trong vòng 30 ngày kể từ lần thanh toán 

thứ 2. 

Đợt 4 15% giá bán căn hộ (gồm VAT). 
Trong vòng 30 ngày kể từ lần thanh toán 

thứ 3. 

Đợt 5 10% giá bán căn hộ ( gồm VAT) 
Trong vòng 30 ngày kể từ lần thanh toán 

thứ 4. 

Đợt 6 
25% giá bán căn hộ (gồm VAT) + 2% kinh phí bảo 

trì.  
Khi nhận bàn giao nhà dự kiến Quý II/2019 

Đợt 7 
5% giá bán căn hộ (gồm VAT) khi có thông báo nhận 

giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất  
Theo thông báo của CĐT 



SO SÁNH CÁC DỰ ÁN ĐỐI THỦ TRONG KHU VỰC 



THÔNG SỐ 

 

DỰ ÁN IMPERIA SKY GARDEN AMBER RIVERSIDE 

Vị trí 423 Minh Khai 622 Minh Khai 

Chủ đầu tư MIK Telin 

Số tòa 2 tòa – 4 nguyên đơn 1 

Số tầng 27 tầng 23 tầng + 3 tầng hầm 

Số căn 
1872 căn từ 58 đến 106m2, gồm từ 02 đến 03 phòng 

ngủ 
285 căn, từ 56 đến 142m2, từ 1 đến 3 phòng ngủ 

Thời điểm ra hàng T4/2018 T3/2018 

Giá bán Khoảng 37triệu/m2 (đã bao gồm VAT, chưa KPBT) Khoảng từ 28 đến 35 triệu/m2 



THÔNG SỐ 

 

DỰ ÁN HINODE GREEN PEARL 

Vị trí 201 Minh Khai 378 Minh Khai 

Chủ đầu tƣ Công ty CP TM và XD Vietracimex Cty phát triển nhà Phong Phú – Thủ Đức – Daewon 

Số tòa 3 tòa Chung cư 27 tầng, 1 tháp đôi văn phòng 33 tầng 2 tòa chung cư + TTTM, khu liền kề và biệt thự 

Số tầng 27 tầng khu chung cư 21 tầng 

Số căn 1099 căn, từ 76 m2 đến 126m2, từ 2 đến 4 phòng ngủ 504 căn, từ 71 đến 139m2, từ 2 đến 4 phòng ngủ  

Thời điểm ra hàng Đã ra 2 đợt, đã bán gần 100 căn hộ 

Giá bán Khoảng 38-44 tr/m2 từ 32 đến 40tr/m2 9 (đã bao gồm VAT) 



LỰA CHỌN SUNSHINE GARDEN 

Trung bình 33tr/m2,  biên độ giá cạnh tranh: 29 -38tr/m2.   GIÁ 

TIỆN  ÍCH  

THIẾT KẾ 
Thiết kế căn hộ phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng 

Diện tích sử dụng linh hoạt: để ở hoặc cho thuê 

Mô hình Compound tiện nghi, hiện đại và đảm bảo an ninh  

tuyệt đối 

Dự án có tiện ích xanh lớn nhất trong khu vực 

CSBH 



DỰ ÁN SUNSHINE 

PALACE 



TỔNG QUAN  

DỰ ÁN 

o Tên dự án: Sunshine Palace 

o Vị trí: Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội 

o Quy mô: 2 khối tòa Duplex và căn hộ cao 28 tầng, 2 tầng 

hầm 

o Tổng diện tích khu đất: 4.370m2 

o Tổng diện tích xây dựng: 1.704m2 

o Tổng diện tích tầng hầm: 7.334m2 

o Tổng diện tích sàn: 48.779m2 

o Tổng số căn hộ: 383 căn 

o Số tầng cao khối Duplex: 17 tầng 

o Só tầng cao khối căn hộ: 26 tầng 

o Tổng mức đầu tư: 800 tỷ 

 

 

 



VỊ TRÍ 

ĐỊA LÝ 

 Nằm trong tổng quy hoạch được phối trí theo 

hình thức hướng tâm của Thủ đô, bao quanh bởi 

các đường vành đai 2, 3 

 Nằm trên trục đường Tam Trinh – Lĩnh Nam huyết 

mạch của quận Hoàng Mai 

 Liền kề Park Hill, thừa hưởng trọn vẹn tiện ích cao cấp 

và đồng bộ của một khu đô thị chuẩn mực 

 Mạng lưới liên kết tiện ích khu vực dày đặc: trường 

học, bệnh viện, trung tâm thương mại, vui chơi giải 

trí, công viên sinh thái  



Ý TƢỞNG 

THIẾT KẾ 

• Nằm trong tổng quy hoạch được phối trí 

theo hình thức hướng tâm của Thủ đô 

 

• Lấy cảm hứng theo phong cách châu Âu, 

nổi bật ấn tượng về sự lịch lãm, sang 

trọng 



TIỆN ÍCH 



S-Café chính thức đi vào hoạt động 

tháng 4/2018 



Khai trương Tháng 6/2018 



PHỐI CẢNH 

DỰ ÁN 



MẶT BẰNG 

TẦNG ĐIỂN HÌNH 



MẶT BẰNG 

CĂN HỘ 



MẶT BẰNG 

CĂN HỘ 



MẶT BẰNG 

CĂN HỘ 



MẶT BẰNG 

CĂN HỘ 



MẶT BẰNG 

CĂN HỘ 



MẶT BẰNG 

CĂN HỘ 



MẶT BẰNG 

CĂN HỘ 



CHÍNH SÁCH 

BÁN HÀNG 

 Thời gian áp dụng: từ ngày 04/05/2018 đến khi có chính sách mới thay thế 

 Đối tượng áp dụng: khách hàng mua căn hộ tại dự án Sunshine Palace 

Chƣơng trình ƣu đãi: 

-Tặng 02 năm phí quản lý dịch vụ (không quy đổi thành tiền mặt; không bao gồm các chi phí liên 
quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: trông xe, điện, nước nóng lạnh, thông tin liên lạc, 
truyền hình cáp...) kể từ ngày nhận bàn giao nhà. 
 
Chƣơng trình ƣu đãi đặc biệt: “Mừng tân gia, quà thả ga” 
- Tặng 03 cây vàng cho KH khi mua các căn 02, 07, 09,10, 12A 

- Tặng 05 cây vàng cho KH khi mua CH 11. 

Chiết khấu ngay 1% giá trị căn hộ dành cho khách hàng và người thân mua từ căn thứ hai trở 

đi dành cho khách hàng và người thân  



CHÍNH SÁCH CHI TIẾT 

Tỷ lệ giá trị căn hộ được hỗ trợ lãi suất Lên tới 65% giá trị CH (gồm VAT) 

Thời hạn vay vốn Lên tới 25 năm kể từ ngày giải ngân 

Lãi suất vay vốn 

(Trong và sau HTLS) 

0% lãi suất trong thời gian HTLS 

Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng 

Thời gian HTLS 06 tháng kể từ ngày ngân hàng giải ngân. 

Ân hạn trả nợ gốc KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian được HTLS 

 Phí  trả nợ trước hạn (Trong và sau khi HTLS) Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay được HTLS trong thời gian 

được HTLS. Sau thời gian HTLS, phí trả nợ trước hạn theo quy định của 

Ngân hàng. 

CHÍNH SÁCH 

BÁN HÀNG 

Dành cho Khách hàng nhận hỗ trợ vay vốn ngân hàng 



ĐẶT CỌC ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3 

Cọc 100TR 

Ngay khi kí thoả 

thuận đặt cọc 

30% Giá bán CH 

(đã gồm VAT + tiền cọc) 

Kí HĐMB 

(7 ngày từ ngày 

đặt cọc) 

65% Giá bán CH (gồm 

VAT) + 2% KPBT 

Ngay khi có thông 

báo của CĐT về việc 

bàn giao CH 

5% giá bán căn hộ  

(gồm VAT) 

Khi có thông báo nhận  

giấy Chứng nhận quyền sở 

hữu 

TIẾN ĐỘ 

THANH TOÁN 



BIG GIFTS FOR SALES 



10.000.000/CĂN 
SUNSHINE GARDEN 



20.000.000/CĂN 
SUNSHINE PALACE 



ALWAYS BE WITH 
YOU 



THANK YOU! 


