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VỊ TRÍ01



VỊ TRÍ01
TRUNG TÂM QUẬN THANH XUÂN

Vị trí đắc địa:

+ Nằm gần trục đường Láng Hạ –

Lê Văn Lương. Thuộc trung tâm khu

THNC – Thanh Xuân – trung tâm

kinh tế, giáo dục, giải trí bậc nhất

của quận Thanh Xuân.

+ Nằm ngay góc giao của đường Lê 

Văn Thiêm và Ngụy Như Kon Tum, 

vì vậy có tầm view thoáng rộng từ 2 

mặt tiền lớn.

+ Hưởng lợi từ CSHT có sẵn của

khu vực về giáo dục, kinh tế, giao

thông công cộng... 



VỊ TRÍ01
KẾT NỐI THUẬN TIỆN



VỊ TRÍ01
LIÊN KẾT VÙNG



01

02

03

04
Có tầm nhìn thoáng rộng, thiết kế
cửa sổ mở rộng “ bay window”

CẢNH QUAN

“Một bước xuống phố” – với đầy 

đủ các tiện ích hạ tầng kết nối, 

dịch vụ phục vụ nhu cầu cư dân

SỰ TIỆN LỢI

Hạ tầng đang dần hoàn thiện, sự
phát triển các dự án quanh tuyến 

đường Láng Hạ – LVL đang nóng 

lên từng ngày

TIỀM NĂNG 
PHÁT TRIỂN

Dự án nằm trong trung tâm quận

Thanh Xuân, đáp ứng được nhu

cầu sở hữu nhà của các CBNV 

khu vực và quần thể người nước

ngoài

SỰ UY TÍN

VỊ TRÍ01
Ế Ố  Ị



SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
02



STELLAR GARDEN

35 Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty CP Kinh doanh và  Xây 
dựng Quang Minh

NHÀ THẦU CHÍNH

Tập đoàn xây dựng Hoà Bình 
(Hoà Bình Corp)

QUY HOẠCH DỰ ÁN
- Diện tích: 6.822 m2
- Mật độ XD: 49,8%
Tháp A & B: cao 28 tầng - 322 căn 

- 02 tầng hầm, 05 tầng TM&VP, 01 tầng 
KT

SẢN PHẨM02
THÔNG TIN DỰ ÁN 

* Hình ảnh mang tính chất minh hoạ



SẢN PHẨM 02
THÔNG TIN DỰ ÁN 

THÁP B 
161 căn

02 TẦNG HẦM
28 TẦNG CAO

KHỐI TT THƯƠNG MẠI
& VĂN PHÒNG

05 tầng

THÁP A
161 căn

TẦNG KT – TIỆN ÍCH
01 tầng

* Hình ảnh mang tính chất minh hoạ



DỰ ÁN02
THÔNG TIN DỰ ÁN 

KHỐI HẦM
2 tầng hầm:

▪ B1, B2: Khu vực đỗ xe

▪ Chỗ đỗ xe: 226 ô tô; 775 xe máy

Từ sảnh Tầng 1 tới sảnh Tầng 5

▪ Khối Thương mại

▪ Khối Văn phòng

▪ Khu Cà phê

▪ Khu hệ thống ATM

KHỐI CĂN HỘ

KHỐI TTTM & VĂN PHÒNG

▪ Khu sinh hoạt cộng đồng

▪ Khu thư viện đọc sách 

▪ Khu bi lắc, bóng bàn

▪ Khu BBQ, tập golf

▪ Khu chơi cờ
▪ Khu Gym, Yoga
▪ Khu bể bơi 

▪ Khu vui chơi trẻ em…

KHỐI KT & TIỆN ÍCH

* Hình ảnh mang tính chất minh hoạ



SẢN PHẨM02
MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH

04 CĂN GÓC/ SÀN



SẢN PHẨM02
LAYOUT CĂN HỘ

CH2 – 93,1m2 CH3 – CH6 – 91,2m2

CĂN HỘ SUN (Sự sống) 



SẢN PHẨM02
LAYOUT CĂN HỘ

CH1 – CH4 – CH5 – 111,8m2 CH7 – 150,3m2

CĂN HỘ VENUS (Sự trí tuệ) CĂN HỘ JUPITER (Quyền lực) 



SẢN PHẨM02
ĐIỂM CỘNG CỦA THIẾT KẾ

✓ Hành lang căn hộ rộng lên tới 2,9m; trần cao 3,1m; cửa chính rộng 1,4m (nhà cao, cửa rộng, hành lang

lớn)

✓ Biện pháp thi công Gang Form với tính chính xác, độ bền công trình cao, cách âm, cách nhiệt, chống

thấm tốt,…

✓ Thiết kế hiện đại, phòng ngủ tiếp xúc nhiều ánh sáng

✓ Cửa các căn hộ so le, không bị đối nhau

✓ Không gian căn hộ rộng rãi, thoáng đãng

✓ Nội thất căn hộ cao cấp

✓ Chủ đầu tư đầu tư cho cộng đồng cư dân

✓ Vị trí đẹp nằm tại ngã tư nút giao thông mặt tiền lớn



BÀN GIAO 
CƠ BẢN

BÀN GIAO THÔ

+ Hoàn thiện cơ bản, nội thất gắn tường: 

-Trần thạch cao, sàn gỗ
- Thiết bị vệ sinh cao cấp ToTo

- Chuông hình, bình nước nóng Feroli

- Điều hòa treo tường Fujitsu cho phòng khách
và các phòng ngủ

TCBG THÔ
+ Tường bê tông bả skimcoat và đi đường

ống gen kỹ thuật tới các đầu chờ
+ Sàn láng phẳng, ổ điện tổng

+ Chống thấm vệ sinh, logia

+ Cửa chính và cửa sổ
+ Trần bê tông

Ả Ẩ02
Ẩ  

TCBG CƠ BẢN ĐIỀU HOÀ



STT Vật tư thiết bị căn hộ Thương hiệu

1 Thang máy Kone

2 Điều hòa Fujitsu

3 Cửa ra vào chống cháy Galaxy

4 Khóa cửa điện tử

5 Cửa nhôm kính Hoà Phát 

6 Phụ kiện cửa gỗ Hafele/tương đương

6 Thiết bị vệ sinh ToTo

7 Phòng tắm đứng Hải Long/Việt Nhật

8 Công tắc , ổ cắm , automat Schneider

9 Đèn chiếu sáng Led Rạng Đông

10 Chuông cửa có hình Hàn Quốc

XUẤT	XỨ VẬT	LIỆU	BÀN	GIAO	

STT Vật tư thiết bị ngoại thất Thương hiệu

11 Trần thạch cao

12 Sơn tường

13 Camera giám sát an ninh

14 Loa thông báo

15 Hệ thống kiểm soát vào /ra

16 Vách kính tắm

17 Sàn gỗ bể bơi

18 Gạch lát bể bơi

19 Thiết bị CN bể bơi

Ả Ẩ02
Ậ Ệ  



TIỆN ÍCH VÀ DỊCH VỤ
CAO CẤP03



01 TIỆN ÍCH & DỊCH VỤ
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

03

KHU	MUA	SẮM
TẦNG	THƯƠNG	MẠI

* Hình ảnh mang tính chất minh hoạ



01 TIỆN ÍCH & DỊCH VỤ
PHÒNG THƯ VIỆN ĐỌC SÁCH

03

PHÒNG	THƯ	VIỆN
TẦNG	DỊCH	VỤ

* Hình ảnh mang tính chất minh hoạ



01 TIỆN ÍCH & DỊCH VỤ
PHÒNG THƯ VIỆN ĐỌC SÁCH

03

PHÒNG	GYM	– YOGA
TẦNG	DỊCH	VỤ

* Hình ảnh mang tính chất minh hoạ



01 TIỆN ÍCH & DỊCH VỤ
BỂ BƠI NGƯỜI LỚN & TRẺ EM

03

BỂ BƠI	NGOÀI	TRỜI
TẦNG	DỊCH	VỤ

* Hình ảnh mang tính chất minh hoạ



01 TIỆN ÍCH & DỊCH VỤ
Sảnh căn hộ tầng dịch vụ

03

SẢNH	CĂN	HỘ
TẦNG	DỊCH	VỤ

* Hình ảnh mang tính chất minh hoạ



CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG04



CĂN HỘ SUN

TẶNG GÓI 200.000.000 VNĐ

CĂN HỘ VENUS

TẶNG GÓI 250.000.000 VNĐ

CĂN HỘ JUPITER

TẶNG GÓI 250.000.000 VNĐ

ÁP DỤNG CHO CĂN HỘ 

BÀN GIAO CBĐH VÀ BÀN 

GIAO THÔ

 04
TẶNG NỘI THẤT CHO KH VỀ NHÀ MỚI



0%

12T

65%

HỖ TRỢ 0% LÃI 

SUẤT

12 THÁNG

CHO 65% GIÁ TRỊ 
CĂN HỘ

 04
ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH

5% CHIẾT KHẤU 5% 

KHI THANH 

TOÁN SỚM 95% 

BẰNG VỐN TỰ 

CÓ



➢4.000.000VNĐ/m2 thông thủy; trừ thẳng
vào giá trị căn hộ ban hành đã bao gồm
VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

GÓI KHÔNG GIAN SÁNG TẠO – BÀN GIAO THÔ

 04
KHÔNG GIAN SÁNG TẠO



GIÃN TIẾN ĐỘ THANH TOÁN DỰ KIẾN

Đặt cọc: 100.000.000 VNĐ
Đợt 1: 30% tổng GTCH (có VAT) ký hợp đồng

Đợt 2: 20% tổng GTCH (có VAT) sau 60 ngày kể từ ngày ký HĐ

Đợt 3: 20% tổng GTCH (có VAT) sau 120 ngày kể từ ngày ký HĐ

Đợt 4: 25% tổng GTCH (có VAT) + 100% KPBT + VAT của 5% GTCH 

sau khi nhận thông báo bàn giao nhà

Đợt 5: 5% tổng GTCH (không bao gồm VAT) khi nhận thông báo làm sổ

đỏ.

 04
GIÃN TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

30%

20%
20%

25%
5%



CSBH

KH hoàn thiện nội thất để về nhà mới

TẶNG GÓI NỘI THẤT

KH có dòng tài chính đều
KH đầu tư,…

HỖ TRỢ VAY 0%LS TRONG 12 THÁNG

KH có style riêng

KH mong muốn hoàn thiện thấp hơn TCBG

GÓI KHÔNG GIAN SÁNG TẠO

KH chưa vay NH bao giờ
KH có tiền nhàn rỗi, quan chức,…

GIÃN TIỄN ĐỘ THANH TOÁN

1

2

3

4

 04
ƯỢ  



KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

❖ K/H đang sống/làm việc tại Thanh Xuân và khu vực lân cận: Cầu Giấy, Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Mai

❖ Độ tuổi 27 – 55: thu nhập cao, ổn định

❖ K/H có tích lũy từ 800 triệu, thu nhập tốt, ổn định, có khả năng chi trả lãi suất NH & muốn mua nhà để ổn

định cuộc sống

❖ Bố mẹ mua cho con cái

❖ Khách hàng đổi nhà mới để được hưởng cuộc sống đẳng cấp hơn, cộng đồng cư dân văn minh hơn

❖ CBNV của các công ty tại các tòa nhà khu vực lân cận: THNC, Đống Đa, Thanh Xuân...

❖ K/H tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Phòng,….

❖ K/H nước ngoài: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản



LỢI THẾ CẠNH TRANH TUYỆT ĐỐI

❖ Căn hộ Stellar Garden có “Nhà cao - Cửa rộng – Hành lang lớn” nhất khu vực

❖ Duy nhất tại Stellar Garden, bạn được trải nghiệm phong cách sống đúng
chuẩn “nhà cao – cửa rộng” cuộc sống giàu sang, cho cuộc sống gia đình thịnh
vượng, bền vững cùng năm tháng



1. Vị trí trái tim vàng: Trung tâm khu đô thị THNC-Thanh Xuân, nằm ngay góc giao 2 con đường huyết
mạch của đườngLê Văn Thiêm và Ngụy Như Kon Tum và 2 con đường nhỏ, dự án Stellar Garden có tầm view
hiếm có với 4 mặt tiền thoáng rộng. Từ Stellar Garden bạn dễ dàng kết nối đến các khu vực trọng điểm khác
của thành phố: chỉ cần 5phút đi bộ đến bến xe BRT và kết nối tới các tuyến giao thông trọng điểm như vành
đai 3, cầu Thanh Trì, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, sân bay Nội Bài...

2. Nơi an cư lý tưởng cùng cộng đồng hạng sao: Dự án nằm giữa trung tâm các tòa nhà văn phòng cao tầng
sang trọng trên tuyến đường Láng Hạ - Lê Văn Lương, Stellar Garden hứa hẹn là nơi an cư lý tưởng cho giới
tri thức sành điệu, hội tụ những chủ nhân danh giá trong môi trường sống tinh tế và văn hóa sang trọng bậc
nhất Thủ đô. Bên cạnh đó còn sở hữu cơ sở hạ tầng đồng bộ được tạo nên từ các TTTM sôi động, thế giới giải
trí và ẩm thực phong phú, hệ thống giáo dục liên cấp hàng đầu của Việt Nam và Quốc tế, quy tụ nhiều văn
phòng, doanh nghiệp và thương hiệu nổi tiếng…

3. Đặc quyền thượng đỉnh cho cuộc sống chuẩn sang: Tiện ích nội khu cao cấp, “cả thế giới trong tầm tay”
với TTTM mang dấu ấn Singapore, những khu vườn xanh xinh xắn, bên cạnh đường đi bộ có dàn hoa nhiều
sắc màu với những ghế nghỉ đầy lãng mạn trên cao, vườn chơi cờ tinh tế, vườn BBQ kết nối yêu thương, thư
viện cộng đồng yên tĩnh, khu vui chơi trẻ em đa dạng, phòng tập gym hiện đại, spa thư giãn, 02 bể bơi xanh
mát trên cao hòa cùng ánh dương… Không gian sống của Stellar Garden phù hợp với cả người già, người
trưởng thành, và con trẻ, tạo ra môi trường sống hài hòa, lý tưởng cho cư dân.

8	LÝ	DO	MUA	NHÀ	TẠI	STELLAR	GARDEN



4. Kiến trúc không gian cực điểm: Độc đáo với nhà rộng hơn, trần cao hơn, cửa sổ bay windown làm cho
không gian mở ngập tràn gió trời và ánh sáng tự nhiên làm rung động với tầm nhìn khoáng đạt ra khoảng
không xung quanh. Hành lang rộng lớn mang đến cho các chủ nhân cảm giác được tận hưởng cuộc sống trọn
vẹn giàu sang đúng tiêu chuẩn “nhà cao cửa rộng” theo các cụ vẫn thường ví.

5. Công nghệ xây dựng tiên tiến nhất thế giới và bền bỉ theo thời gian: Stellar Garden là dự án duy nhất tại
khu vực THNC-Thanh Xuân ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại nhất ngày nay – công nghệ “cột trụ
tường”, mang đến những giá trị vượt bậc không dự án nào khác có được: chịu lực tốt hơn, an toàn hơn, chống
rung khi động đất, chống ồn, chống thấm, cách nhiệt, bền vững cùng gió mưa.

6. Đối tác nổi tiếng, uy tín: Dự án được thiết kế và thi công bởi thương hiệu xây dựng hàng đầu Việt Nam:
Hòa Bình Corporation. Thiết bị nội thất sang trọng, tân tiến, thông minh đến từ thương hiệu SCHNEIDER của
Đức, LEGRAND của Pháp, FUJITSU (Nhật Bản)… Đây là một trong những đảm bảo cho chất lượng công
trình.

7. Giá trị khai thác tiềm năng cho thuê, từ vị trí “kim cương’’ trung tâm các tòa nhà văn phòng cao tầng
sang trọng trên tuyến đường Láng Hạ - Lê Văn Lương.

8. Chính sách ưu đãi vượt trội được chủ đầu tư hỗ trợ vay vốn 65 % với lãi suất 0% trong 12 tháng,…

8	LÝ	DO	MUA	NHÀ	TẠI	STELLAR	GARDEN



CH7

100

CH1…. CH6

35

 04



01

03

0402

05

06

Dẫn đầu xu thế

Nhà cao, cửa rộng, hành lang lớn

Công nghệ XD tiên phong

Phương pháp thi công Gang Form

Tiện ích đủ đầy

Bể bơi, gym, yoga, bóng bàn, tập golf, thư 
viện, BBQ,…

Vị trí vượt trội

Chỉ 2 phút  để tới trục đường Láng Hạ - LVL

Nằm tại ngã tư nút giao thông thoáng

CSBH hấp dẫn

Đáp ứng được hầu hết nhu cầu của các tệp 

khách hàng khác nhau

Push sales cao nhất thị trường

Vinh danh các chiến binh Stellar Garden

STELLAR GARDEN



THANK YOU

2019


