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S PAC ES
10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Xin chào Quý độc giả và Quý cư dân của Gamuda Land. Ban 
biên tập gửi đến các bạn cuốn ấn phẩm SPACE số đặc biệt 
kỷ niệm 10 năm hành trình của Gamuda Land tại thành phố 
Hồ Chí Minh
Bạn đang nhìn thấy một khu đô thị Celadon City rợp bóng 
cây xanh mát, nơi sinh sống của hơn 2000 cây xanh trưởng 
thành cùng 3 hồ điều hòa rộng lớn. Mỗi ngày, cư dân của 
Celadon City thư thả tản bộ hoặc tập thể dục trong công 
viên, và tận hưởng cuộc sống thanh bình nơi đây. 
Với triết lý kinh doanh hướng tới tạo dựng không gian sống 
nơi bạn gọi là nhà, khát khao được thuộc về, cùng trưởng 
thành và gắn bó, trên hành trình 10 năm vừa qua, Gamuda 
Land đã cải tạo vùng đất hoang sơ,  phát triển hạ tầng và 
kiến tạo nên không gian sống nên thơ của Celadon City như 
các bạn thấy đấy. 
Chặng đường 10 năm và những năm sau đó còn ở phía trước, 
Chúc cho Gamuda Land tiếp tục đầy năng lượng trên hành 
trình chinh phục của mình, không ngừng chuyển mình, 
không ngừng đổi mới để cùng tạo những bước nhảy vọt ấn 
tượng và gặt hái thành công.   

A 10 YEAR JOURNEY

With the business principle of creating places that you will 
call home, want to be a part of, grow up and grow old in, on its 
10 year journey, Gamuda Land has renovated the land that 
most forgotten, developed the surrounding infrastructure 
and created a peaceful living space of Celadon City today. 
The next 10 years and more are ahead, let’s wish for Gamuda 
Land continue energetically on its conquest journey, 
innovating, transforming to leap and achieve successes.   

by GAMUDA LAND VIET NAM
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Xin chào Quý độc giả và Quý cư dân của Gamuda Land. 
Ban biên tập gửi đến các bạn cuốn ấn phẩm SPACE số 
đặc biệt kỷ niệm 10 năm hành trình của Gamuda Land 
tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10/08/2019, Gamuda Land tổ chức lễ kỷ niệm 
3 năm thành lập khu phức hợp thể thao và nghỉ 
dưỡng thuộc khu đô thị Celadon City.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại quãng thời gian 10 năm 
qua cùng Gamuda Land Việt Nam.

Lễ ra mắt phân khu cao cấp Diamond Alnata Plus ngày 
14/9 thu hút gần 1.000 khách tham dự với toàn bộ các 
căn đã được giữ chỗ ngay tại sự kiện. 

Trải qua 10 năm thành lập tại Việt Nam, Gamuda Land 
chân thành cảm ơn tất cả các anh chị nhân viên tại 
công ty cũng như các khách hàng đã ủng hộ và đồng 
hành cùng công ty suốt 10 năm qua.

Tp. Hồ Chí Minh, sáng ngày 17/10/2019) - Công ty Cổ 
phần Gamuda Land (HCMC) và Công ty TNHH CBRE 
chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. 
Theo thỏa thuận này, CBRE Việt Nam chính thức trở 
thành đơn vị quản lý vận hành của khu căn hộ cao cấp 
Emerald

Lời cảm ơn cũng như lời chia sẻ chân thành từ  Tổng 
giám đốc.

Chúng ta hãy lắng nghe lời chia sẻ của những nhân viên 
Gamuda Land đã đồng hành  trong suốt thời gian qua.

Ngày 17.10.2019 vừa qua, Gamuda Land đã chính thức 
khai trương Khu nhà mẫu Gamuda Land tại Số 68 
Đường N1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú. 

Gamuda Land luôn hoạt động dựa trên 5 giá trị cốt lõi. 100% căn hộ Skylinked Villa hưởng trọn vẹn tầm nhìn 
về phía Đại lộ Gamuda sôi động - nơi hội tụ những 
thương hiệu nổi tiếng.

Được truyền cảm hứng từ Tết Trung thu 3 miền Việt 
Nam, Gamuda Land sẽ mang lại một bầu không khí 
thật ý nghĩa.

CHẠY VÌ TRÁI TIM là sự kiện chạy bộ từ thiện được diễn 
ra hàng năm nhằm gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em 
nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam, giải do 
Gamuda Land phối hợp cùng Quỹ Nhịp Tim Việt Nam 
tổ chức.
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10 NĂM GAMUDA LAND VIỆT NAM

Cùng nhìn lại đoạn đường trong suốt 10 năm qua mà 
Gamuda Land đã trải qua.
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GAMUDA BERHAD
Starting as a small construction in 1976, Gamuda Berhad 
has steadily built our expertise in three core businesses: 
Engineering & Construction, Property Development and 
Infrastructure Concessions. 
Gamuda Berhad is proud to be identified as an innovative 
builder behind some of the world’s first, namely the dual 
purpose Stormwater Management and Road Tunnel 
(SMART) and Malaysia’s first MRT. 

Thành lập năm 1976 với vai trò là một công ty xây dựng 
nhỏ tại Malaysia, Tập đoàn Gamuda Berhad đã có bước 
tiến vượt bậc nhờ kiên trì trau dồi kỹ năng chuyên môn 
trong 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: Xây dựng & Kỹ thuật, 
Phát triển Bất động sản và Cơ sở Hạ tầng.  
Gamuda Berhad được ghi nhận là một nhà phát triển hạ 
tầng có nhiều cải tiến đột phá, chứng minh qua những 
dự án lớn như: Hệ thống xử lý Ngập nước & Đường hầm 
(SMART) và Tuyến tàu điện ngầm đầu tiên tại Malaysia. 

Established in 1995, Gamuda Land is the property 
development arm of Gamuda Berhad, with 
many townships in Malaysia, Vietnam, Australia, 
Singapore.  
Entered Vietnam market in 2007, Gamuda Land 
is currently investing in two urban lifestyle 
townships, Gamuda City in Hanoi and Celadon 
City in Ho Chi Minh City. As a town maker with 
strong master plan, a harmonious combination 
between green spaces and integrated facilities, 
Gamuda Land aims to bring sustainable value 
for residents by creating places that people will 
call home, want to be a part of, grow up and 
grow old in.

Gamuda Land, bộ phận phát triển Bất động sản 
được thành lập vào năm 1995, thuộc Tập đoàn 
Gamuda Berhad với hàng loạt Khu Đô Thị tại 
Malaysia, Việt Nam, Úc, Singapore. 
Bước chân vào thị trường Việt Nam từ năm 2007, 
Gamuda Land hiện đang đầu tư hai khu đô thị 
đẳng cấp là Gamuda City tại Hà Nội và Celadon 
City tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với vai trò là Nhà 
kiến tạo Khu đô thị với quy hoạch tổng thể thông 
minh hài hòa giữa không gian xanh và các tiện 
ích tích hợp, các dự án của Gamuda Land luôn 
được đánh giá cao khi mang đến một không 
gian sống trọn vẹn cho mọi thế hệ cư dân cùng 
đồng hành phát triển, gắn kết bền lâu.  

HO CHI MINH

HANOI

FEATURED DEVELOPMENTS IN REGIONS

GAMUDA GARDENS
Sungai Buloh, Malaysia

BUKIT BANTAYAN
Kota Kinabalu of Sabah, Malaysia 

GEM RESIDENCES
Toa Payoh, Singapore

661 CHAPEL ST
Melbourne, Australia

TWENTYFIVE.7 
Kota Kemuning, Malaysia 

Celadon City is an 82 ha development 
which celebrates modern living yet 
harmonizes with nature. With the goal of 
creating a valuable living space, starting 
from 2010, Gamuda Land has gradually built 
up Celadon City from a land that most 
forgotten with only wild fields, empty land to 
a high-class, modern urban township in the 
West of Saigon. 

Nowadays, Celadon City owns a wide range 
of facilities & services such as sports and resort 
club, central park, multi-level schools, AEON 
Mall – a shopping and entertaining center, 
cultural village, and health clinic for families, 
etc. that help residents enjoy life to the fullest. 
Celadon City giờ đây sở hữu hàng loạt dịch vụ 
đa dạng như khu phức hợp thể thao và nghỉ 
dưỡng, công viên trung tâm, trường học nhiều 
cấp, khu trung tâm giải trí - mua sắm AEON, 
làng văn hóa, cùng phòng khám sức khỏe 
dành cho gia đình... giúp cư dân tận hưởng 
cuộc sống trọn vẹn.

Celadon City là một khu đô thị rộng 82 ha 
tôn vinh lối sống hiện đại nhưng vẫn hòa hợp 
với thiên nhiên. Với mục tiêu kiến tạo không 
gian sống giá trị, bắt đầu từ năm 2010, 
Gamuda Land đã từng bước xây dựng 
Celadon City từ một vùng đất bị lãng quên, 
nơi chỉ toàn những cánh đồng hoang, bãi 
đất trống thành một khu đô thị đẳng cấp, 
nổi bật ở khu Tây Sài Thành. 

FROM THE LAND
           THAT MOST FORGOTTEN

TỪ MỘT VÙNG ĐẤT BỊ LÃNG QUÊN

TO A HIGH-CLASS, MODERN
URBAN TOWNSHIP

ĐẾN MỘT KHU ĐÔ THỊ SANG TRONG, ĐẲNG CẤP 

Gamuda Land's projects always meet the quality 
standards of GQUAS (based on CONQUAS) & ISO 
9001, from the beginning period of constructing the 
project’s foundation to the final stage of completing 
each precinct. All developments must go through a 
strict evaluation & auditing process to ensure every 
project must meet the most stringent international 
quality standards. 
That’s the reason why Gamuda Land has constantly 
won prestigious awards in Vietnam and the regions. 

Các dự án của Gamuda Land luôn tuân thủ tiêu 
chuẩn chất lượng GQUAS (dựa theo tiêu chuẩn 
CONQUAS của Singapore) & ISO 9001, từ lúc đặt 
nền móng cho đến khi cất nóc hoàn thành đều 
phải được đánh giá, kiểm duyệt hết sức nghiêm 
ngặt để đảm bảo mọi dự án đều phải đáp ứng các 
tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khắt khe nhất. 
Đó là lý do Gamuda Land không ngừng gặt hái 
được những giải thưởng danh giá tại Việt Nam và 
khu vực. 

Celadon City, with the significant investment and 
full attention in every single detail of the project's 
designing structure, the combination of architec-
ture and landscapes create the harmonious 
open-space between 16ha park and 3 large lakes. 
These values   have helped Celadon City got the 
World Silver Winner under Master Plan category at 
FIABCI World Prix d’Excellence Awards 2019, which 
is known as a place for the leading property 
investors and developers around the world.  

“ EXCELLENCE IS NOT JUST A CATCHPHRASE
AT GAMUDA LAND BUT TRULY A WAY OF WORKING ”

Celadon City, với sự đầu tư và chú trọng trong 
từng đường nét thiết kế, tổng hòa kiến trúc và 
cảnh quan tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa 
không gian mở của công viên rộng 16ha cùng 3 
hồ điều hòa rộng lớn. Chính những giá trị đó đã 
giúp Celadon City giành giải Bạc quốc tế hạng 
mục Quy Hoạch Tổng Thể tại FIABCI World Prix 
d'Excellence Awards 2019, một sân chơi vốn dĩ là 
nơi hội tụ của các nhà đầu tư và phát triển bất 
động sản hàng đầu thế giới. 

SỰ HOÀN HẢO KHÔNG CHỈ LÀ KHẨU HIỆU MÀ CÒN TRỞ THÀNH PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG MÀ
GAMUDA LAND LUÔN HƯỚNG ĐẾN 

Here at Gamuda Land, we valued the corporate social responsibility greatly along with otherbusiness 
activities. We strive to contribute to the improvement of the living quality, aiming towards a 
sustainable development. 
We sponsor, give scholarships to the education funds, charitable programs of the local NGOs and 
government, Gamuda Land also organizes a prominent CSR project called “Run For The Heart”. 
Every year, this program attracts thousands of participants with the total fund raising up to billions 
VND, helps hundreds of unprivileged children undergo heart surgery, live a normal life and reach 
out for brighter future. 
Besides, Gamuda Land usually organizes meaningful events and activities to connect Celadon 
City’s residents, as well as the communities in surrounding areas. 

Trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong hoạt động kinh doanh của Gamuda 
Land để mang đến những đóng góp thiết thực trong việc nâng cao chất lượng sống cho cộng 
đồng, hướng đến sự phát triển bền vững.
Ngoài việc tài trợ, trao học bổng cho các quỹ khuyến học, chương trình thiện nguyện của các 
tổ chức, ban ngành, Gamuda Land còn tổ chức một dự án hỗ trợ cộng đồng nổi bật là “Chạy 
vì trái tim”. Hằng năm, chương trình đều thu hút hàng chục nghìn người tham gia với số tiền gây 
quỹ hàng tỷ đồng, giúp hàng trăm em nhỏ được phẫu thuật tim miễn phí và sở hữu cuộc sống 
bình thường, khỏe mạnh, đồng thời tiếp thêm hy vọng về tương lai tươi sáng hơn.
Ngoài ra, Gamuda Land còn thường xuyên tổ chức các sự kiện, hoạt động ý nghĩa để tạo sự kết 
nối cho cư dân Celadon City cũng như cư dân ở những khu vực lân cận.

The
JOURNEY OF



WHAT     DO

WE     DO
Making a Good Town

 
Listening To What the Land Has to Tell Us

 
When We Get The Places Right, The Town Works

 
A good town is a connected town

 
A Town Is Community
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ĐỒNG HÀNH

Ngày 10/10/2019, Gamuda Land chính thức kỷ niệm 10 năm thành lập tại Việt Nam. Để 
có được thành công và sự phát triển ổn định như ngày hôm nay, Gamuda Land rất chân 
thành cảm ơn các nhân viên đã gắn bó lâu dài và cùng công ty vượt qua mọi chông gai 
để có được sự phát triển toàn diện sau 10 năm. 
Chúng ta hãy lắng nghe lời chia sẻ của những nhân viên Gamuda Land đã đồng hành  
trong suốt thời gian qua.

Thật sự tôi cũng không biết nói gì hơn vì mình rất là 
vui vì trở thành một thành viên trong gia đình Gamuda 
Land. Hy vọng công ty có thể ngày càng phát triển hơn 
nữa. 
Tôi cũng cảm ơn các đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi trong 
thời gian qua.

“Tôi đã cùng Gamuda Land trải qua hơn 8 năm, từ lúc 
mới còn là nơi vắng vẻ chưa có người nào biết đến. 
Cho đến ngày hôm nay, nhìn thấy sự phát triển  sau 10 
năm tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc.
Tôi cũng chúc công ty ngày càng phát triển và đồng 
thời tôi cũng chúc các nhân viên Gamuda Land luôn 
vui vẻ và thành công trong công việc.”

Làm việc tại Gamuda Land hơn 8 năm tôi cảm thấy rất 
là vui và hài lòng với công việc. Đặc việt là những phúc 
lợi mà công ty mang lại. Tôi sẽ gắn bó lâu dài với công 

ty hơn nữa.
Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc công ty luôn thành 

công trong tương lai.

Được làm việc tại Gamuda Land , một môi trường phát 
triển và có những người bạn đồng nghiệp rất tốt. Tôi 
cảm thấy rất vui và hài lòng với công việc hiện tại .Tôi 

cũng mong muốn gắn bó lâu dài hơn với công ty. 
Tôi cũng chúc công ty ngày càng phát triển và có thật 

nhiều dự án hơn nữa.

10NĂM CÙNG 
GAMUDA LAND

Lâm Thị Kim Ngọc

Deputy Sales Admin and Support Manager

Trần Thu Thảo

HRA Officer

Phạm Thị Tố Uyên

Sales Adminstration Executive
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Lê Trần Lãm Thuý

Management Representative

Gamuda Land cũng xin cảm ơn các anh chị đã cùng đồng hành cùng công ty 
trong suốt quãng thời gian 10 năm. Công ty cũng xin chúc các anh chị luôn 
luôn thành công trên con đường phía trước và  chúng ta hãy cùng nhau cố 
gắng hơn nữa để có được những dự án hoàn thiện hơn nữa đến khách hàng.

Gamuda Land Việt Nam



KỶ NIỆM 10 NĂM 
CÙNG GAMUDA LAND

Trải qua 10 năm thành lập tại Việt Nam, 
Gamuda Land chân thành cảm ơn tất cả 
các anh chị nhân viên tại công ty cũng 
như các khách hàng đã ủng hộ và đồng 
hành cùng công ty suốt 10 năm qua.

Nhân dịp đặt biệt này, lễ kỷ niệm được tổ 
chức tại Gem Center để đánh dấu bước 
phát triển toàn diện của Gamuda Land 

Việt Nam về quy mô, nhân lực cũng như 
tri ân đến khách hàng và nhân viên trong 
suốt thời gian qua đã nỗ lực cùng công ty 
vượt qua những khó khăn, từ lúc sơ khai 
tới sự thành công như bây giờ.

Chúng ta cùng xem qua một số hình ảnh 
đẹp và đáng nhớ trong ngày sự kiện diễn 
ra tại Gem Center.

After 10 years of 
establishment in 
Vietnam, Gamuda Land 
would like to thank all 
of our employees and 
customers for supporting 
and accompanying the 
company for the past 10 
years.

On this special occasion, 
the celebration was held 
at Gem Center to mark 

the comprehensive 
development of Gamuda 
Land Vietnam in terms 
of scale, manpower and 
gratitude to customers 
and staff during the past 
time, endeavor with the 
company to overcome 
difficulties, from the very 
beginning until the present 
success.
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Tiết mục được đoạt giải 1
 
Tên tiết mục: Múa bóng
Thành viên: phòng Kinh 
Doanh.

Tiết mục múa bóng của 
phòng kinh doanh đã 
mang lại được nhiều ý 
nghĩa về kỷ niệm 10 năm 
của Gamuda Land.

Tiết mục được đoạt giải 2 

Ngoài sự góp mặt của các 
ca sĩ Bích Phương, Jun 
Phạm. Chương trình còn 
có  các tiết mục được thực 
hiện bởi chính các thành 
viên của Gamuda Land tạo 
nên một không khí rất vui 
nhộn và hào hứng.

Tên tiết mục: 
Thành viên: Marketing
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ý Ức

“Tết Trung Thu rước đèn đi chơi 
Em rước đèn đi khắp phố phường 
Lòng vui sướng với đèn trong tay 
Em múa ca trong ánh trăng rằm

Đèn ông sao với đèn cá chép 
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm 
Em rước đèn này đến cung trăng ”

Rước đèn tháng tám
Tác giả: Đức Quỳnh

Đêm TrăngK

Mùa trung thu 
2019 , Gamuda 
Land đã thật sự 

để lại một dấu ấn tuyệt 
vời cho ký ức tuổi thơ của 
các bé, đồng thời khơi gợi 
lại những ký ức tuyệt vời 
cho các bậc phụ huynh về 
những mùa trung thu xưa 
cùng gia đình.

Được truyền cảm hứng từ 
Tết Trung thu 3 miền Việt 
Nam, Gamuda Land sẽ 
mang lại một bầu không 
khí thật ý nghĩa về Tết 
Trung thu cho mọi nhà, 
không chỉ dành riêng cho 
các bé mà còn là dịp để 
cha mẹ nhớ lại thời thơ ấu 
tại quê hương.

Ngoài các trò chơi giao lưu 
cùng chú Cuội, chị Hằng, 
đêm hội còn có màn trình 

diễn múa rối nước đặc biệt 
mà các bé và ba mẹ rất 
mong đợi. 

Đặc biệt, mọi người sẽ 
được tham gia nhiều hoạt 
động và trò chơi dân gian 
vui nhộn, truyền thống, đặc 
trưng tại những vùng miền 
khác nhau như: làm tò he, 
làm lồng đèn ông sao, thả 
đèn hoa đăng, nhảy sạp, đi 
cầu Kiều, múa lân, và cùng 
nhau đi rước đèn cùng chú 
Cuội, chị hằng tại khu đô 
thị Celadon City.

Gamuda Land không chỉ 
mang đến cho một không 
gian sống tiện nghi và toàn 
diện, mà hơn hết còn tạo 
dựng một khu đô thị đúng 
nghĩa, nơi cư dân được giao 
lưu, gắn kết và cùng nhau 
lưu giữ những kỷ niệm 

đáng nhớ trong đời sống 
của mình. 
Mùa Trung thu vừa qua, 
cư dân Celadon City lại 
vừa cùng nhau trải qua 
những giây phút thật thú 
vị và nhiều niềm vui. Đến 
với Gamuda Land, những 
cư dân sẽ được sống trong 
một môi trường thật trong 
lành và những tiện ích thật 
hoà hảo.

WHAT IS YOUR MID 
AUTUMN FESTIVAL? 
 
If your childhood 
memories of Mid-Autumn 
festival are folk games 
and the shining star-
lights, then you should 
go to Celadon City of 
Gamuda Land to attend 
the event “Memories of 
the Moonlight” to feel 
the warm Mid-Autumn 
atmosphere and leave 
beautiful memories with 
your family. The event 
is promised to be very 
exciting with activities 
such as Tò he and lantern 
making workshop, folk 
games, specially there will 
be a water puppet show, 
floating lantern, lion dance 
and parades.

Gamuda Land not only 
creates a modern and 
integrated living space, but 
also a truly township where 
residents share time with 
each other, are connected 
and together keep the 
memorable moments in 
life.

Mùa trung thu 2019 , Gamuda Land đã thật sự để lại một 
dấu ấn tuyệt vời cho ký ức tuổi thơ của các bé, đồng thời 
khơi gợi lại những ký ức tuyệt vời cho các bậc phụ huynh 

về những mùa trung thu xưa cùng gia đình.
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HAPPY BIRTHDAY

Ngày 10/08/2019, 
Gamuda Land tổ 
chức lễ kỷ niệm 
3 năm thành lập 
khu phức hợp thể 
thao và nghỉ dưỡng 
Celadon Sports & 
Resort Club thuộc 
khu đô thị Celadon 
City.

Ngày 10/08/2019, 
Gamuda Land tổ 
chức lễ kỷ niệm 
3 năm thành lập 
khu phức hợp 
thể thao và nghỉ 
dưỡng Celadon 
Sports & Resort 
Club thuộc khu 
đô thị Celadon 

City.

CLB THỂ THAO PHỨC HỢP CELADON SPORTS & RESORT CLUB

 

Lễ kỷ niệm đã thu hút 
hơn 800 hội viên và khách 
mời tham dự với nhiều 
hoạt động đặc sắc như 
đại tiệc hồ bơi cùng các 
tiết mục biểu diễn nghệ 
thuật của các nghệ sĩ nổi 
tiếng đến từ chương trình 
“So You Think You Can 
Dance”, “Asia’s Got Talent”...

Sau 03 năm đi vào hoạt 
động Celadon Sports & 
Resort Club đã đón và 
phục vụ hơn 5.000 hội 
viên. Với phong cách kiến 
trúc hiện đại tinh tế kết 
hợp hài hòa cùng không 
gian mở đầy tính thẩm mỹ, 
Celadon Sports & Resort 
Club không chỉ mang đến 
một tổ hợp các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe, giải 
trí, thư giãn, vui chơi tiêu 
chuẩn quốc tế mà còn là 
nơi kết nối giao thương, sẻ 

chia khoảnh khắc, là điểm 
đến lý tưởng cho các hoạt 
động gia đình và cộng đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm 
thành lập, Celadon Sport 
and Resort Club đã tổ chức 
được nhiều hoạt động ý 
nghĩa, mang đến cho hội 
viên và cộng đồng những 
trải nghiệm thú vị. Trong đó, 
Giải cầu lông mở rộng vào 
tháng 5/2019, giải Tennis 
cho doanh nhân và các sự 
kiện tập thể khác như Ngày 
hội Xanh dành cho gia đình, 
Quốc tế thiếu nhi, Ngày 
hội mùa hè… đã thu hút 
gần 10.000 người tham dự.

Đại diện Gamuda Land cho 
biết mục tiêu của doanh 
nghiệp không chỉ mang 
đến không gian để ở, mà 
còn là một không gian lý 
tưởng để gắn kết cộng 

đồng cư dân, nơi để vui chơi, 
mua sắm, để phát triển nền 
tảng giáo dục cho con em 
và là nơi giúp cư dân rèn 
luyện thể chất sau khoảng 
thời gian làm việc mệt mỏi.

Bước sang năm thứ 4, 
Celadon Sports & Resort 
Club sẽ tiếp tục trở thành 
một điểm đến lý tưởng 
cho cộng đồng, nơi không 
chỉ cùng nhau rèn luyện 
sức khỏe mà còn là nơi 
mang ý nghĩa giúp cộng 
đồng có thể gắn kết và 
xích lại gần nhau hơn.
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ẠI SAO BẠN LẠI CHỌN 
MÔN THỂ THAO BƠI LỘI?

Khi nhắc đến bơi lội, thông 
thường người ta luôn nhắc 
về tác dụng của môn thể 
thao này  là tăng chiều cao, 
gia tăng sức khỏe, …. Vậy 
điểm khác biệt của bơi lội là 
gì? Tại sao bơi lội lại có sức 
hấp dẫn như vậy. Hãy cùng 
xem một số lý do sau:

Tác động tổng hợp:

Bơi lội tốt cho hệ tim 
mạch và hệ hô hấp. Bơi lội 
thường xuyên, bơi đúng 
cách sẽ kiềm chế quá trình 
thoái hóa ở khớp, làm 
mạnh xương khớp từ đó 
phòng tránh các bệnh đau 
lưng, thoái hóa cột sống, 
thoát vị đĩa đệm được hiệu 
quả hơn

Giúp thư giãn

Nước liên tục massage 
lên bề mặt da khi bơi nên 
giúp người bơi thư giãn. 
Ở dưới nước bị tạo áp lực 
nên người bơi sẽ thở sâu 

hơn. Ngoài ra lúc bơi thì 
con người không suy nghĩ 
nhiều, dẫn đến cảm giác 
thoải mái trong tâm trí.

Ít gây chấn thương cho 
người tập.

Tỉ lệ vận động viên tập 
bơi bị thương ít hơn rất 
nhiều so với các môn còn 
lại. Nước đã giúp nâng 
đỡ chúng đến 90% trọng 
lượng. Việc còn lại của bạn 
là thoải mái “bay nhảy” 
dưới nước và thư giản cách 
thoải mái.

Không phân biệt tuổi tác 
hay năng lực.

Dù bạn là ai đi chăng nữa 
thì môn bơi cũng không “ 
từ chối” bạn đâu. Ai cũng 
có thể bơi, với ưu điểm vừa 
nhắc ở trên là ít gây chấn 
thương cũng như được 
nâng bởi nước thì môn thể 
thao này phù hợp với tất cả 
mọi người.

CẢI TẠO HỒ BƠI TẠI 
CELADON SPORTS & 
RESORT CLUB

Nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ Celadon Sports 
& Resort Club, câu lạc bộ 
đã đóng cửa trong vòng 2 
tuần để cải tạo lại hồ bơi. 
Với hệ thống lọc nước hiện 
đại và chất lượng nước 
được kiểm chứng, không 
hóa chất, không gây hại 
cho sức khỏe, hồ bơi CSRC 
còn là nơi bạn an tâm cho 
việc tập luyện của con 
em mình và là địa điểm lý 
tưởng cho ngày cuối tuần 
thư giãn bên gia đình nhỏ.

7-ELEVEN

Là chuỗi cửa hàng tiện lợi 
lớn nhất thế giới, 7-Eleven 
nay đã có mặt tại khuôn 
viên Celadon Sports & 
Resort Club với nhiều tiện 
ích và ưu đãi hấp dẫn.  
Không chỉ mang tới 
những sản phẩm chất 
lượng đến từ trong 
nước cũng như quốc tế, 
7-Eleven còn mang đến 
những món ăn tươi ngon, 
đồ uống đa dạng và nhiều 
sản phẩm, dịch vụ tiện lợi, 
đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
của mọi lứa tuổi. Đặc biệt 
phù hợp với văn hóa, lối 
sống của một Việt Nam 
hiện đại và năng động.

De Lima- nhà hàng ẩm 
thực phong cách Brazil

Nằm trong khuôn viên 
Celadon Sports and 
Resort Club, nhà hàng De 
Lima là nơi hoàn hảo để 
thưởng thức bữa tối lãng 
mạn dưới ánh đèn vàng 
ấm áp và những ly vang 
hảo hạng, với bia tươi 
và những món nướng 
Churrasco trứ danh Brazil. 
Nội thất tối giản và trang 
nhã đậm chất thể thao 
Nam Mỹ cùng với sự  hiếu 
khách nồng nhiệt tại De 
Lima sẽ để lại một trải 
nghiệm ẩm thực khó 
quên.

Địa chỉ: 02 Đường D2, Phường 
Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM. 
( Nội khu Celadon Sports and 
Resort Club)
Hotline: 0984 67 17 27
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TOGETHER 
TRANSFORMING TO 

LEAP

YAP VOOI SOON
General Director

Dear Gamudians and friends, 
October 2019 is a historical milestone in the development of Gamuda Land in 

Vietnam. 10 years ago, we started planning and developing Celadon City in a very 
challenging market condition. For now, Celadon City has become a highlighted 

township development in HCMC. We have right to be proud of what we have 
achieved, which is creating places that people will call home, want to be a part 

of, grow up and grow old in. 

Along with opportunities of remarkable economic growth of Vietnam, the 
demand of high-quality projects is increasing sharply, especially ones with 

green living spaces, exclusiveness and full amenities. Driving toward the future, 
Gamuda Land Vietnam will continue to expand and transform to leap, take on 
new challenges and opportunities along with plenty of ideas and considerably 

strategic plans for sustainable development in Vietnam. Consumer will definitely 
see our new distinctive projects ahead. 

 
On this occastion, I would like to express my regards, appreciation to all of you, 

who have supported us during last ten years, especially our Gamudian. The 
development journey of Gamuda Land Vietnam has been remarked by each of 

your contribution.   
Wish you great success and happiness

Thân mến gửi các bạn, cùng toàn thể thành viên của Gamuda Land HCMC,

Tháng 10 năm 2019 là một mốc thời gian quan trọng trong sự phát triển của Gamuda 
Land tại Việt Nam. Chúng ta đã bắt đầu bằng một quá khứ đầy thử thách cách đây 10 
năm khi bắt tay vào đầu tư xây dựng khu đô thị Celadon City. Để giờ đây, Celadon City 
thực sự là một điểm nhấn nổi bật tại thị trường Bất động sản tp. Hồ Chí Minh. Chúng 
ta có quyền tự hào về những gì đã làm được, đó là mang đến một không gian sống 
đích thực, ngôi nhà thân thương nơi mọi thế hệ cùng đồng hành, khát khao được 

thuộc về, cùng trưởng thành và gắn bó. 

Cùng với cơ hội của nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam, nhu cầu về thị 
trường bất động sản chất lượng cao ngày càng tăng, đặc biệt là những dự án có không 

gian sống xanh, an lành và tiện ích. Hướng về tương lai như thế, Gamuda Land Việt 
Nam sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh, chuyển mình để nhảy vọt, đón lấy những thách 

thức và cơ hội mới cùng với nhiều ý tưởng và dự định nghiêm túc về một tương lai 
phát triển bền vững tại Việt Nam. Khách hàng chắc chắn sẽ thấy dấu ấn khác biệt của 

Gamuda Land trong những chặng đường sắp tới. 

Nhân dip này, tôi mới bày tỏ lời cảm ơn đến các bạn, những người đã đồng hành cùng 
chúng tôi trong 10 năm qua, đặc biệt là CBNV của Gamuda Land. Những chặng đường 
phát triển và thành tựu của Gamuda Land Việt Nam đều ghi nhận dấu ấn của các bạn. 

Xin chúc các bạn thành công và hạnh phúc! 

Sincerely/ Trân Trọng,
YAP VOOI SOON

General Director/ Tổng Giám Đốc
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GAMUDA LAND 
RA MẮT DIAMOND 

ALNATA PLUS 

Lễ ra mắt phân khu cao cấp Diamond 
Alnata Plus ngày 14/9 thu hút gần 

1.000 khách tham dự với toàn bộ các 
căn đã được giữ chỗ ngay tại sự kiện. 

Theo đó, phân khu mới này sẽ bổ sung
 nguồn cung đang thiếu hụt của bất 
động sản cao cấp phía Tây Sài Gòn.

Quyết định đặt 
cọc căn hộ 3 
phòng ngủ tại 
Diamond Alnata 

Plus, chị Mai (35 tuổi, quận 
2, TP HCM) cho biết: “Sau 
khi đã tìm hiểu rất nhiều 
dự án, tôi bị thuyết phục 
bởi thiết kế hiện đại và tiện 
ích của phân khu này. Nhận 
thấy Diamond Alnata Plus 
không chỉ là một căn hộ 
mà còn là môi trường sống 
lý tưởng nên tôi quyết định 
đặt cọc luôn một căn.”

Diamond Alnata Plus là 
“viên kim cương” hoàn 
thiện Khu đô thị Celadon 
City. Đây cũng phân khu 
duy nhất nằm dọc đại lộ 
Gamuda sầm uất thuận tiện 
cho việc di chuyển nội khu 
và ngoại khu. Trước áp lực 
mang tới thị trường những 
sản phẩm ngày càng chất 
lượng, Gamuda Land luôn 
phải nỗ lực tìm kiếm giải 
pháp quy hoạch và thiết kế 
để tạo nên một môi trường 
sống hoàn thiện hơn. Với sự 
sáng tạo trong kiến trúc và 
những đặc quyền tiện nghi, 
Diamond Alnata Plus sẽ là 
điểm đến lý tưởng của cộng 
đồng tinh hoa thành đạt.

Diamond Alnata Plus được 
các chuyên gia đánh giá có 
tiềm năng tăng giá khi sở 
hữu vị trí đắc địa tại trung 
tâm khu đô thị, hệ thống 
giao thông thuận tiện kết 
nối với sân bay Tân Sơn 
Nhất, trung tâm thành phố 

và các tỉnh miền Tây. 
Bên cạnh đó, thiết kế thông 
minh tích hợp mọi tiện ích 
trong Diamond Alnata Plus 
cũng là điểm cộng đặc biệt. 
Cư dân có thể tận hưởng 
tiện ích từ khối đế tòa nhà 
với các thương hiệu thời 
trang và ẩm thực nổi tiếng, 
mang tới trải nghiệm “một 
bước xuống phố”. Phía trên 
là các căn Skylinked Villa 
đẳng cấp, riêng tư, mới lạ, 
đầy đủ tiện nghi cho mỗi 
chủ sở hữu.
Không chỉ tập trung đầu 
tư cho các dòng sản phẩm 
mới, các căn hộ từ tầng 5 
đến 13 tại Diamond Alnata 

khu đọc sách ngoài trời, 
bể bơi vô cực... Tất cả tạo 
nên một không gian sống 
trong lành, hiện đại. Đồng 
thời, đây cũng là một trong 
những lợi điểm mang đến 
giá trị cộng hưởng khi nhà 
đầu tư rót vốn vào các sản 
phẩm tại Diamond Alnata.

Không chỉ là một căn hộ, 
một phân khu cao cấp, sang 
trọng, Diamond Alnata Plus 
còn là lời khẳng định của 
Gamuda Land cho lí tưởng 
kiến tạo một môi trường 
sống đẳng cấp quốc tế 
dành tặng cộng đồng tinh 
hoa thành đạt tại TP HCM.

Plus đều được nâng tầm 
với lối kiến trúc thông minh 
chếch góc 45 độ cùng 
phòng khách lớn nhằm 
tăng không gian gắn kết 
cho mọi thành viên trong 
gia đình. Một số căn hộ 3 
phòng ngủ còn sở hữu thiết 
kế ban công rộng tới 6,2m, 
mang ánh sáng và sinh khí 
tự nhiên tràn ngập mỗi  nhà.

Ngoài ra, hệ thống tiện ích 
nội khu được sắp xếp ngay 
tại tầng 5 trải dài với hơn 20 
tiện ích trong nhà và ngoài 
trời, đáp ứng nhu cầu của 
cư dân, như không gian 
sinh hoạt cộng đồng, không 
gian vui chơi, được thiết kế 
sang trọng. Cùng với đó, 
nhiều không gian thư giãn 
yên bình cũng được bố trí 
bài bản như khu vườn chân 
mây, đài vọng cảnh, các 
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GIẤC MƠ ĐƯA BIỆT THỰ LÊN KHÔNG

Vài thập kỷ trước, từ khu phố sầm uất Manhattan - nơi 
giá bất động sản (BĐS) luôn thuộc top đắt nhất thế giới, 
mô hình Sky Villa ra đời và nhanh chóng chinh phục giới 
nghệ sĩ Hollywood và trung thượng lưu Mỹ. Giải thích cho 
sức hút đặc biệt này nằm ở thiết kế ưu việt của Sky Villa 
- sự kết hợp hoàn hảo giữa ưu điểm của biệt thự truyền 
thống và căn hộ cao cấp. Tại Sky Villa, gia chủ thoải mái 
tận hưởng những đặc quyền vượt trội với diện tích sử 
dụng lớn, tầm nhìn khoáng đạt, tiện ích riêng tư biệt lập… 
Sự ra đời của Sky Villa xóa mờ ranh giới giữa khái niệm 
sống và nghỉ dưỡng, mang tới trải nghiệm khác biệt 
chưa từng có và khẳng định vị trí cho gia chủ xứng tầm.

SKYLINKED VILLA - SÁNG TẠO DÀNH CHO 
NGƯỜI GIÀU VIỆT

Vài năm trở lại đây, mô hình Sky Villa du nhập vào Việt 
Nam, nhanh chóng được thị trường đón nhận với tỷ 
lệ hấp thụ sản phẩm rất cao khi đánh trúng tâm lý yêu 
thích những sản phẩm giới hạn số lượng của tầng lớp 
trung thượng lưu. Đây là một tín hiệu cho thấy số lượng 
người giàu Việt Nam gia tăng không chỉ về số lượng, 
từ 14.300 triệu phú đô la năm 2016 dự đoán lên 38.600 
người vào năm 2025, mà còn cả về chất lượng khi hòa 
nhịp cùng phong cách sống thời thượng của thế giới.

SKYLINKED 
VILLA
SẢN PHẨM 
ĐỘC ĐÁO CỦA 
GAMUDA LAND

Sắp tới, sự ra mắt của 
Skylinked Villa thuộc phân 
khu Diamond Alnata Plus 
(Celadon City, TP.HCM) 
được coi là phiên bản sáng 
tạo nhất của mô hình biệt 
thự trên không. Với tư duy 
của một nhà kiến tạo đô 
thị, Gamuda Land không 
áp đặt nguyên mẫu Sky 
villa phổ biến mà nghiên 
cứu kỹ lưỡng nhu cầu của 
người trẻ thành đạt tại 
TP.HCM - những người đòi 
hỏi cao về chất lượng sống 
tính riêng tư, đồng thời chú 
trọng thiết kế mở, sống 
kề cạnh thiên nhiên, cộng 
đồng để tạo ra sản phẩm 

độc đáo của riêng mình.
Skylinked Villa tạo nên “cơn 
sốt” trên thị trường BĐS cao 
cấp khi thiết kế gara riêng 
tại mỗi căn hộ có sức chứa 
lớn với hai ô tô và nhiều 
xe máy được nối bởi một 
đường ram xoắn riêng biệt 
dẫn từ cổng chính Diamond 
Alnata Plus lên đến căn hộ, 
xóa bỏ nỗi lo về tình trạng 
thiếu hụt chỗ để xe của 
đa phần các dự án BĐS tại 
Thành phố cùng “vấn nạn” 
tắc nghẽn thang máy. Kết 
hợp với hệ thống an ninh 
đa lớp từ cổng chính khu 
đô thị vào tận cửa căn hộ, 
Skylinked Villa đảm bảo 

cuộc sống riêng tư, an 
toàn, thuận tiện di chuyển 
của người thành đạt.

Khác với các dự án đa phần 
đặt tại vị trí đắc địa gần sông 
hồ tự nhiên để hưởng lợi tầm 
view nhưng giá thành cao, 
Skylinked Villa giải quyết 
bài toán chi phí và mang tới 
giá trị “triệu đô” về tầm nhìn 
khi khai thác lợi thế được 
quy hoạch tại trung tâm 
khu đô thị Celadon City.

Theo đó, 100% căn hộ 
Skylinked Villa hưởng trọn 
vẹn tầm nhìn về phía Đại 
lộ Gamuda sôi động - nơi 

hội tụ những thương hiệu 
nổi tiếng về ẩm thực, mua 
sắm và giải trí. Từ ban 
công” biệt thự trên không”, 
cư dân có thể ngắm nhìn 
toàn cảnh “Orchard Road 
thu nhỏ” - sự kết hợp hoàn 
mỹ giữa hệ thống cảnh 
quan được chăm chút 
kỹ lưỡng cùng kiến trúc 
hiện đại của Celadon City.
Chỉ cần một bước xuống 
phố, các cư dân tinh hoa 
đã được hòa nhịp cùng các 
hoạt động vui chơi, lễ hội 
văn hóa đặc sắc, phù hợp 
với những gia đình trẻ yêu 
thích giao lưu cộng đồng. 
Bên cạnh nhịp sống náo 

nhiệt, những khoảnh khắc 
yên ả trong lành tại công 
viên trung tâm 16,4ha, vẽ 
nên bức tranh cuộc sống 
hài hòa với những cung bậc 
cảm xúc đa dạng. Đó sẽ là trải 
nghiệm đắt giá dành cho số 
ít những gia chủ có phong 
cách sống thưởng thức.
Với tầm nhìn của nhà kiến 
tạo xu hướng “sống tận 
hưởng, trải nghiệm tiện 
nghi xứng tầm”, Gamuda 
Land không ngừng nỗ lực 
mang đến sự sáng tạo, 
tiện nghi và chất lượng 
trong từng không gian 
sống của Skylinked Villa. 
Đặc biệt, phiên bản giới 

hạn chỉ với 90 căn biệt thự 
trên không, sẽ biến nơi đây 
thực sự trở thành điểm đến 
hội tụ của cộng đồng tinh 
hoa tại khu Tây Sài Gòn.
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RA MẮT KHU 
NHÀ MẪU 
GAMUDA LAND 
TẠI KHU ĐÔ THỊ 
CELADON CITY 

Ngày 17.10.2019 vừa qua, 
Gamuda Land đã chính 
thức khai trương Khu 

nhà mẫu Gamuda Land tại Số 68 
Đường N1, Phường Sơn Kỳ, Quận 
Tân Phú. 

Là phiên bản nâng cấp của Khu 
nhà mẫu Celadon City (Số 88 
Đường N1), Khu nhà mẫu Gamu-
da Land sở hữu không gian đẳng 
cấp cùng hệ thống cơ sở vật chất 
hiện đại từ sảnh đón tiếp sang 
trọng, sa bàn chi tiết kích thước 
lớn, phòng chiếu phim 4k, cho 
đến nhà mẫu đầy đủ nội thất 
trực quan… Bên cạnh đó, đội ngũ 
nhân viên tư vấn chuyên nghiệp 
và nhiệt tình sẽ mang đến sự an 
tâm cũng như những thông tin 
cập nhật mới nhất giúp khách 
hàng có những quyết định sáng 
suốt và đúng thời điểm.  

Trong thời gian tới, nơi đây chắc 
chắn sẽ là địa chỉ lý tưởng để cư 
dân tương lai tìm hiểu & trải ng-
hiệm không gian an cư mơ ước 
tại Khu đô thị đẳng cấp quốc tế 
Celadon City. 
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Màng khai mạc buổi lễ

Bắt đầu buổi lễ khai trương 
nhà mẫu Gamuda Land 
bằng tiết mục múa đánh 
trống thú vị.

Bên trong nhà mẫu 

 Bên trong nhà mẫu được 
trang trí sang trọng và 
không kém phần hiện đại. 
Khi bước vào đây sẽ giúp 
mọi người cảm nhận được 
những điều mới lạ mà căn 
hộ sẽ mang lại.

Thành công này là kết quả 
của quá trình Gamuda 
Land không ngừng tìm tòi 
và sáng tạo nhằm kiến tạo 
nên những tổ ấm hoàn hảo 
dành cho cộng đồng cư 
dân tương lai.

Nâng ly chúc mừng 
buổi lễ khai trương

Vào sáng 17/10, CĐT 
Gamuda Land đã chính 
thức ra mắt Khu nhà mẫu 
Gamuda Land tại số 68, 
đường N1, P. Sơn Kỳ, Q. Tân 
Phú. Trong suốt 10 năm 
đến TP.HCM, Nhà kiến tạo 
đô thị từ Malaysia không 
ngừng thay đổi về diện 
mạo và dịch vụ nhằm 
mang đến cho quý khách 
hàng những trải nghiệm 
tuyệt vời nhất trên chặng 
đường đi tìm kiếm chốn an 
cư lý tưởng

LỄ KHAI TRƯƠNG 
NHÀ MẪU
GAMUDA LAND
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CBRE CHÍNH THỨC LÀ ĐƠN VỊ QUẢN 
LÝ VẬN HÀNH KHU CĂN HỘ CAO CẤP 
EMERALD

KHU ĐÔ THỊ CELADON CITY

L   ễ ký kết được diễn ra tại khu đô thị Celadon City với sự tham gia của Giám đốc 
khối quản lý dự án và quản lý đô thị, Công ty Cổ phần Gamuda Land HCMC– Ông 
Aw Soon Heng và Bà Chu Thị Minh Ngọc, Giám đốc Bộ phận Quản lý Tài sản, 

Công ty TNHH CBRE Việt Nam.

Emerald bao gồm 6 khối nhà với hơn 2.000 căn hộ là một trong những khu căn hộ cao 
cấp bậc nhất tại khu đô thị Celadon City. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là chủ đầu 
tư đã dành hơn 72% cho diện tích mảng xanh và hơn 100 tiện ích nội khu vô cùng hấp 
dẫn, mang đến cho cư dân những trải nghiệm lý tưởng của phong cách sống “Resort 
chuẩn 5 sao giữa lòng nội đô”.

Tp. Hồ Chí Minh, sáng ngày 17/10/2019) - Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC) 
và Công ty TNHH CBRE chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo 
thỏa thuận này, CBRE Việt Nam chính thức trở thành đơn vị quản lý vận hành của 
khu căn hộ cao cấp Emerald

Khu căn hộ cao cấp 
Emerald thuộc khu đô thị 
Celadon City, là dự án được 
đầu tư và xây dựng bởi 
Công ty Cổ phần Gamuda 
Land (HCMC). Đây là nhà 
đầu tư Bất động sản đến từ 
Malaysia, thuộc Tập đoàn 
Gamuda Berhad, một trong 
những tập đoàn hàng đầu 
về Xây dựng & Hạ tầng. Hơn 
2 thập kỷ hình thành và phát 
triển cùng hàng loạt Khu Đô 
Thị tại Malaysia, Việt Nam, 
Úc, Singapore với tổng diện 
tích khoảng 2.500 ha và 
tổng giá trị đầu tư lên đến 
8,2 tỉ USD, Gamuda Land 
tiếp tục khẳng định vị thế 
là nhà phát triển bất động 
sản hàng đầu khu vực, kiến 
tạo nên những không gian 
sống xanh, tích hợp nhiều 
tiện ích cả về thể chất và đời 
sống văn hóa, tinh thần cho 
cư dân. 

Celadon City tại TP Hồ Chí 
Minh là một trong những 
dự án được đánh giá cao 

về độ bao phủ không 
gian xanh và các tiện ích 
tích hợp. Xuyên suốt quá 
trình phát triển của mình, 
Gamuda Land HCMC luôn 
đề cao 4 triết lý kinh doanh, 
đồng thời cũng là kim chỉ 
nam cho sự phát triển của 
mình nói chung và Celadon 
City nói riêng: Hoàn hảo 
mọi thiết kế, đầy đủ tiện 
nghi, kiến tạo phong cách 
sống lành mạnh và an ninh 
nội khu.

Hiện tại, khu căn hộ Emerald 
đang bước vào giai đoạn 
hoàn thiện để tiến hành 
bàn giao cho Khách hàng 
vào Quý 4/2019.

HCMC, October 17th 
2019 – Gamuda Land 
HCMC JSC and CBRE 
ltd. officially signed the 
strategic partnership 
agreement. By that, 
CBRE Vietnam was 
appointed to become 
the agency of property 
management for 
high-end Emerald 
apartments, a precinct 
of Celadon City that 
developed by Gamuda 
Land HCMC. The signing 
ceremony was held at 
Celadon City with the 
attendance of Head of 
Project, Construction 
and Township 
Management, Mr. Aw 
Soon Heng and Ms. Chu 
Thi Minh Ngoc, Director, 
Head of Property 
Management, CBRE 
Vietnam. 
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CHẠY VÌ 
TRÁI TIM 

2019
CHẠY VÌ TRÁI TIM là sự kiện 
chạy bộ từ thiện được diễn 
ra hàng năm nhằm gây 
quỹ phẫu thuật tim cho trẻ 
em nghèo mắc bệnh tim 
bẩm sinh tại Việt Nam, giải 
do Gamuda Land phối hợp 
cùng Quỹ Nhịp Tim Việt 
Nam tổ chức.

Với thông điệp “NỐI NHỊP 
TIM, VƯƠN MẦM SỐNG”, 
Gamuda Land mong muốn 
góp sức mình hồi sinh 
những trái tim bé bỏng, để 
các em có thể vui đùa hồn 
nhiên, sống khỏe mạnh 
và vươn đến một tương lai 
tươi sáng như các em đáng 
được hưởng.

Trong 6 năm qua, chương 
trình “chạy vì trái tim” đã 
giúp phẫu thuật tim cho 
hơn 5.200 trẻ em nghèo 
mắc bệnh tim bẩm sinh 
trên gần 63 tình thành của 
cả nước. Mọi người tham 
gia sẽ nhận được một chiếc 
áo lưu niệm của chương 
trình khi đóng góp 100.000 
đồng ủng hộ trẻ em mắc 
bệnh tim bẩm sinh. Toàn 
bộ số tiền nhận được từ các 
nhà tài trợ và tiền đóng góp 
từ người tham gia  chương 
trình sẽ được trao cho Quỹ 
nhịp tim Việt Nam khi Ngày 
hội kết thúc. 

Lại một lần nữa, Gamuda 
Land rất hào hứng chuẩn 
bị chào đón năm tiếp theo 
của chương trình “ Chạy 
vì trái tim 2019” sẽ được tổ 
chức vào ngày 10/11/2019 tại 
Hà Nội và 24/11 tại Hồ Chí 
Minh.

Địa điểm tham gia HCM:
Số 02, đường D2, Phường 
Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tphcm

Địa điểm tham gia HN:
Công viên Yên Sở, Km1,5 
đường Pháp Vân, Q. Hoàng 
Mai, Hà Nội.
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Công viên trung tâm của 
Celadon City vừa được 
“khoác áo mới” bằng việc 
mở rộng thêm tiện ích với 
mong muốn mang lại đa 
dạng không gian sống trải 
nghiệm và kết nối cộng 
đồng tốt hơn cho cư dân.  
Với 16.4ha diện tích cho 
mảng xanh, công viên 
Celadon City mang lại 
những giá trị về sức khoẻ 
và tinh thần tuyệt vời. Đây 
cũng là công viên tư nhân 
lớn nhất tại tp. Hồ Chí Minh!

Công viên 
Celadon City
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GAMUDACITY  CELADONCITY  

Nhà là thiên đường nghỉ dưỡng

Văn phòng Hồ Chí Minh: CÔNG TY CỔ 
PHẦN GAMUDA LAND (HCMC)
số 68, Đường N1, Phường Sơn Kỳ, Quận 
Tân Phú, TP.HCM
028 6252 9999 028 6267 3907

Văn phòng Hà Nội: CÔNG TY TNHH 
GAMUDA LAND VIỆT NAM
Km1.5 Pháp Vân, Công Viên Yên Sở, 
Q.Hoàng Mai, Hà Nội.
024 3944 9898


