CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN HẢI LONG LAND

Hà Nội, Ngày 01 tháng 8 năm 2018
THƯ NGỎ
( V/v: Chào thuê Shophouse – Nhà phố kinh doanh dự án Khu đô thị Việt Hàn City – Thị xã Phổ Yên – Tỉnh Thái
Nguyên )
Kính gửi: Các Cơ quan, Đơn vị, Tổ chức, Cá nhân trong và ngoài nước
Dự án Khu nhà ở xã hội, trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp Việt Hàn City do Công ty CP Bất động sản Hải Long
Land làm chủ đầu tư tài chính. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 38.000 m2 bao gồm:
- Xây dựng mới 8 tòa nhà xã hội, mỗi tòa 9 tầng, dạng nhà ở chung cư với diện tích khoảng 1.300m2/ sàn;
- Xây dựng 01 Trung tâm thương mại, với diện tích sàn khoảng 5.000m2
- Xây dựng tổ hợp nhà hàng, khách sạn 5 tầng phục vụ nhu cầu của các chuyên gia phục vụ tổ hợp Sam Sung Thái
Nguyên
- Xây dựng một khu dân cư, khu biệt thự liền kề khu vực xung quanh dự án, nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở cho các
chuyên gia, cán bộ, công nhân viên tổ hợp khu công nghiệp Yên Bình
- Xây dựng khu ki ốt xăng dầu, bãi đỗ xe phục vụ cho toàn bộ hệ thống tổ hợp dự án, nhà điều hành, nhà văn hóa, nhà
trẻ, hệ thống đường giao thông nội bộ, công viên cây xanh, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước…
Tọa lạc tại thị xã Phổ Yên – cửa ngõ phía Nam tỉnh Thái Nguyên, lại tiếp giáp thủ đô Hà Nội, dự án Việt Hàn City
mang đến nhiều tiềm năng phát triển cho nhà đầu tư. Hạ tầng giao thông quanh khu vực đã được đồng bộ. Quốc lộ 3
ngay trước cổng dự án cùng tuyến đường trọng điểm DT261 dẫn vào dự án, kết nối linh hoạt Việt Hàn City với hàng
loạt đơn vị hành chính, trường học, bệnh viện…
Đặc biệt, dự án chỉ cách khu công nghiệp SAMSUNG lớn mạnh 1,1 km. Cùng với quá trình đô thị hóa và phát triển
của Thị xã Phổ Yên, dự án KĐT Việt Hàn sẽ tạo nên làn sóng mới về thị trường BĐS trong thời gian tới.
Dự án đang thực hiện xây dựng sẽ bàn giao vào ngày 31.12. 2019. Số căn hộ về ở ngay chiếm hơn 70% dự án.
Nhằm mở rộng khai thác các tiện ích công cộng như Trung tâm thương mại, Siêu thị, Gym, Spa, Nhà hàng ăn uống…
phục vụ cho cư dân sinh sống tại Dự án và các cư dân sinh sống xung quanh. Nay chúng tôi chính thức Chào thuê 268
Shophouse Thương mại tại Dự án Việt Hàn City Phổ Yên từ ngày 06/08/2018.
Giá cho thuê hấp dẫn ( Diện tích tối thiểu là 100m2/ lô)
Kính mời các Cá nhân, Doanh nghiệp quan tâm, đến tham quan Dự án để được tư vấn chi tiết hơn.
Trân trọng cảm ơn!
(Ban lãnh đạo Công ty)
Đã ký
Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Kinh doanh – Công ty Cổ phần BĐS Hải Long Land
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