CHÀO MỪNG
BẠN TRỞ VỀ NHÀ

Bạnnhìnrathếgiới
Bạnnhậnbiếtượcgiátrịcủachấtlượngsống
Bạnhiểutầmquantrọngcủamộtcuộcsốngvănminh
vàlànhmạnh
BạnthuộcvềGreenBayVillage.
GreenBayVillagelàcộngồngdâncưkhépkínầutiên
tạiQuảngNinhượcthiếtkếtheohìnhthứckiểmsoát
anninhbằngcổngbảovệvàhệthốngcameranộibộ
cùngộingũquảnlýchuyênnghiệp.Môhìnhnàytạo
nênmộtmôitrườngsốngthânthiện,hòaồngnhưng
vẫn ảm bảo sự an toàn và riêng tư của cư dân.
Green BayVillage mang ến một phong cách sống
theotiêu chuẩn quốctế, phù hợpvới những gì bạn
mongợi.
Nơi bạnvà gia ình chọn lựa một cuộc sống mới
antoànvàtiệnnghi.
Nơibạntựhàogiớithiệulà“NHÀ”.

GREEN BAY VILLAGE
CUỘC SỐNG TIỆN NGHI, TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Vớibềdàykinhnghiệmcùngnhữngiềuãhọchỏiược
trongsuốtquátrìnhpháttriển,chúngtôikhôngngừng
nângcaochấtlượngvàsứchấpdẫnvềmặtthươngmại
củamỗidựánbấtộngsản.Trêntổngdiệntích10ha,
Green Bay Village mang ến một khu tích hợp
chất lượng cao nhằm tối ưu hóa chất lượng các
lựachọnvềlốisốngcủangườidân.
Dự án ược hìnhthành dựatrên ýtưởngvề một
mô hình ôthị mẫu mực, một cộng ồng dân cư
caocấp,mangếnmộtmôitrườngsốnglýtưởng,
có thể sánh ngangvới những cộng ồng dân cư
caocấptrênthếgiới.Cưdânsẽượcbaoquanhbởi
mộttổngthể gợi lên cảm giácthoải máivà antâm.
Với tầm nhìn phát triển sâu rộng và lâu dài,
Green BayVillage là sự ảm bảo cho mộttương lai
hạnhphúc,vữngbền.

TIÊU CHÍ
& ĐỊNH HƯỚNG
PHÁT TRIỂN

ĐỀ CAO GIÁ TRỊ CON NGƯỜI, TÍNH NHÂN VĂN
& LỢI ÍCH XÃ HỘI
Khudâncưkhépkín,vănminh,hiệnạiầutiêntạiHạLong.
Mụctiêuxâydựngcộngồngdântríồngều.
Chútrọngviệckếtnốicộngồngdâncư.
Coitrọngviệcxâydựngmôitrườnggiáo-tríhoànhảocholớpcưdânnhí.

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
& CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH CAO
Côngtrìnhchấtlượngảmbảobềnvữngtheothờigian
vàkhôngbịảnhhưởngbởitácộngcủamôitrường.
Kiếntrúchiệnại,tốiahóakhônggiansinhhoạt,ềcaoyếutốtínhnăng,
tiếtkiệmnănglượng,phùhợpvớimọigiaình.
Thiếtkếcảnhquanhàihòa,hợplý.

MÔI TRƯỜNG SỐNG HOÀN HẢO
Cuộcsốnggầnbiểnmangếnnhữnglợiíchmàkhôngnơinàocóược.
Diệntíchkhoảngxanhvàmặtnướcrộngchokhônggianyênbìnhvàxanhmát,
khôngkhítronglành,gầngũivớithiênnhiên.
Cộngồngcưdândântrícao,thânthiện.
Anninhảmbảo24/24h.
Hệthốngquảnlýtoàndiệnvàchuyênnghiệp.

TIỆN ÍCH TỐI ƯU
Khuquảngtrườngtrungtâmvớicôngviênvàhồbơilớn.
Khoảngxanhvàbểbơinhỏtạicáctiểukhu.
Bãiỗxeriêngbiệt.
Khugiảitrícộngồngvàthưviệnvớiầyủtiệnnghihiệnại.
Sânchơichotrẻem.
Phòngtậpthểdục.
Khutổchứctiệcngoàitrời.
Khubánlẻ,NhàhàngvàSiêuthịnhỏ.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TỐI ĐA
Giáthànhhợplý.
Hìnhthứcthanhtoánlinhhoạt.
Tưvấnhỗtrợkháchhànggiảiquyếtvấnề
tàichínhvớingânhànguytín.
Cácchínhsáchkhuyếnmạihấpdẫn.

NIỀM VUI SỐNG TRỌN VẸN

VịTríHoànHảo-KhởiTạoSứcSống
KhôngGian“Xanh”HàiHòa-MongMuốnTrởVềNhà
AnNinhTuyệtĐối,MộtLốiĐiVề
TìmNơiSốngXanhGiữaNhịpSốngNhanh
CộngĐồngMơƯớc,TừngBướcLớnLên

VỊ TRÍ
HOÀN HẢO
KHỞI TẠO
SỨC SỐNG

DựánthuộcKhuôthịdulịchHalongMarina,nằm

400M

sátbênkỳquanthiênnhiênthếgiới-VịnhHạLong.
KHUĐÔTHỊHALONGMARINA
HalongMarinalàkhuôthịdulịchhiệnạiầutiên

Khu nhà phố thương mại
du lịch - văn hóa
Little Vietnam

tại Hạ Long ược quy hoạchvà pháttriển ồng bộ
trêntổngdiệntích248ha.Vớivịtríhoànhảo,nằmgiữa
BãiCháyvàTuầnChâu,HalongMarinaượccoilà
tráitimcủaHạLong,khẳngịnhchấtlượngcuộcsống
bằng những dịchvụvàtiện ích cho một cuộc sống
vănminh,tronglànhvàhiệnại.

500M
Khu nhà liền kề
nghỉ dưỡng cao cấp
Vạn Liên - Lotus Residences

700M
Bãi biển
Marina Bay,
Khu khách sạn
& Resort ven biển
cao cấp

700M
Tổ hợp thương mại và giải trí
Halong Marine Plaza
Chợ đêm Hạ Long

700M
Khu vui chơi trẻ em
tiNiWorld
T-CLB

700M
Rạp chiếu phim
CGV
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8KM
Khuliêncơhànhchính,ngânhàng
BảotàngQuảngNinh

3KM-5KM
KhuvuichơigiảitríTuầnChâu
KhudulịchbiểnBãiCháy
CôngviênĐạiDương
KhudulịchảoRều

3KM-4KM
BếnxeBãiCháy
CảngtàuBãiCháy

KHÔNG GIAN
“XANH” HÀI HÒA
MONG MUỐN
TRỞ VỀ NHÀ

Lấy cảm hứng từ cuộc sống phong phú, tràn ầy
niềm vui và sức khỏe, các yếu tố về không gian,
sự lưu chuyển không khí và ánh sáng ược các
kiếntrúcsưcủaGreenBayVillageặtlênhàngầu.
Điều này ượcthể hiện qua cách phân chia hợp lý
giữa các khối nhà cũng như diện tích hàng hiên,
sânvườnvàsânthượng,tốiagócnhìnrabiển.Với
thiếtkếmởnhằmtăngkhảnăngtíchhợpcácnguồn
năng lượng tự nhiên, gia chủ có thể hạn chế việc
tiêuthụiệnnăngtrongngôinhàcủamình.

Tại Green Bay Village bạn có thể trải nghiệm một
cách tiếp cận mới trong việc kết hợp giữa thiết kế
cănhộvớithiếtkếcảnhquan,tạonênmộttổngthể
hàihòagiữakhônggianchungvàkhônggiancánhân,
nổi bật sự chuyển tiếp giữa không gian sống và
khuvựcvuichơi,thưgiãnvàthểthao.Điểmnổibật
của thiết kế tại Green Bay Village bao gồm các
công trình iểm nhấn, không gian xanh an xen và
tổngquanliềnmạch,mềmmại,giảmisựcứngnhắc
của các khối nhà mà vẫn giữ ược sự cân ối,
vữngchãi.
Các ngôi nhà tại Green Bay Village có thiết kế
ộc áo, tối ưu hóa không gian sinh hoạt, phân bổ
mặtsànrộngrãi,cóbancôngvàhànghiênriêngbiệt.
Thêm vào ó, các yếu tố về tính năng cũng ược
ềcaotrongmỗithiếtkế.

AN NINH
TUYỆT ĐỐI
MỘT LỐI
ĐI VỀ

Lấy tính an toàn làm trung tâm của
quyhoạchvàthiếtkế,ộingũquảnlý
chuyênnghiệpvàhệthốnganninhsẽ
hoạtộng24/24h.Lựclượngtuầntra
tại các tiểu khu, hệ thống camera,
hệthốngkiểmsoátravàohiệnạivà
nhiềuthiếtbịanninhkhácượcbốtrí
tại các vị trí trọng yếu của toàn bộ
dự án, ảm bảo tất cả các lối ra vào
ược kiểm soát chặt chẽ. Thiết kế
tường rào kiên cố có èn chiếu sáng,
mang ến cảm giác antoàn, khép kín
vàriêngtưchodâncư.

Tại Green Bay Village , sự an toàn
của bạn và gia đình được đặt lên
hàng đầu

TÌM NƠI
SỐNG XANH
GIỮA NHỊP
SỐNG NHANH

Với Green Bay Village, sống xanh hay
sốnghiệnạikhôngcònlàlựachọnmột
trong hai. Mỗi mét vuông ất ược
thiết kế chi tiết nhằm tối ưu hóa việc
sử dụng không gian và giảm chi phí
nănglượngmàvẫngắnkếthàihòavới
khônggianthiênnhiênxungquanh.Tấtcả
ềuượcxemxétkỹlưỡngểbạncóthể
thư giãn và tận hưởng một cuộc sống
“khỏethểchất,mạnhtinhthần”.Nhằm
áp ứngvới cuộc sống hiện ại, hối hả
của những cư dân Green Bay Village,
tấtcảcácdịchvụtiệníchềuượcbốtrí
trong bán kính phụcvụ hợp lý, kết nối
thuậntiện,antoàntớicáckhudâncư.

TẤ
T
CẢ
Đ
Ã
S
ẴN
S
ÀN
G
ĐỂ
B
ẠN
C
Ó
TH
Ể
DỌ
N
ĐẾ
N
Ở
M
À
K
HÔ
NG

P

HẢ

IC

HỜ

Đ

ỢI

,C

UỘ

C

SỐ

NG

M

ỚI

C

ỦA
B

ẠN

T

ẠI

G

RE

EN

B

AY
V
I

LL

AG

E

TH

ỰC

S

Ự

BẮ

T

ĐẦ

U

Khu nhà liền kề
Khunhàliềnkềượcxâydựngtrêndiệntíchất3,5ha
•144cănnhàliềnkề
•Mặttiền5-6m.
•Diệntíchấtmỗicănkhoảng90-112m2,diệntíchxâydựngkhoảng240-300m2,
baogồmGara,4phòngngủvà1phònganăng.
•Cao3,5tầng

MỗicănnhàliềnkềtạiGreenBayVillageềuượcthiếtkếchitiết,hoànchỉnh,phùhợpvới
phongcáchsốngquốctếhiệnại,mangtớigiátrịthặngdưtuyệtvời.

Khôngchỉsởhữumộtngôinhà,bạncònlàmchủcảmộtkhônggianyênbìnhvàxanhmát,một
ờisốngkhỏemạnh,thanhthản.Vớitaymởcửasổmỗisáng,bạnsẽcảmnhậnngaytứckhắc
luồngkhôngkhítươimới,tronglànhtừbiểntrànvàokhắpcănnhà.Quyhoạchtạivịtrítrungtâm
củadựán,khunhàliềnkềhưởngtrọnnhữngtiệníchchínhcủadựánnhưkhucôngviênvà
hồbơilớn,khuthểthao,thưviện,bãiỗxeriêngbiệtvàphòngsinhhoạtcộngồng.

Khu chung cư, nhà vườn
và nhà phố thương mại
Tòa chung cư cao 24 tầng gồm 368 căn hộ từ 2-3 phòng ngủ,
diện tích từ 70-96m2, cùng với ó là khối ế gồm 8 căn nhà vườn
1,5tầng có không gian sânvườn rộngtừ 42-63m2vàtổng diệntích
xâydựngkhoảng118-123m2.
Nốiliềnvớitòachungcưcaotầng,GreenBayVillagemangếnmột
khốinhàcókếtcấuặcbiệtvới16cănnhàcao3,5tầngvà1tầnghầm,
cómặttiền6-7,5mcùngdiệntíchấtkhoảng70-235m2.Baogồm:
•8cănnhàphốthươngmạinằmsátmặtườngHoàngQuốcViệtược
thiếtkếchuyênbiệtchokinhdoanhthươngmại
•8cănnhàvườncómặttiềnhướngrakhutiệníchbểbơivàsânvườn

Cáccănnhàphốthươngmạiượcbàitrílinhhoạt,thôngminh,giúpgiảmdiệntíchphụ,vừakhaithác
tốiadiệntíchsửdụng,vừalàmthoángkhônggianmặtbằngthươngmạiởtầngmột,vừatạora
khônggiansốngriêngtưtạicáctầngtrên.

Khuvựctrungtâmcủakhốichungcưvànhàvườnượcquyhoạchthànhmộtquảngtrường
nhỏvớitầmnhìnrộng,gồmbểbơivàkhoảngxanh,thuậntiệnchocáchoạtộngngoàitrời.

Tiện ích nội khu
Tất cả trong một
Hộitụầyủmọiyếutốcủamộtcộngồngkhépkín
hiệnại,tạiGreenBayVillage,cưdânượccungcấp
nhiềutiệnnghitrêndiệntíchhơn9000m2,ảmbảo
cuộcsốngkhỏemạnhthểchất,lànhmạnhtinhthần:
• Khu quảng trường trung tâm với công viên và
hồbơilớn
•Khoảngxanhvàbểbơinhỏtạicáctiểukhu
•Khutổchứctiệcngoàitrời
•Bãiỗxeriêngbiệt
•Khugiảitrícộngồngvớiầyủtiệnnghihiệnại
•Thưviện
•Sânchơichotrẻem
•Phòngtậpthểdục
•Khubánlẻ,NhàhàngvàSiêuthịnhỏ

CỘNG ĐỒNG
MƠ ƯỚC
TỪNG BƯỚC
LỚN LÊN

Bạn chính là thành viên quan trọng của một trong những cộng đồng văn minh nhất
thành phố. Con bạn đang lớn lên trong một môi trường giáo dưỡng lý tưởng nhất.

Đượcpháttriểnvớitầmnhìnvềmộtcộngồngdântrícao,ồngều,GreenBayVillagenângcaocácgiátrịcủacuộcsốngcánhânvà
sựtươngồng.TấtcảkhônggianchungtạiGreenBayVillageượcthiếtkếểtạoiềukiệntốiachoviệcgiaolưugiữacáccưdân,
ảmbảochobạnvànhữngngườithânyêutậnhưởngsựriêngtưhoànchỉnhmàvẫngiúpbạnkếtnốivàgiaotiếptốtvớicộngồng
xungquanh.Đâylàkếtquảcủahệkiếntrúcliềnmạchượcphâncáchbởiườnggiaothôngnộibộcáctiểukhutiệních,côngviên
câyxanhcùngphươngánquảnlýchuyênnghiệp.
“Bánanhemxa,mualánggiềnggần”,chắcchắnbạnsẽcómộtcuộcsốngphongphúhơnkhitrởthànhmộtnhântốquantrọngtrong
mộtcộngồngvănminh,gắnkết,khépkínvàtuyệtốiantoàn.Đâysẽlàmôitrườngtốiưuểpháttriểncảvềthểlựcvàtrílựcchonhững
cưdântíhon.

CHỌN MẶT
GỬI VÀNG
QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP, GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

Được thành lập dựa trên sự hợp tác củaTập oàn
BưuchínhViễnthôngViệtNam(VNPT),Tổngcôngty
BưuiệnViệtNam(VNPost)vàCôngtyBấtộngsản
HàNội(HPM),CôngtyCổphầnQuảnlý&Khaithác
TòanhàVNPT(PMC)làthươnghiệuuytíncungcấp
cácdịchvụquảnlýchuyênnghiệpchocácloạihình
bất ộng sản ởViệt Nam, bên cạnh là các dịchvụ
khác như: Quản lý Kỹ thuật và Bảo trì hệ thống,
Hiệnnay,PMClàmộttrongnhữngcôngtyquảnlý
ôthịchiếmthịphầnlớnnhấttạiHàNội,óngvaitrò
quản lý các dự án hạng sang và cao cấp như
Hoàng Thành Tower, Sky City, Dolphin Plaza
cũng như các dự án  trọng iểm của chủ ầu tư
nước ngoài như CapitaLand (Singapore), Huyndai
RNC(HànQuốc).
Vớibềdàykinhnghiệm,kiếnthứcchuyêngiavàsự
tuânthủchặtchẽnhữngtiêuchuẩnquốctế,PMCsẽ
thiếtlậpmộtquytrìnhquảnlýhiệnại,tíchhợpcác
dịch vụ quản lý bất ộng sản và quản lý tiện ích
ảmbảocáctiêuchuẩnvềcảnhquanmôitrườngvà
dịchvụtiệníchsẽluônượcduytrìởmứccaonhất
tạiGreenBayVillage.

GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ BIM GROUP - SYRENA VIỆT NAM
Là thành viên của Tập oàn BIM - một trong những tập oàn uy tín, dẫn ầu trong nhiều lĩnh vực ởViệt Nam như: lương thực
thựcphẩm,ầutưpháttriểnbấtộngsảnvàthươngmạidịchvụ,CôngtyCổphầnĐầutưPháttriểnSyrenaViệtNamượcthànhlập
từnăm2008,vớikhảnăngnắmbắtthịtrườngbấtộngsảnnhanhnhạy,nguồnvốnổnịnh,giữvữnguytínvớikháchhàng.Những
sảnphẩmbấtộngsảncủacôngtykhôngchỉbàngiaoúngthờihạn,ápứngyêucầukhắtkhecủakháchhàngmàcònlànhững
dựánặtnềnmóngchosựpháttriểnbềnvữngtrênthịtrườngViệtNamvàthịtrườngĐôngNamÁ.Chấtlượngcũngnhưgiátrị
thương hiệu trong các lĩnh vực ầu tư xây dựng ịa ốc, hạ tầng giao thông, thương mại và dịch vụ du lịch - khách sạn mà
BIMGroup-SyrenaViệtNamạtượcluônpháthuytốiaphươngchâmkhôngngừngsángtạo,khôngngừngpháttriểnnhằm
emếnchokháchhàngnhữngsảnphẩmvàdịchvụhoànhảonhất.
Vớitônchỉ"pháttriểnbềnvững"vàkhẳngịnhvịthếcủamìnhtrênthịtrường,hàngloạtcáccôngtrìnhphụcvụlợiíchcộngồngã
ượcBIMGroup-SyrenaViệtNamxâydựng,hoànthiệnvànângcaochấtlượngcuộcsốngcủangườidânnhư:Khucănhộchothuê
caocấpFraserSuites-SyrenaTowerHàNội;KhuôthịHalongMarina;KhuôthịRạchGiá;KháchsạnHalongPlaza;Khunghỉdưỡng
5saoInterContinentalPhúQuốc;Khutổhợptrungtâmthươngmại,kháchsạn5saovàkhốivănphòngcaocấpRoyalSquare…
ĐâylànhữngdấusontiếptụckhẳngịnhsựtrưởngthànhvàvịthếcủaBIMGroup-SyrenaViệtNam.

2014

CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

2015

“ThươnghiệuÁĐông”doBộCôngThươngViệtNamphốihợpvới

“Thươnghiệumạnh”doThờibáoKinhtếViệtNamtraotặng

BộThươngMạiTrungQuốctraotặng

“DựánpháttriểnphứchợptốtnhấtViệtNam”doIPAtraotặng

“ĐơnvịpháttriểnbánlẻtốtnhấtViệtNam"doIPAtraotặng

“Top10ChủầutưxuấtsắcnhấtViệtNam"doBCIAsiaAwardstraotặng
”VietnamPropertyAward2015”doEnsignMediatraotặng

DựánthuộcKhuôthịHalongMarina

Chủầutư

CÔNGTYCỔPHẦNĐẦUTƯPHÁTTRIỂNSYRENAVIỆTNAM
Trụsởchính:

VănphòngHàNội:

Tầng1,tòanhàGreenBay,HoàngQuốcViệt,

Tầng3,toànhàSyrena,

HùngThắng,HạLong,QuảngNinh

51XuânDiệu,TâyHồ,HàNội

Tel:+84333847043-Fax:+84333844498

Tel:+84437197214-Fax:+84437197215

www.greenbayvillage.com.vn
MỌICHITIẾTXINLIÊNHỆHOTLINE0983050050

*Chúngtôixinlưuýrằng:cácthôngsố,nộidung,hìnhảnhvàmàusắctrongtàiliệuchỉmangtínhminhhọavàcóthểượcthayổibởicơquancóthẩmquyềnhoặcdoyêucầuthựctếcủachủầutư.
Tàiliệunàykhôngượcxemlàmộtphầncủabảnchàogiáhayhợpồng.

