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KHAI TRƯƠNG 
CHUỖI NHÀ MẪU 
AQUA BAY

CỘNG ĐỒNG MẠNG
KẾT ECOPARK

MỖI CĂN NHÀ
LÀ MỘT CÔNG TRÌNH 
KIẾN TRÚC ĐỘC ĐÁO
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» Khách hàng cá nhân vay mua nhà,
xây sửa nhà, mua ô tô, sản xuất kinh doanh

» Khách hàng SMEs vay mua ô tô

 7%/năm
Ưu đãi với

lãi suất vay chỉ từ

Áp dụng từ ngày 01/04/2015 đến 31/12/2015 hoặc khi hết quy mô chương trình.
Chi tiết liên hệ 1900 54 54 13 hoặc www.vietcombank.com.vn

Vay vốn kinh doanhVay vốn mua nhàVay vốn mua xe



LỜI NÓI ĐẦU

1

THƯ BAN BIÊN TẬP



TIÊU ĐIỂM



Kế thừa và phát huy những tinh hoa trong quá trình xây dựng và 
phát triển khu Palm Springs và Park River – những viên ngọc 
xanh tọa lạc ngay cửa Bắc khu đô thị Ecopark, phân khu mới 

Aqua Bay được kỳ vọng sẽ trở thành một thiên đường mua sắm và 
giải trí, mang đến phong cách sống hiện đại và đẳng cấp cho cư 

dân tại cửa ngõ phía Nam Ecopark. 
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TIÊU ĐIỂM

Ecopark ghi dấu ấn và khẳng định tầm vóc bằng các giải thưởng BĐS trong nước 

và quốc tế



Nhà mẫu các sản phẩm nhà ở và 
thương mại thấp tầng Aqua Bay dự 
kiến mở cửa đón khách tham quan từ 
tháng 6/2015

Quý khách quan tâm tìm hiểu thêm 
thông tin hoặc đăng ký mua sản phẩm  
vui lòng liên hệ:

1900 555 565



N

Một ngôi nhà đẹp luôn cần có một thiết kế kiến trúc 
chứa đựng tâm hồn; nơi trong sự sang trọng vẫn toát 
lên vẻ gần gũi và đầm ấm; nơi sự thực dụng không đối 
lập với cảm hứng lãng mạn; nơi mà ở đó, con người và 
thiên nhiên luôn đồng điệu… Đó là triết lý thiết kế của 
các căn biệt thự, nhà phố tại Aqua Bay – Ecopark.

NHỮNG CÔNG 

TRÌNH KIẾN TRÚC 

ĐỘC ĐÁO
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TIN TỨC
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TIN TỨC





Thị trường địa ốc Hà Nội dường như 
đang có sự đối lập rõ rệt. Dù dùng nhiều 

chiêu trò nhưng giao dịch thực của 
BĐS phía Tây vẫn chỉ lác đác; trong 

khi đó, chẳng cần quảng cáo làm hàng, 
BĐS khu vực Đông Nam vẫn tơi tới 

đẩy hàng, nhất là ở các dự án lớn. Các 
chuyên gia cho rằng, thị trường đang về 
với những giá trị thực và đã đến… thời 

của Đông Nam.

BẤT ĐỘNG SẢN 
HÀ NỘI /

THỜI CỦA 
ĐÔNG NAM

ĐẦU TƯ







HOTLINE 01233 555 569

HOTLINE 1900 555 565
K
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ECOPARK VÀ
TRIẾT LÝ 

Một khu đô thị đẹp đến ngỡ 
ngàng đang hiện hữu và ngày 
một hoàn hảo hơn. Những toà 
biệt thự, những dãy phố, công 

viên, trường học… bình yên nép 
mình trong những “cánh rừng” 
xanh và dòng sông thơ mộng. 



ĐẦU TƯ



ĐẦU TƯ
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TÀI NĂNG TIẾNG ANH TOÀN QUỐC (OTE 2015)

Đến gặp Nguyễn Anh Minh (Học sinh lớp 5A1 trường PT Đoàn Thị 
Điểm Ecopark) vào giờ ra chơi, thật thú vị khi thấy cậu bé đang chạy 
loăng quăng khắp sân trường, hồn nhiên đùa nghịch cùng các bạn 
chính là người mới đoạt giải Nhất khu vực miền Bắc cuộc thi Olympic 
Tiếng Anh Toàn quốc (OTE) vừa diễn ra.  

GẶP QUÁN QUÂN KHU VỰC 
MIỀN BẮC CUỘC THI

OLYMPIC
GIÁO DỤC





Nếu công viên Mùa Hạ là không gian lý tưởng cho các 
buổi dã ngoại cuối tuần, các hoạt động sinh hoạt ngoại 
khóa sôi động, náo nhiệt thì công viên Mùa Xuân ở đối 
diện được thiết kế như một bức tranh thiên nhiên nên 
thơ, lãng mạn, hấp dẫn du khách tham quan và khơi 
gợi cảm hứng sáng tác nghệ thuật cho các nghệ sĩ.

KHÔNG GIAN



T

CÔNG VIÊN MÙA 

XUÂN – KHÔNG GIAN 

XANH MỚI



ECO

NHỊP SỐNG CƯ DÂN

KHÁM PHÁ 

NÔNG TRANG

 CỦA CƯ DÂN

Không ít người dân thủ đô luôn mong ước có một khoảng sân vườn nhỏ để trồng 
rau tại gia, còn tại Ecopark, cư dân khu đô thị được sở hữu cả một khoảnh đất rộng 
rãi để tự trồng rau.
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HÀNH TRÌNH 

XANH THÂN 

THƯƠNG

Ngày trước, một người bạn của tôi cứ thắc mắc, liệu đã có những điều gì khác 
biệt để tôi đi đến quyết định chuyển toàn bộ gia đình đang sinh sống ổn định ở 

nội thành về Ecopark, một đô thị mới nằm ở ngoại thành thủ đô?

NHỊP SỐNG CƯ DÂN





CỘNG ĐỒNG 

MẠNG “KẾT” 

ECOPARK 

Không biết đã có công ty nghiên 
cứu BĐS nào đo lường thiện cảm 
của khách hàng với một khu đô 
thị thông qua các mạng xã hội 
hay chưa? Nhưng nếu search tìm 
kiếm những “lời khen thật lòng” về 
một khu đô thị nào đó ở miền Bắc, 
sẽ thấy Ecopark chính là cái tên 
chiếm được cảm tình nhiều nhất 
của cộng đồng...

CHUYỆN LÀNG ECO





CẬP NHẬT 
TIẾN ĐỘ 
DỰ ÁN  

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN





HẠ TẦNG,
DỊCH VỤ TIỆN 
ÍCH ECOPARK 
VÀ CÁC KHU 
VỰC LÂN CẬN





ĐÊM 
CUỐI 

CÙNG 
CỦA 
BIỂN
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