
Kính thưa Quý khách hàng,

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian 
qua. Lần này, sau nhiều năm ấp ủ, chúng tôi cho ra mắt một dự án bất động sản đặc sắc bậc nhất 
tại Sài Gòn, một dự án mang nhiều điểm khác biệt, đó là Diamond City tại Q.7, TP.HCM.

Trước tiên, Diamond City tọa lạc trên các tuyến đường trục. Đó là trục đông-tây với đường Nguyễn 
Văn Linh rộng 120m, trục Bắc - Nam với đường Nguyễn Hữu Thọ và tuyến đường Nguyễn Tất 
Thành - Huỳnh Tấn Phát. 3 tuyến đường nêu trên đảm bảo giao thông thuận lợi ngang dọc TP.HCM 
qua tất cả các khu trung tâm, khu đô thị mới, khu kinh tế trọng điểm, cảng sông, cảng biển, sân bay, 
bến tàu, sân golf, bệnh viện… ở tại Sài Gòn cũng như các vùng lân cận.

Thêm nữa, nhìn trên bản đồ, Diamond City nằm ở vùng giao thoa của 3 trung lớn nhất Sài Gòn: 
Trung tâm Sài Gòn cũ (Quận 1, Quận 3…) - Trung tâm hành chính Thủ Thiêm - Trung tâm tài chính 
quốc tế Phú Mỹ Hưng. Từ Diamond City có thể kết nối với 3 trung tâm nêu trên chỉ vài phút đi xe, 
cũng đồng nghĩa với việc có thể kết nối giao thương với cả thế giới.
 
Nhưng điều đó cũng chưa thật ý nghĩa nếu Diamond City chỉ là đô thị với toàn những khối bê tông 
chen chúc như thường thấy ở nhiều dự án khác. Diamond City khác biệt ở chỗ, tuy nằm tại đô thị 
sầm uất bậc nhất Sài Gòn, lại đạt tiêu chuẩn của một resort xanh nghỉ dưỡng với bốn bề công viên 
cây xanh, hồ nước, sông rạch... Cho nên có thể nói, Diamond City không chỉ là không gian làm 
việc kiếm tiền, không chỉ là nơi giao thương tìm lợi nhuận, không chỉ có những cuộc đàm phán cân 
não để chiếm lấy thành công… mà quan trọng hơn đó còn là không gian tĩnh lặng để sống, để yêu 
thương, để trải nghiệm hạnh phúc. Chúng tôi xem việc mang lại hạnh phúc cho Quý khách hàng là 
sứ mệnh. 

Và còn nhiều, nhiều nữa những điểm khác biệt đang chờ Quý vị khám phá. Hãy liên hệ ngay với 
chuyên viên tư vấn của chúng tôi qua thông tin liên lạc bên dưới để tham quan nhà mẫu và trải 
nghiệm thêm nhiều điều thú vị.
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Dự án Khu phức hợp Dịch vụ thương mại và Căn hộ cao cấp Diamond City có tổng diện tích hơn 
14ha, phía đông giáp khu dân cư hiện hữu, phía tây giáp đường Nguyễn Văn Linh, phía nam giáp 
công viên Hương Tràm 20ha, phía bắc giáp nút giao thông đường Nguyễn Văn Linh và đường cầu 
Tân Thuận 2.

Diamond City có tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, gồm:
• 6 tòa tháp căn hộ cao cấp cao 36 tầng.
• 2 tòa tháp trung tâm thương mại - dịch vụ cao 3 và 38 tầng.
• 2 tòa tháp đa chức năng cao 20 - 30 tầng.

Thiết kế vòng cung hiện đại đẳng cấp quốc tế, Diamond City sẽ mang đến cho mỗi căn hộ/văn 
phòng tầm nhìn rộng và bao quát, phù hợp với xu hướng kiến trúc xanh hiện nay.View cảnh quan 
chung quanh Diamond City là một điểm đặc biệt khác mà hiếm dự án nào có được. Với vị trí giáp 
công viên, giáp tuyến đường Nguyễn Văn Linh rộng 120m, và giáp khu nhà thấp tầng, Diamond City 
có 3 mặt là view sông Sài Gòn và hồ cảnh quan, view còn lại là công viên. Nhìn xa hơn, chủ nhân 
căn hộ/văn phòng Diamond City sẽ được phóng tầm mắt đến các trung tâm lớn của Sài Gòn như: 
Tòa nhà Financial Tower, trung tâm hành chính Thủ Thiêm, đô thị sinh thái Sala, trung tâm tài chính 
Phú Mỹ Hưng.... Có khách hàng khi đến xem nhà mẫu đã ngạc nhiên thốt lên: "Thật là thú vị khi ở 
bất cứ vị trí nào của Diamond City cũng có thể phóng tầm mắt ra trời đất bao la, chung quanh 
là sông nước và công viên quyến rũ. Đúng như tên gọi Diamond, ở mặt cắt nào của viên kim 
cương cũng lung linh huyền ảo".

Diamond City có đầy đủ hệ thống tiện ích - dịch vụ nội khu cao cấp như: Trung tâm thương mại, 
cửa hàng tiện ích, hệ thống ngân hàng, spa, hồ bơi, phòng tập thể dục, trường học các cấp, phòng 
khám... Diamond City có khu công viên cảnh quan 3ha ngay trung tâm dự án, công viên cạnh bên 
20ha, công viên hành lang ngăn cách đường phố 3ha... hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân một 
cuộc sống thiên nhiên hoàn hảo ngay giữa đô thị sầm uất. Các tuyến đường trong dự án có lộ giới 
từ 10m đến 28m được trồng cây xanh tạo bóng mát và hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại.

Diamond City là dự án đã được chủ đầu tư - Tập đoàn Hoàn Cầu - thực hiện xong nghĩa vụ tài chính 
và được cấp sổ đỏ. Hiện tại, tòa tháp đầu tiên của Diamond City là Blue Diamond đang trong giai 
đoạn thi công tầng hầm, dự kiến hoàn thành và bàn giao căn hộ vào quý IV/2018. Quý khách hàng 
nhanh chóng đặt chỗ để chọn được những vị trí tốt nhất.
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