
Ra mắt Khu biệt thự ven sông Sarah tại Thảo Điền

Kính gửi: Quý khách hàng
Qua thư này, lời đầu tiên chúng tôi xin được thông báo đến Quý khách hàng, Khu biệt thự ven sông 
Sarah tại Thảo Điền (Q.2, TP.HCM) đã chính thức vận hành, hứa hẹn góp thêm một nét đẹp kiêu sa cho 
vùng đất danh gia vọng tộc này. 

Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ; Hôm nay, SaigonLand chính thức công bố mở bán Khu biệt thự ven 
sông Sarah vỏn vẹn chỉ 17 căn biệt thự đơn lập diện tích 450-750m2, số lượng sản phẩm hiếm hoi như 
vùng đất hiếm Thảo Điền. Dự án tọa lạc tại 200 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, ngay tại đoạn đẹp 
nhất của cung đường này.

Thảo Điền là vùng đất của danh gia vọng tộc, vùng đất của tôn quý tạo nên nét khác biệt tại Sài Gòn. 
Thương hiệu Thảo Điền không trùng lắp, không lặp lại bất cứ đâu. Những gia đình danh gia vọng tộc, 
những doanh nhân, chuyên gia… đã chọn Thảo Điền. Chúng tôi biết như vậy, nên Sarah Riverview xuất 
hiện góp thêm một gam màu quý cho Thảo Điền, thiết kế của Sarah mang nét đẹp dịu dàng mà quý 
phái, rạng rỡ mà không phô trương, hòa vào nếp sống tôn quý sẵn có nơi Thảo Điền.

Để đánh dấu sự kiện ra mắt của Sarah Riverview, Chúng tôi mong đợi sự góp mặt chung vui của Quý 
cư dân cộng đồng Thảo Điền, cũng như Quý khách hàng sẽ gia nhập cộng đồng Sarah Riverview, để 
Sarah có thêm sự chứng thực mạnh mẽ từ sự yêu thương của Quý vị, để niềm vui này được nhân lên 
mãi, thăng hoa mãi. 

Trong niềm vui chung đó, SaigonLand thực hiện 3 chương trình tri ân Quý khách hàng khi mua 
biệt thự Sarah, gồm:
• Một chiếc xe chở vạn niềm vui.
• SaigonLand Trao lộc - Chúc phúc.
• Trao tặng Vườn xanh sức khỏe.
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Một chiếc xe chở vạn niềm vui: Tặng một chiếc xe Audi A7 (trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng) dành cho 
cộng đồng 17 biệt thự Sarah. Tuy chỉ có một chủ nhân Sarah được nhận xe, nhưng niềm vui may 
mắn thì lan tỏa đều khắp trong cộng đồng, theo chúng ta vào cuộc sống, vào công việc.

Audi A7 là dòng xe thể thao. Chọn dòng xe này làm quà tặng, SaigonLand muốn chúc tất cả thành 
viên cộng đồng Sarah: Thể lực - Trí lực dồi dào, luôn đi trước đón đầu mọi cơ hội và thành công.

Chương trình 
SARAH TRI ÂN KHÁCH HÀNG 
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Thông tin về dự án Sarah Villas Riverview:
• Vị trí: 200 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, TP. Hồ Chí Minh.
• Quy mô: Diện tích khuôn viên 9.125m2, 

gồm 17 biệt thự đơn lập diện tích 450-750m2, 1 building căn hộ cao 5 tầng
• Giá bán biệt thự: 38,8 triệu đồng/m2 sàn

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
• Công ty SaigonLand 62-64-66 Nguyễn Biểu, P.1, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
• Liên hệ:....................................................    Điện thoại: ......................................
• Email: saigonland.quan5@gmail.com - Website: saigonland-quan5.com

SaigonLand Trao lộc - Chúc phúc: Người bán nhà gửi tặng lại chút lộc cho người mua nhà là truyền 
thống đáng quý của người Việt, vừa mang ý nghĩa trợ giúp vừa là lời chúc phúc. Sarah cũng vậy, 
Sarah gửi lời chúc phúc đến Quý chủ nhân Sarah:
• Chiết khấu 5% (giá chưa bao gồm VAT) cho 5 khách hàng đầu tiên.
• Chiết khấu 2%/mỗi căn cho khách hàng mua từ 2 căn trở lên.

Trao tặng Vườn xanh sức khỏe: SaigonLand hiểu rằng, vườn cây xanh là thứ vô giá, đem lại niềm 
vui và sức khỏe cho con người, là món quà tao nhã dành cho bậc tao nhân. Chính vì thế, với giá bán 
38,8 triệu đồng/m2, chúng tôi chỉ tính trên diện tích sàn xây dựng, còn khuôn viên cây xanh dùng 
để tặng cho người tôn quý. Tùy theo căn biệt thự mà diện tích vườn cây xanh khác nhau, có căn 
lên đến 240m2.

Trong lễ ra mắt lần này, Sarah dành nhiều chương trình tri ân khách hàng:


