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Hòa cùng nhịp đập sôi nổi của thị trường Bất động sản Dĩ An đầu năm 2022, Phú Đông Group 
– Đơn vị tiên phong về Bất động sản dành cho người trẻ sắp cho ra mắt dự án mới Phú Đông 
Sky Garden tại vị trí giáp ranh TP Thủ Đức. 

Dĩ An – tọa độ “vàng” dành 
cho người mua nhà ở thực

Theo số liệu từ Savills Việt Nam, nguồn 
cung căn hộ tương lai dự kiến đến năm 
2024 tại Bình Dương ước tính là 48.000 
căn, trong đó Thuận An và Dĩ An chiếm 
đến 83% thị phần. Các thành phố của 
tỉnh Bình Dương đang và sẽ là điểm đến lý 
tưởng của người mua nhà ở thực lẫn giới 
đầu tư khi sở hữu những ưu thế vượt trội 
như: hạ tầng giao thông ngày càng phát 
triển, đô thị quy hoạch bài bản, khang 
trang, hội tụ nhiều khu công nghiệp quy 
mô lớn. Các chuyên gia cho rằng, nguồn 
cung hạn chế cùng giá mặt bằng căn hộ 
tại TPHCM đang ở mức cao thúc đẩy 
người mua tìm kiếm sang các tỉnh thành 
khác với nhiều lựa chọn phù hợp hơn. 
Đặc biệt, khu vực giáp ranh TPHCM như 
Dĩ An đang trở thành tâm điểm của thị 
trường nhờ mặt bằng giá nhìn chung vẫn 
còn dễ chịu. 

Thực tế cho thấy bên cạnh cư dân ở 
địa phương, rất nhiều người làm việc tại  
TP HCM đã lựa chọn Dĩ An là nơi an 
cư bởi vị trí thuận lợi sát cạnh bên TP 

Phú Đông Sky Garden – tâm điểm nối liền nhịp sôi động  
khu Đông

Thời gian qua, nhiều dự án quy mô đã và đang được triển khai góp phần thay đổi 
diện mạo đô thị TP Dĩ An, trong đó Phú Đông Group là cái tên nổi bật khi cung cấp 
hơn 1.000 căn hộ cao cấp với các dự án như: Khu dân cư Phú Đông, Chung cư HL Phú 
Đông, Khu căn hộ Phú Đông Premier. Là một trong những đơn vị tiên phong trong 
hành trình “thay da đổi thịt” của TP Dĩ An, các dự án của Phú Đông Group mang đến 
không gian sống hiện đại, văn minh, đầy đủ tiện ích và được bình chọn vào top những 
dự án “an cư lạc nghiệp” tiêu biểu của tỉnh Bình Dương. 

Tiếp nối thành công đó, trong năm 2022, Phú Đông Group tiếp tục cho ra mắt dự 
án mới: Khu căn hộ cao cấp Phú Đông Sky Garden. Tọa lạc trên mặt tiền đường An 
Bình, Phường An Bình, TP Dĩ An, dự án sở hữu vị trí giáp ranh TP Thủ Đức, liền kề 
đại lộ Phạm Văn Đồng, cách quận 1 (TPHCM) chỉ 12km. Nhờ vị trí “đi dễ về gần”, Phú 
Đông Sky Garden trở thành điểm giao thoa của các tiện ích khu Đông Sài Gòn, xóa 
nhòa định kiến mua nhà Bình Dương quá xa xôi so với nhịp sống trung tâm.

Với dự án Phú Đông Sky Garden, Phú Đông Group tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây 
nhà cho người trẻ trong suốt nhiều năm qua với hai tiêu chí cốt lõi là chất lượng cao 
cấp đi kèm với mức giá hợp lý. Phú Đông Sky Garden cung cấp 640 căn hộ có thiết 
kế rộng thoáng lý tưởng, tối ưu công năng, mỗi căn có ban công và sân phơi riêng, các 
phòng đều đón được gió tươi và ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, Phú Đông Sky Garden 
mang đến không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng với 3 tầng tiện ích nội khu độc đáo: 
Earth Garden, Aqua Garden, Sky Garden, đồng thời ứng dụng công nghệ thông minh 
cho căn hộ và quản lý vận hành, mang đến trải nghiệm hài lòng nhất dành cho cư dân. 

Theo thông tin từ chủ đầu tư, căn hộ Phú Đông Sky Garden có giá bán dự kiến 

Phú Đông Group hâm nóng thị trường 
Bất động sản Dĩ An với dự án mới

MỘT VÒNG THỊ TRƯỜNG

Sự tham gia của nhiều chủ đầu tư góp phần đáng kể vào việc thay đổi diện mạo đô thị tỉnh Bình Dương thời gian qua.

Thủ Đức cùng hệ tiện ích hiện đại xung quanh. Hiện tại, hạ tầng kết nối từ Dĩ An đến  
TPHCM ngày càng trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn thông qua các cửa ngõ như 
cầu vượt Sóng Thần, cầu vượt Linh Xuân, trục đường Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội, 
tuyến Metro số 1 và tuyến Metro số 3… Từ khu vực phường An Bình, TP Dĩ An, người 
dân chỉ cần chưa đến 10 phút để vào trung tâm TP Thủ Đức và Khu công nghệ cao, 20 
– 25 phút là có thể di chuyển đến trung tâm Quận 1, sân bay Tân Sơn Nhất. 

Việc thúc đẩy hạ tầng giao thông nằm trong kế hoạch đưa TP Dĩ An lên đô thị loại I 
vào năm 2025. Theo đó, đây không chỉ là đầu tàu kinh tế của tỉnh Bình Dương mà còn 
trở thành đô thị sầm uất, năng động bậc nhất tại khu Đông. Nắm bắt được tiềm năng 
to lớn đó, nhiều chủ đầu tư lớn như: Phú Đông Group, Đất Xanh, Hưng Thịnh, Charm 
Group, An Gia,… đã chọn Dĩ An là địa bàn trọng tâm để phát triển các dự án bất động 
sản nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cao của khu vực.

từ 2,2 – 2,5 tỉ đồng dành cho căn hộ 
có diện tích từ 70m2. Để góp phần giúp 
người trẻ hiện thực hóa ước mơ an cư, 
Phú Đông Group đã đưa ra thêm những 
chính sách bán hàng với nhiều đặc 
quyền ưu đãi vượt trội. Một trong số 
đó là chính sách thanh toán 20% đến 
khi nhận nhà, kèm theo cam kết mua 
lại với lãi suất hấp dẫn khi khách hàng 
không hài lòng với sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám 
đốc kinh doanh Phú Đông Group chia 
sẻ: “Với chính sách này, người mua nhà 
chỉ cần 20% vốn tự có ban đầu, 50% 
tiếp theo được Phú Đông Group hỗ trợ 
100% lãi vay, đồng thời ân hạn gốc 
trong vòng 24 tháng hoặc đến khi nhận 
nhà. Đây là chính sách đã được Phú 
Đông triển khai thành công với các dự 
án trước đây. Hơn 80% khách hàng của 
chúng tôi đều là người mua nhà ở thực, 
chính vì thế, chúng tôi muốn giảm áp 
lực tài chính, để khách hàng trẻ sớm an 
cư, lạc nghiệp”.

Dĩ An, Thuận An đang là lời giải cho “cơn khát” nhà ở tầm trung dành cho người trẻ.

KDC Phú Đông 
là khu dân cư 
kiểu mẫu đầu 
tiên của tỉnh 
Bình Dương.

Khu căn hộ Phú Đông Premier đảm bảo tiện ích phục vụ đời sống cư dân.

Dự án Phú Đông Sky Garden có quy mô 6000m2. Khu căn hộ có tiện ích phong cách nghỉ dưỡng.


