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Biểu tượng mới của sự THỊNH VƯỢNG 
ngay giữa trung tâm CHỢ LỚN.



Nhà thầu xây dựng
Phát triển dự án

Ngân hàng bảo trợ
Quản lý vận hành
OKAMURA	TOKYO

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Vietcomreal được thành lập
từ năm 2007 bởi các cổ đông
uy tín như Vietcombank,
Sabeco, SJC… Với tầm nhìn
chiến lược dài hạn cùng tiềm
lực tài chính vững mạnh,
Vietcomreal đang khẳng định
vị trí là một trong những
thương hiệu phát triển bất
động sản hàng đầu trong phân
khúc nhà ở cao cấp.
Viva Riverside được xây
dựng bởi nhà thầu Hoà Bình,
quản lý vận hành theo tiêu
chuẩn Nhật Bản từ đơn vị
Okamura Tokyo, Ngân hàng
bảo lãnh và hỗ trợ tài chính:
Vietcombank.
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Performance	by	Regions	in	August	2017

Average	
35.6	mil	
case	size

7.4 case/	
active	branch

Viva Riverside toạ lạc tại 3 mặt tiền
Đại lộ Võ Văn Kiệt, là dự án trung
tâm thương mại dịch vụ và căn hộ
cao cấp, với 2 blocks cao 26 tầng
bao gồm 567 căn hộ, trong đó: 
- Block A: 292 căn hộ
- Block B: 275 căn hộ

78 shophouse
DT khu đất: 7,466 m2

Mật độ xây dựng khối tháp: 34,5%
Dân số: 3.000 người.

“Chạm vào

PHONG THUỶ
Đắc địa”

TỔNG QUAN



Chiếm 30%
Tổng số
doanh

nghiệp của
Tp. HCM

Soái Kình
Lâm
500

Tiểu thương

Bình Tiên
534

Tiểu thương

Bình Tây
1.466  

Tiểu thương

An Đông
2.702  

Tiểu thương

GDP cao
hàng đầu
Tp. HCM

500.000
Người Việt
gốc Hoa

Nơi có
70% người
dân không đi
làm thuê

Nơi Giao thương
Chợ Lớn,

Sầm uất bậc nhất Tp.	HCM

Shophouse

Quận 5 và Quận 6 là trung tâm
của khu vực CHỢ LỚN, với nền
tảng dân cư hiện hữu lâu đời và
tốc độ phát triển kinh tế ổn
định hàng đầu Tp. HCM.
Viva Riverside sở hữu 3 mặt
tiền đường lớn, với lối kiến trúc
độc đáo mang biểu tượng của
sự thịnh vượng, kiến tạo nên
một cộng đồng sinh sống và
kinh doanh hiện đại vượt trội.
Với sức bật của hạ tầng và giao
thông, chỉ trong 5 phút, Viva
Riverside liên kết mạnh mẽ đến
các quận trung tâm, các khu vực
kinh tế trọng điểm của thành
phố qua đại lộ Võ Văn Kiệt.



“Điểm đến

LÝ TƯỞNG
của những

KẾ HOẠCH
kinh doanh!”



Kênh đôi

Cano	Bus Bus	BRT

Satra Mall Cầu Bình Tiên

Dự án vốn ODA 11
triệu USD. Cải tạo
nguồn nước & chống
ngập.

Chỉ cách Viva Riverside
50m, Đại siêu thị Satra Mall
phục vụ hơn 2 triệu dân tại
khu vực Tây Sài Gòn.

Cầu Bình Tiên nối Đại
lộ Võ Văn Kiệt sang
quận 8 và Đại lộ
Nguyễn Văn Linh.

2017 2018 2019

++++%$

Sức bật HẠ TẦNG - Nhân đôi LỢI NHUẬN

12%/năm



1
3 mặt tiền đại
lộ Võ Văn Kiệt

Võ Văn Kiệt, Gia Phú
và Đường 61 tạo nên
vị thế độc tôn

Khách hàng có
sẵn

Phục vụ hơn 3.000 cư
dân cao cấp của 567
căn hộ Viva Riverside.

Nằm giữa trung
tâm Chợ Lớn

Là nơi tập trung nhiều tiểu
thương với nền tảng kinh
doanh thịnh vượng.

Các thương hiệu bán lẻ
hàng đầu đã sẵn sàng chờ
bạn bắt tay!

An tâm kinh doanh
thịnh vượng

Khách hàng sở hữu
Shophouse được cấp chủ
quyền từng căn

2 3 4 5

LÝ DO
CHỌN

SHOPHOUSE
VIVA RIVERSIDE

Chúng tôi đã tìm đối
tác lớn giúp bạn!



Gia tăng diện tích không gian Shophouse

Thanh toán từ 1.9%/tháng

Kinh doanh phù hợp với xu hướng

Đừng vội rút tiền tiết kiệm của bạn, tiền lãi ngân hàng
có thể sẽ đủ để thanh toán chậm trong 24 tháng.

Chỉ 900 triệu sở hữu ngay Shophouse để kinh doanh, 
lợi nhuận có thể lên đến 12%/năm.

Không gian kinh doanh hiện đại và sang trọng, đáp ứng
được nhu cầu ngày một khắt khe của thị trường..

Mô hình 2 trong 1
Khách hàng sở hữu Shophouse Viva Riverside có thể
vừa ở vừa kinh doanh với phòng vệ sinh riêng biệt.

Trần cao 4,2m, khách hàng có thể tự tăng diện tích
kinh doanh lên đến 150% với tầng lững.

Dễ dàng đầu tư – Dễ sinh lợi
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LÝ DO
CHỌN

SHOPHOUSE
VIVA RIVERSIDE



GIAI ĐOẠN I
CÔNG BỐ 48 SHOPHOUSE

09 căn thông tầng


