BẢN TIN THÁNG 10
SwanBay - Đảo Thượng Lưu 365 Ngày Nghỉ Dưỡng
Và Nơi An Cư Lý Tưởng

Kính gửi Quý cư dân,
Trong bản tin tháng 10/2020, chúng tôi xin phép được sử dụng
SwanBay – Đảo thượng lưu 365 ngày nghỉ dưỡng và nơi an cư lý
tưởng là chủ đề chính đem đến những thông tin khởi sắc đang
diễn ra tại đây, nơi đang dần hình thành cộng đồng cư dân “nòng
cốt” tinh hoa và thịnh vượng .
Trong buổi trò chuyện thân mật cùng Phó Tổng Giám Đốc
SwanCity Nguyễn Khánh Toàn tại căn biệt thự view hồ bơi tuyệt
đẹp của mình, anh Đoàn Đình Hải - chủ doanh nghiệp & nhà đầu
tư bất động sản chuyên nghiệp, đồng thời là cư dân đầu tiên
chuyển về sinh sống cùng gia đình toàn thời gian tại SwanBay
Marina Villas (Zone 8) - đã có những chia sẻ thiết thực đầy tâm
huyết để chúng tôi hiểu về lý do chuyển về sinh sống tại SwanBay
và những nhu cầu thiết yếu của cư dân. Những cái bắt tay đầu
tiên cho một kế hoạch hợp tác giữa cư dân và chủ đầu tư sẽ là
bước đầu tiên trong việc thiết lập một cộng đồng SwanCity bền
vững.

"
cứ mỗi sáng 5h-6h
thức dậy vươn vai
hít thở không khí
trong lành đầu óc
tôi rất nhẹ nhàng và
thoải mái cho một
ngày hạnh phúc...
anh Đoàn
chia sẻ

Đình

Hải

Kính gửi đến Quý cư dân những câu chuyện cư dân tại SwanBay và câu chuyện kinh doanh của cửa
hàng đang kinh doanh tại SwanPark

"

"Có duyên khi biết đến SwanBay từ năm 2017 qua một người bạn, tôi đã quyết định lựa
chọn nơi đây là mảnh đất để gia đình An cư- Lạc nghiệp vì những ấn tượng quá tốt từ
cảnh quan đến nhà cửa đang được quy hoạch bài bản.
Hiện tại, tôi đang sống cùng ba mẹ, vợ và con trai 5 tuổi. Hằng ngày, tôi mất gần 1 tiếng
để đi đến trung tâm TP.HCM làm việc, trên đường sẽ cho con trai học tại một trường
mẫu giáo khá tốt của Huyện. Đối với tôi, 1 tiếng cũng không phải xa vì hiện tại nếu đi từ
Hóc Môn hay Nhà Bè đến trung tâm cũng bằng từng đó thời gian, đổi lại ở đây mọi người
trong gia đình đều rất thích, cứ mỗi sáng 5h-6h thức dậy vươn vai hít thở không khí
trong lành đầu óc tôi rất nhẹ nhàng và thoải mái cho một ngày hạnh phúc.
Bản thân tôi thực sự yên tâm vì môi trường ở đây trong lành, cây xanh nhiều,con trai có
môi trường vui chơi an toàn tuyệt đối. Ví dụ như đợt dịch Covid vừa rồi, tất cả khách ra
vào đều có sự kiểm soát của đội bảo vệ như kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế."
Anh Đoàn Đình Hải chia sẻ

I. SWANBAY- ĐẢO THƯỢNG LƯU 365 NGÀY NGHỈ DƯỠNG
1.Không gian xanh thời thơ ấu là khởi đầu một tương lai hạnh phúc vẹn toàn
Trong nghiên cứu về mối liên hệ giữa không gian xanh và sức khỏe đăng trên tạp chí PNAS của Hiệp hội
Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NAS), nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng: không gian xanh có thể thúc đẩy sức
khỏe tinh thần bằng cách hỗ trợ phục hồi tâm lý, khuyến khích tập thể dục, cải thiện sự gắn kết xã hội,
giảm tiếng ồn và ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến nhận thức và phát triển não, đồng thời cải thiện
chức năng miễn dịch.
Với trẻ nhỏ, dù có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng trẻ em yêu thích hoạt động ngoài trời, thì thực tế là tại
các khu đô thị lớn, đa phần thời gian của trẻ em đều diễn ra ở trong nhà. Ngoài sự hạn chế về thời gian
của bố mẹ, thì việc các khu đô thị lớn quá ít mảng xanh hoặc quá xa nhà là nguyên nhân đầu dẫn đến
việc cha mẹ ít đưa con trẻ hòa mình với thiên nhiên.
Lấy không gian xanh là một
trong những trọng tâm thiết kế
khu đô thị, cả SwanBay và
SwanPark đều được quy hoạch
với hệ thống công viên, hồ nước,
sân chơi trẻ em và sự phong phú
của cảnh quan được trải đều
khắp các phân khu. Thiên nhiên
chỉ cách cửa nhà một bước chân
Các bé tham gia sự kiện Trung Thu tại SwanBay

- là câu nói mọi người thường ví
von khi sống ở SwanBay và
SwanPark.
Trong

các

hoạt

động

của

#SwanKid – chuỗi sự kiện dành
riêng cho trẻ em, chúng tôi luôn
nỗ lực để trẻ em có thể được
sống cùng với thiên nhiên xanh
mát, và để bố mẹ an tâm ghi lại
những khoảnh khắc hạnh phúc
của những thiên thần nhỏ. Trên
Các bé tham gia sự kiện Trung Thu tại SwanPark

tinh thần đó, hoạt động chào
mừng Trung thu tại SwanBay &
SwanPark được tổ chức với chủ
đề Ngày & Đêm – Rực rỡ dưới ánh
mặt trời & Điều kỳ diệu dưới ánh
trăng thu hút gần 1,000 lượt
tham gia của cư dân SwanCity
và người dân địa phương. Hoạt
động được tổ chức bằng 100%
kinh

phí

SwanCity.
Múa lân rước đèn tại SwanPark

của

Chủ

đầu

tư

2. Tam Son Yatch x SwanBay - Ngày gia đình riêng tư trên Đảo thượng lưu
Chủ nhật ngày 27/9, Tam Son Yatch đã
tổ chức ngày hội gia đình cho các khách
hàng VIP của Tam Son ̀yatch thuộc tập
đoàn OpenAsia Group.
OpenAsia Group là tập đoàn kinh doanh
& phân phối những ngành hàng xa xỉ thượng lưu như Tam Son Yatch, Audi,
Hermes,

Vacheron

Constatin,

Press

Club, nước khoáng Alba...
Sự kiện tổ chức riêng cho những nhóm
nhỏ với nhiều hạng mục bổ ích cho trẻ
em như: kiến thức phòng chống đuối
nước, kỹ năng chèo sup, kỹ năng dựng
lều

và

thực

hành

dựng

lều.

Đến

SwanBay trên 2 chiếc du thuyền hạng
sang, các gia đình đã có một ngày cuối
tuần thư giãn nơi công viên ven sông
với các hoạt động BBQ, bơi lội, tắm
nắng.
Với nguồn khách hàng thượng lưu sẵn
có, chúng tôi tin rằng SwanBay sẽ trở
thành một điểm đến hấp dẫn về cả đầu
tư lẫn nghỉ dưỡng cuối tuần của các
khách hàng VIP của tập đoàn OpenAsia
Group.

3. Đảo thượng lưu SwanBay chào đón hàng xóm mới
Từ cuối tháng 9/2020, SwanBay La Maison (Zone 4) đã bắt đầu tiếp đón những cư dân đầu tiên đến nhận
nhà. Trong niềm vui của những ngày cuối thu, thời tiết SwanBay mang đến sức sống cho cây cối sinh lộc,
nẩy mầm, vui tươi & khoang khoái như cách những vị tân gia chủ đến nhận biệt thự phong cách Pháp trên
đảo thượng lưu.

“Yêu SwanBay từ ngay lần đầu tiên đặt chân đến, vì vị trí độc đáo trên hòn đảo chỉ cách TP.HCM ít
phút di chuyển cùng với thiết kế đúng ý thích của mình”

Đó là chia sẻ của vị Cư dân đầu
tiên “xông đất” nhận nhà tại
SwanBay Zone 4, Anh chia sẻ
thêm “rất vui vì mình là người
đầu tiên trải nghiệm tại Zone 4,
âu cùng là duyên…” và tiết lộ
thêm đã có 02 căn biệt thự tại
đây, một để ở và một để đầu tư.
Anh và gia đình dự định sẽ
chuyển về sinh sống sau nhận
thêm căn đơn lập vào khoảng
tháng 11/2020

II. SWANPARK – THÀNH PHỐ XANH KHỞI NGHIỆP
1.

SwanPark – Kết Nối Với Trái Tim Nhơn Trạch

Cùng với những thông tin về kết nối hạ tầng giữa Nhơn Trạch với

Chuyển về thuê và sinh sống tại

các dự án giao thông trọng điểm quốc gia liên tục tạo nên những

SwanPark được 5 tháng, một

tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư, SwanPark vẫn đang từng bước

chuyên gia đang làm việc tại

tạo ra những giá trị tiện ích nội khu và hướng đến cộng đồng

KCN Nhơn Trạch đã có những

đang sinh sống tại dự án. Hiện tại, 2 nhóm cư dân chính đã về ở

chia sẻ về cuộc sống tại đây: “Tôi

tại SwanPark là các chuyên gia đang làm việc tại Khu công

đến Việt Nam từ tháng 1/2020 và

nghiệp Nhơn Trạch và những chủ doanh nghiệp địa phương.

chuyển

về

sinh

sống

tại

SwanPark từ tháng 4/2020. Cuộc
sống tại đây ban đầu khá bỡ ngỡ
và chưa quen thuộc lắm, tuy
nhiên hiện nay tôi cảm thấy rất
hài lòng vì tiện ích đã khá đầy
đủ, đặc biệt là Siêu thị tiện lợi
Sunny Mart vì các bạn có thể
giao tiếp bằng tiếng Trung. Hằng
ngày, tôi có xe của công ty đến
đón để đi tới KCN làm việc nên
không có nhiều thời gian sử dụng
các tiện ích công cộng. Vào cuối
tuần tôi thường hay sử dụng hồ
bơi và sân tennis, việc đăng ký
cũng đơn giản và không gặp khó
khăn gì về ngôn ngữ giao tiếp
cả!”
Cùng đồng tình với sự đầy đủ về các tiện ích như hồ bơi, sân tập tenis, phòng tập gym, các gia đình hiện
đang là chủ doanh nghiệp địa phương Nhơn Trạch đang cùng bạn bè chuyển về sinh sống tại SwanPark.
Những yếu tố về an ninh - an toàn, mảng xanh rộng lớn, và hạ tầng hoàn thiện đồng bộ phù hợp cho di
chuyển bằng xe hơi là lý do tại sao cư dân chuyển đến sống tại SwanPark.
Sự thành công của phiên chợ cuối tuần JAM SwanPark trước đây, và độ phổ biến đang tăng dần của quán
cà phê E-Coffee Trung Nguyên đã hấp dẫn nhiều người dân khu vực lân cận đến tham quan và tìm hiểu
về “khu biệt thự xe hơi” Đông Sài Gòn. Đêm hội Trung thu được tổ chức tại SwanPark vừa qua là minh
chứng của việc SwanPark dần trở thành trái tim của những hoạt động vui chơi giải trí của Nhơn Trạch với
sự tham gia của gần 1,000 người dân địa phương, các chuyên gia đến từ khu Công nghiệp và cộng đồng
cư dân đa dạng của SwanCity.

2. Câu chuyện kinh doanh – Sunny Mart tại SwanPark – Tinh thần khởi nghiệp phục vụ 24/24
“Location. Location. Location” – Địa điểm, yếu tố then chốt quyết định thành bại của một đơn vị kinh
doanh bán lẻ. Tuy vậy, đối với một khu đô thị mới nói chung, hay SwanPark nói riêng, kinh doanh không
phải là điều dễ dàng. Dù với sự hỗ trợ tuyệt đối từ chủ đầu tư, đã có nhiều đơn vị đến và đi. Làm sao một
cửa hàng tiện lợi có thể tồn tại ở đây?
Trước khi về SwanPark, Sunny Mart đã được biết đến là đơn vị cung ứng rau củ quả tươi sạch từ Đà Lạt
cho Khu công nghiệp Nhơn Trạch. Chủ cơ sở kinh doanh này cũng là một quản lý đang làm việc tại một
trong những công ty lớn ở Nhơn Trạch. Cùng với cam kết hỗ trợ tốt nhất từ SwanCity, Sunny Mart đã
quyết tâm đầu tư và trở thành một phần không thể thiếu của SwanPark.
Chia sẻ với chúng tôi, Duyên –
người

phụ

trách,

cho

biết:

“Sunny Mart phục vụ khách
hàng không kể giờ giấc. Các
chuyên gia đang ở đây nhiều khi
đi làm về trễ vào buổi tối cần đồ
tươi để nấu ăn bên em vẫn sẵn
sàng cung cấp đến tận cửa nhà.
Sunny Mart sẽ phục vụ tối đa
nhu cầu của khách hàng, cả cư
Các mặt hàng của Sunny Mart đang ngày càng đa dạng hơn để
phục vụ cuộc sống của người dân tại SwanPark. Ngoài mặt hàng
thực phẩm tươi sạch và các sản phẩm nhập khẩu, Sunny Mart còn

dân SwanBay hay SwanPark chỉ
cần gọi là Sunny Mart sẽ giao
tận nơi.”

phục vụ các món ăn nhẹ và tráng miệng. Trong tương lai, dự kiến
Sunny Mart sẽ vận hành 1 quầy bar nhỏ ở tầng 2 của cửa hàng.

III. THÔNG TIN TỪ SWANCITY
1. Cho thuê khu tiện ích thương mại SwanBay & SwanPark
Ưu đãi miễn phí thuê và phí quản lý từ 6 tháng đến 1 năm

2. Bộ phận CSKH SwanCity tiếp tục hỗ trợ cho thuê biệt thự tại
SwanBay & SwanPark
3. Tải ngay ứng dụng di động SwanClub – Để xem lại các Bản tin
cư dân và cập nhật thông tin nhanh & tức thời từ Ban Quản Lý

SwanCity tự hào là cộng đồng tinh hoa hội tụ nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau.
Chúng tôi tôn vinh dấu ấn riêng của mỗi gia chủ trong căn nhà của mình. Do đó, SwanCity
rất hoan nghênh nhận ý kiến của quý cư dân chia sẻ ý tưởng làm đẹp căn nhà, hình ảnh
đẹp tại không gian sống, góp ý cải thiện
không gian...
Đóng góp sẽ được chia sẻ tại Bản tin tháng sau, nội dung vui lòng gửi về email
hotdesk@swancity.com.vn
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SwanCity Hotline 1800 6787
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