Không lãng đãng vào những quãng chuyển mùa giao thời như Hà
Nội, Sài Gòn chỉ có hai mùa nắng mưa song hành giữa nhịp sống bộn
bề của một thành phố năng động như không hề biết ngủ. Và Sài Gòn,
cũng lại là một hào hoa tráng lệ, một lưu luyến nặng tình với những
giá trị cũ xưa.
Sài Gòn vốn nổi tiếng với câu: “Ăn Quận 5; nằm Quận 3, hát ca Quận
1…. Tuy nhiên, điều này dường như đã thay đổi, người Sài Gòn vẫn
mang theo chất hào sảng cố hữu của những người Việt đi mở cõi.
Họ vẫn lựa chọn chỗ ở tại những “nơi mặt hướng ra sông”. Tuy nhiên,
thay vì chọn cuộc sống trong các căn nhà xưa cũ, người Sài Gòn lại
có xu hướng sống trong các căn hộ với thiết kế thông minh và công
nghệ.
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Trên hành trình kiến tạo phong cách sống thời thượng, tạo dựng
những công trình mang dấu ấn Sunshine Group tại Tp Hồ Chí Minh,
chúng tôi khát khao kiến tạo một cuộc sống mới lộng lẫy và thông
minh bên sông Sài Gòn. Như mạch nguồn kết nối giữa quá khứ phồn
hoa của đô thị ven sông sầm uất với một thành phố năng động, hiện
đại đang vươn mình ra quốc tế; Sunshine City Sài Gòn được Sunshine
Homes phát triển từ những ý tưởng sơ khai như thế.
Sunshine City Sài Gòn, một tổ hợp căn hộ hạng sang được quy hoạch
bài bản theo mô hình resort 4.0, mang tới cho các cư dân thành phố
một chuẩn mực sống mới mẻ, hiện đại và cập nhật các xu thế của
thế giới theo đúng chất các công dân toàn cầu mà những người trẻ
Sài Gòn đang hướng tới. Sau 2 năm nữa, khi những cư dân đầu tiên
chuyển về Sunshine City Sài Gòn, người Sài Gòn sẽ vẫn truyền nhau
câu nói “Ăn Quận 5; nằm Quận 3, hát ca Quận 1…” nhưng bên cạnh
sẽ là “sống tại Sunshine City Sài Gòn”.
Khi cuốn sách ảnh này nằm trên tay, có lẽ câu hỏi mà chúng tôi muốn
dành tới bạn là: “Bạn có thực sự mong chờ một cuộc sống thông
minh, mang phong cách hội nhập, thể hiện những giá trị mới mẻ
của người Sài Gòn trong kỷ nguyên hội nhập và công nghệ 4.0 tại
Sunshine City Sài Gòn”

CHỦ ĐẦU TƯ: SUNSHINE GROUP
ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN: SUNSHINE HOMES
Vị trí: Quận 7, T.p Hồ Chí Minh
Hotline: 1800 6233
Email: Sunshine@sunshinegroup.vn
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Trong quá trình triển khai dự án, có thể một số thiết kế sẽ thay đổi cho phù hợp với lợi ích chung
của khách hàng. Căn hộ và các trang thiết bị kèm theo sẽ được bàn giao đúng quy định của HĐMB

SUNSHINE CITY SAIGON
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SÀI GÒN
đâu chi

Ăn quân 5
Năm quân 3
Hát ca quân 1...

Bạn không thể chắc chắn đón mình ở sân bay Tân Sơn Nhất sẽ là trời mưa hay trời nắng.
Nhưng bạn có thể sẽ bị tắc đường nếu di chuyển trong giờ cao điểm. Sài Gòn là vậy, rạch ròi
và vội vã. Cả thành phố giống như sân ga của những đoàn tàu cao tốc không ngừng vun vút
lao đi. Bạn luôn buộc phải tìm ra cách để thích ứng với thành phố này. Ở Sài Gòn bạn sẽ ít
có những buổi chiều lãng đãng bên tách cà phê, thay vào đó là những cốc sâm bổ lượng ở
góc ngã tư đường mà thời gian bạn dừng lại và uống chỉ tính bằng giây đồng hồ.
Theo một chiều rất khác, Sài Gòn là một thành phố của những nhịp sống thật chậm của cửa
hàng quán ăn, hàng quán mỗi ngày đứng nép mình và bị bỏ quên bên những con đường cao
tốc nơi các đoàn xe không ngừng lao đi. Đó là một Sài Gòn của những giá trị xưa cũ, nơi các
công trình cũ, các căn chung cư đang chờ đợi để được thay thế bằng những công trình mới.
Có thể nói, theo một cách nào đó, Sài Gòn đang cho thấy hình ảnh của một Hong Kong của
nhiều thập kỷ trước khi chuyển mình trở thành trung tâm của của khu vực và của thế giới.
Gần như mỗi ngày, mở mắt ra, người dân thành phố lại thấy đường skyline của thành phố
được thay đổi bởi các cao ốc. Mẫu số chung của các dự án này là sự hoành tráng với những
dáng hình được bồi đắp bằng bê tông và cửa kính, mang tới cho những người dân sống ở
đây cảm giác quyền lực khi từ ban công, tầm mắt của họ có thể rẽ ngang bầu trời, để cảm
nhận sự mênh mang, khoáng đạt của việc ngắm nhìn thành phố sôi động, không ngủ và
luôn sáng đèn vào mỗi đêm.
Nhưng…! Có lẽ sự phát triển không nên diễn ra theo cách của những giải đua F1 mà ở đó
các tay đua vào cua với tốc độ 250km/h. Sài Gòn vẫn cần những điểm nghỉ xanh mà ở đó
bạn có được cảm giác như đang đi dưới hàng cây rợp bóng mát của vườn Tao Đàn hay
công viên Lê Văn Tám. Và đó có lẽ chính là lý do để một công trình như Sunshine City Sài
Gòn xuất hiện…
… để Sài Gòn vẫn là Sài Gòn…
… nhưng cùng lúc Sài Gòn cũng là một cửa ngõ
của thế giới!

Câu truyền miệng “Ăn Quận 5, nằm Quận 3, hát ca Quận 1” của những người Sài
Gòn có lẽ giờ đã thay đổi thành “Ăn Quận 5, Nằm Quận 7, Đi nhẩy Quận 1”. Và có
điều này phần nào đó là bởi sự xuất hiện của Sunshine City Sài Gòn!
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TƯ DUY CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CUỘC SỐNG

CHUẨN XANH MỚI CỦA THẾ GIỚI

Không chỉ là một phong cách sống mới,
Sunshine City Sài Gòn còn đại diện cho một
tư duy mới của thế hệ những người Sài Gòn
mới. Ở đó, yếu tố “Smart” “Thông minh” trở
thành giá trị cốt lõi. Cuộc sống của các cư
dân sẽ được chăm sóc và bảo đảm bởi một
chuỗi các ứng dụng, mang tới cho các cư
dân trải nghiệm chân thực về việc làm chủ
cuộc sống của chính bản thân mình. Cụ thể,
hệ thống thương mại và thương mại điện tử
tại Sunshine Mart; Ví điện tử cổng thanh toán
trực tuyến Sunshine Pay sẽ mang tới cho các
cư dân những trải nghiệm mua sắm thông
minh. Các nhu cầu của khách hàng được
phát hiện và giải quyết theo cách tự động và
rất “đo ni đóng giày”. Chọn sống cuộc sống
ở Sunshine City Sài Gòn, khách hàng cũng sẽ
có quyền di chuyển bằng hệ thống Sunshine
Cab, cũng như có được giải đáp dịch vụ 24/7
qua Sunshine Service.

Có hai điều rất dễ nhận thấy ở các công dân toàn cầu – mà người Sài Gòn trẻ
cũng là một đại diện tiêu biểu. Đó là khả năng cập nhật và làm chủ công nghệ,
mong muốn đưa công nghệ gắn liền với cuộc sống. Điều còn lại là ý thức và
mong muốn dành cho một cuộc sống xanh. Thấu hiểu được điều này, Sunshine
City Sài Gòn đã mang tới cho người dân nơi đây một lựa chọn vượt lên mọi
chuẩn xanh đang được áp dụng cho các dự án bất động sản. Có đến trên 70%
diện tích của dự án là dành cho các khu công viên, cây xanh, hồ bơi (hồ cảnh
quan liên tòa, bể bơi vô cực, thác tràn nghệ thuật,...), sân thể thao đa năng với
bóng râm rợp mát.

Những tất cả chưa dừng ở đó, các ứng dụng
và nền tảng công nghệ này đang kết hợp
với nhau, tạo thành một hệ sinh thái Smart
Living khép kín với hệ thống ánh sáng đa sắc
màu, công nghệ bảo mật FaceID, hệ thống
cảm biến thông minh điều khiển các thiết bị
điện tử, hồng ngoại,... biến căn hộ của cư dân
thực sự trở thành các Smart City thu nhỏ. Và
cũng chính điều này đã đưa Sunshine City Sài Gòn trở thành dự án được giới
trẻ và những người Sài Gòn cấp tiến đặc biệt quan tâm. Bởi họ thấy ở đó một
phong cách sống mới mẻ, đẳng cấp và phù hợp với những nền tảng, cũng như
các giá trị mà các thành phố hiện đại như Singapore đang hướng tới.

Đặc biệt, với tư duy kết hợp công nghệ và phát triển bền vững (các chuẩn xanh
của thế giới) vào phục vụ cuộc sống, Sunshine City Sài Gòn mang tới cho các
cư dân “hệ sinh thái 4S” (S-cafe, S-mart, S-Pharmacy, S-Fitness & Spa) và các
không gian giải trí xanh, qua đó định nghĩa lại phong cách sống mới mẻ của
người Sài Gòn hiện đại. Cụ thể, chuỗi hệ thống tiện ích khép kín của dự án sẽ
phục vụ tối đa mọi nhu cầu của cư dân từ ăn uống (nhà hàng Á – Âu, vườn
nướng BBQ), tới vui chơi (cầu đi bộ liên tòa, vườn hoa bốn mùa,...) hay mua
sắm, giải trí (Rạp phim 4D hoặc 5D, Rooftop City Bar),...Chủ đầu tư mong muốn
mang đến cho cư dân một cuộc sống hạnh phúc vừa hiện đại, tiện nghi nhưng
vẫn hòa nhịp với hơi thở của thiên nhiên. Trong khi đó, nội thất nhập khẩu từ
châu Âu được trang bị trong mỗi căn hộ sẽ giúp họ có được những giờ phút
nghỉ ngơi thư giãn thoải mái và ngắm nhìn quang cảnh Sông Sài Gòn từ ban
công.

CỬA NGÕ MỚI CỦA SÀI GÒN
Sài Gòn có lẽ sẽ vẫn: “Ăn Quận 5” nhưng sẽ không còn là “Nằm Quận 3” nữa, mà
sẽ là “Nằm Quận 7” hay đúng hơn là “Nằm/Sống ở Sunshine City Sài Gòn”. Với
vị trí đắc địa, dự án này đảm bảo sẽ là cửa ngõ mới của thành phố, là đích đến
của tất cả những cư dân mong muốn có một cuộc sống thông minh, hội nhập
với thế giới và trải nghiệm phong cách sống cấp tiến.
Được xây dựng ngay tại khu trung tâm Quận 7, liền kề Phú Mỹ Hưng, Sunshine
City Sài Gòn đảm bảo các cư dân có thể dễ dàng từ đây di chuyển sang Quận
1, Quận 2, Quận 4,… Trong tương lai, đây được xem là trung tâm kinh tế, giải trí
mới, kế thừa các giá trị từ Quận 1. Theo kế hoạch xây dựng và mở rộng trong
tương lai gần, bất động sản tại khu Nam Sài Gòn nói chung và đặc biệt là Quận
7 nói riêng sẽ tiếp tục được giới địa ốc săn đón, tạo tiềm năng tăng giá lớn cho
Sunshine City Sài Gòn. Được biết, theo kế hoạch triển khai xây dựng hạ tầng,
cầu Thủ Thiêm 4 nối liền Quận 7 và Quận 2 với vốn đầu tư lên tới 5200 tỷ đồng,
dự kiến hoàn thành trong năm 2019 sẽ tạo tiền đề biến Sunshine City Sài Gòn
thành ngôi nhà chung của giới tài chính, ngân hàng và các chuyên gia trong và
ngoài nước.
Có lẽ câu hỏi cuối cùng lúc này dành cho bạn: Bạn có thực sự mong chờ một
cuộc sống thông minh, mang phong cách hội nhập, thể hiện những giá trị mới
mẻ của người Sài Gòn trong kỷ nguyên hội nhập và công nghệ 4.0?
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NƠI TẬN HƯỞNG GIÁ TRỊ SỐNG ĐỈNH CAO
VỚI 365 NGÀY SỐNG CHUẨN RESORT
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Sunshine City Sài Gòn mang dấu ấn của một
tổ hợp căn hộ hạng sang được quy hoạch bài
bản theo mô hình resort 4.0 bên sông Cả Cấm.
Gói trọn tiện ích đẳng cấp quốc tế cùng tinh
hoa của xu hướng sống thông minh trong một
quần thể, Sunshine City Sài Gòn tiên phong
xây dựng một tiêu chuẩn sống thông minh,
thời thượng tại Nam Sài Gòn, là xứ sở của
cuộc sống hiện đại, dẫn đầu xu hướng tương
lai. Dịch vụ chuẩn 5 sao quốc tế cùng hệ thống
quản lý - vận hành ứng dụng công nghệ thông
minh được khai thác hoàn hảo, hội tụ trọn vẹn
những chuẩn mực giá trị sống.
Hãy lật giở từng trang sách để cảm nhận cuộc
sống thông minh - thời thượng của bạn ngày
hôm nay.
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giá trị sống
đỉnh cao
VỚI 365 NGÀY SỐNG CHUẨN RESORT
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KIẾN TRÚC XANH
THỜI THƯỢNG
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Tọa lạc tại quận 7, liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng, tâm điểm Nam Sài Gòn, được bao
quanh bởi dòng chảy êm đềm của con sông Cả Cấm, lợi thế “kế sông, cận thuỷ”
thực sự là điểm cộng đắt giá của Sunshine City Sài Gòn. Yếu tố “thủy” cũng được
kiến tạo như một điểm nhấn trong nội khu dự án khi Sunshine Homes đã quy
hoạch khoảng gần 15.000m2 mặt nước từ hệ thống các hồ điều hoà được bố trí
đan xen trong khuôn viên. 70% diện tích nội khu được thiết kế là những mảng
xanh tự nhiên của cây cối tại khu vực lõi cảnh quan và hệ thống vườn treo được
bố trí xen kẽ trên các tầng cao mang đến một không gian sống không kém các
resort tiêu chuẩn quốc tế
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Tiện ích 5
đẳng cấp
SUNSHINE HOMES - SUNSHINE CITY SAIGON

DÀNH RIÊNG CHO CƯ DÂN THỜI THƯỢNG
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Hệ thống
tiện ích
cảnh quan
& Tiện ích
tại khối đế
các toà nhà
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KHU SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
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Khu sinh hoạt cộng đồng quy mô đảm bảo mọi nhu cầu giải
trí, hội họp, sự kiện của cộng đồng cư dân
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BỂ BƠI

TRONG NHÀ

TIÊU CHUẨN RESORT
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Bể bơi trong nhà được thiết kế tại tầng 2 khối đế các tòa. Khu
vực này sở hữu những mảng kính lớn và tầm nhìn rộng mở, hứa
hẹn là điểm đến mới thư giãn cho cư dân sau mỗi ngày làm việc
căng thẳng.
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Hệ thống
đường dạo bộ trên cao
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Ánh sáng nhạc nước
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đỉnh cao
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Chỉ cần bước chân ra bancon, cư dân sẽ được chiêm ngưỡng cả thế
giới sắc màu lung linh của những màn nhạc nước reo vui cùng đại
tiệc ánh sáng, âm thanh
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Sân&Vườn

Đường Dạo Bộ
Tại Sunshine City Sài Gòn, hệ thống sân vườn và
đường dạo bộ được kết nối, quy hoạch xen lẫn cùng
hệ thống sân tập và tiện ích thể thao. Đây chính là
không gian lý tưởng cho cư dân rèn luyện sức khỏe
hàng ngày.
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HỆ THỐNG
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MUA SẮM
Tại Sunshine City Sài Gòn, mọi nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của cư dân sẽ được đáp ứng nhanh
chóng với hệ thống các cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại ngay trong nội khu dự án.
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S-MART
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Hệ thống siêu thị tiện ích được đầu tư và vận
hành bởi Sunshine Group, đa dạng về hàng hóa
bảo đảm chất lượng cuộc sống của cư dân
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s-cafe
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Hệ thống chuỗi cà phê của Sunshine Group mang đến
cho cư dân của Sunshine City Sài Gòn không gian sang
trọng, dịch vụ tận tâm và chất lượng đồ uống tuyệt hảo.
Nơi cư dân có thể tận hưởng từng giây phút gặp gỡ
người thân, bạn bè và đối tác.
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Nhà hàng cao cấp
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Hệ thống chuỗi nhà hàng cao cấp với chất lượng dịch vụ đẳng cấp cùng những món ăn tinh túy nhất
của ẩm thực thế giới, hứa hẹn sẽ đem lại các trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ dành riêng cho những
cư dân của Sunshine City Sài Gòn.
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Siêu thị tiện ích và Siêu thị đồ thể thao
Cung cấp đa dạng hàng hóa và các dụng cụ thể thao, bảo đảm cuộc
sống và đáp ứng nhu cầu mua sắm của cư dân.
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Hệ thống tiện ích
giải trí hoàn hảo
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Ở tất cả các dự án bất động sản do Sunshine
Homes phát triển luôn chú trọng và ưu tiên tới
các tiện ích giải trí mang tinh thần luyện rèn thể
chất và tăng tính gắn kết giữa các thế hệ trong
gia đình, giữa những người hàng xóm văn minh
thân thiện. Nhịp sống mới thời thượng, năng
động luôn hiện hữu trong từng tiện ích, thỏa mãn
mọi nhu cầu Sống - Luyện rèn thể chất - Vui chơi
- Đảm bảo sức khỏe cho mỗi cư dân.
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Movie Theater

Book Library
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Game Center
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Game Center
Showroom Furniture

Electronic Golf Center
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Gym - Spa, Sunshine Heath Center &
TT dịch vụ y tế - Sunshine City Sài Gòn
được bố trí hệ thống tiện ích dịch vụ y tế
& chăm sóc sức khỏe đảm bảo mỗi cư
dân đều được hưởng thụ dịch vụ.
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Medical Center

Hệ thống dịch vụ Y Tế
& Chăm Sóc Sức Khỏe

SunshiNe Health Center
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Sunshine City Sài Gòn:

Hành trình kiến tạo
chuẩn sống thượng lưu

Khi công nghệ được ứng dụng tới thấu triệt, khi nhu
cầu của khách hàng được lắng nghe đến thấu hiểu, đó
chính là lúc chuẩn sống thượng lưu được tạo dựng!
Và đây là điều Sunshine Homes đang chứng minh với
những người Sài Gòn bằng Sunshine City Sài Gòn!

Thượng lưu đang trở thành một từ ngữ bị sử dụng nhiều đến mức nó trở nên sáo nghĩa. Tuy nhiên, điều này chắc
chắn sẽ thay đổi với dự án Sunshine City Sài Gòn (Quận 7, Tp.HCM). Bởi lẽ, dự án này đang một lần nữa đưa ý nghĩa
của từ thượng lưu trở về với cái gốc nguyên bản ban đầu của nó. Đây hứa hẹn sẽ là ngôi nhà, đích đến của những
người Sài Thành vốn nổi tiếng là hào sảng, luôn “làm ra làm, chơi ra chơi”.

CHUẨN SỐNG THƯỢNG LƯU PHẢI ĐỒNG NGHĨA VỚI
TIỆN DỤNG

SUNSHINE HOMES - DIAMOND RIVER

Nói tới chuẩn sống thượng lưu, có lẽ không có gì tốt
hơn câu trích dẫn của nhà thiết kế mà mỗi người phụ nữ
Sài Thành đều yêu thích: “Xa xỉ phải tiện dụng, thoải mái
nếu không đó không còn phải là xa xỉ”.
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Qua rất nhiều nghiên cứu, mặc dù là dự án đầu tay tại
mảnh đất phương Nam nhưng Sunshine City Sài Gòn đã
phát hiện ra người Sài Gòn có nhu cầu đặc biệt cho một
môi trường sống tận hưởng, nhiều cây xanh, có nhiều
mặt nước. Với thời tiết quanh năm có nắng, nhiệt độ
không bao giờ ở mức quá thấp nên người Sài Gòn mong
muốn một cuộc sống nghỉ dưỡng ngay trong chính ngôi
nhà mình thay vì phải lên kế hoạch đi chơi xa vào cuối
tuần để tái tạo đủ năng lượng.

Tại Sunshine City Sài Gòn, không bao giờ thiếu những
khoảng xanh hay những bề mặt nước để tất cả cư dân
ở đây có thể trải nghiệm một cuộc sống khác biệt và
đích thực.
Bề mặt nước lớn với tổng diện tích lên tới 12.000 m2
tạo nên điểm cộng đắt giá cho dự án. Nhưng đó chỉ là
bề nổi mà những người sống bên ngoài nhìn thấy. Với
những cư dân tương lai của Sunshine City Sài Gòn, đây
sẽ còn là những khoảng xanh mát mắt giữa trời – nơi
bạn và các con có thể cùng đọc sách. Ở tầng áp mái,

Sunshine Group cũng thấu hiểu rằng: không ít người Sài
Gòn thành đạt đều mong muốn một không gian sống
và làm việc như ở nước ngoài. Khái niệm “một bước tới
mọi thứ” được Sunshine City Sài Gòn diễn giải thành mô
hình một quần thể khép kín, đầy đủ các tiện ích và cùng
với sự hỗ trợ của công nghệ, đảm bảo mang tới cho các
cư dân tương lai của dự án một cuộc sống smart living,
đúng chuẩn của các quốc gia phát triển trên thế giới.
KHÁM PHÁ CHUẨN SỐNG THƯỢNG LƯU CỦA SUNSHINE
CITY SÀI GÒN
Theo một cách nào đó, Sunshine City Sài Gòn có lẽ giống như một công viên với

Tại vị trí vàng ở quận 7, Sunshine City Sài Gòn kết nối
giao thông thuận tiện và thừa hưởng toàn bộ các tiện
ích đa dạng và sẵn có của khu vực như bệnh viện, trường
học quốc tế hàng đầu, các khu vực vui chơi, giải trí đẳng
cấp phục vụ cuộc sống thượng lưu mà mọi người không
ai không hướng tới.

những không gian sống xanh

mỗi căn hộ là các không gian mặt nước, được thiết kế
như một resort với đầy đủ bể bơi chân mây, các khoảng
xanh cùng không gian tắm nắng mà bạn có thể thấy đâu
đó trên tạp chí Yacht!
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Ngoài ra, Sunshine City Sài Gòn còn có bể bơi trong
nhà, bể bơi ngoài trời, công viên và đường dạo bộ
trên không liên kết các tòa nhà, khu nhạc nước đỉnh
cao, hệ thống sân vườn & đường dạo bộ, hệ thống
sân chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, hệ thống
tiện ích đa năng. Và cuối cùng là hệ thống thương
mại mua sắm dịch vụ - nơi quy tụ các thương hiệu
cao cấp trên thế giới – được thiết kế với những
khoảng xanh và một tư duy kiến trúc bền vững và
thông minh.
Cũng không thể không kể đến tính riêng tư, biệt lập
và an toàn cho gia chủ của các cư dân ở Sunshine
City Sài Gòn. Hiện nay, Sunshine City Sài Gòn đang
triển khai một hệ thống an ninh đa lớp từ cổng chào
dự án tới lễ tân tòa nhà, hệ thống camera an ninh
công nghệ cao, cho phép thang máy nhận diện
khuôn mặt và điểm đến. Chính nền tảng đa lớp an
ninh, mỗi lớp an ninh lại được tích hợp công nghệ
hiện đại, phát hiện người lạ đột nhập khu căn hộ,
giúp nâng cao tính an toàn cho gia chủ đang đưa
Sunshine City Sài Gòn của Sunshine Group xứng
tầm với những dự án bất động sản cao cấp hàng
đầu tại những thành phố đẳng cấp như Hong Kong.
Có thể nói, chuẩn sống thượng lưu không chỉ là
lời quảng cáo sáo rỗng. Thực tế, nó là tâm huyết
là sự theo đuổi của Chủ đầu tư. Với thế mạnh sở
hữu đội ngũ chuyên gia cao cấp cùng với các đơn
vị thành viên trong tập đoàn có chuyên môn cao
như Sunshine Tech, Sunshine Service, Sunshine
Design, Sunshine City Sài Gòn - đứa “con cưng”
được Sunshine Group – hứa hẹn tạo nên một chuẩn
sống thực sự cao cấp cho cư dân tương lai.
Bạn sẽ tìm được ở Sunshine City Sài Gòn rất nhiều
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khoảng xanh và sự kết hợp vô cùng sáng tạo các
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khoảng xanh này với không gian sống.

Tổ hợp tiện ích đa năng phù hợp với nhiều đối tượng cư dân
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HỆ THỐNG
SHOP HOUSE
THỜI THƯỢNG

HỆ THỐNG

SHOPHOUSE
thời
thượng
Chốn kinh doanh
				

1 vốn 4 lời

Khởi đầu cuộc sống của cư dân năng động tại
Sunshine City Sài Gòn bằng việc tận hưởng thú
vui mua sắm, ẩm thực và giải trí tại hệ thống
shophouse đẳng cấp tại chân các tòa căn hộ.
Hệ thống shophouse sở hữu mặt tiền, dễ dàng
kết nối với các tuyến đường nội khu cùng nguồn
khách hàng tiềm năng là chính cộng đồng cư dân
tại dự án.
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Hệ thống tiện ích tầng mái

Chốn riêng tư giữa mây trời
55

Chốn yên bình
chạm sắc mây trời
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TIỆN ÍCH TẦNG MÁI
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Trên khu vực mái tại mỗi tháp căn hộ được bố trí hệ thống tiện
ích cao cấp như một resort thu nhỏ - chốn bình yên tìm về cảm
giác thư thái giữa tầng không. Từ vị ngọt mát, cay nồng của
những ly cocktail thượng hạng, thả hồn trong những điệu nhảy
yêu thích… đến việc cùng người thân tận hưởng niềm vui yên
bình ngắm cảnh thành phố đang chuyển động

BỂ BƠI VÔ CỰC VỚI GÓC NHÌN PANORAMA TOÀN CẢNH THÀNH PHÔ

Tại đây Sunshine Homes còn thiết kế hệ thống bể bơi Panorama
sở hữu góc nhìn toàn cảnh thành phố; Cafe sân vườn trên mái;
Vườn dạo cảnh quan… nhằm mang đến trải nghiệm sống thú vị
cho mỗi người.
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Quầy bar & nhà hàng trên mái
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Sky Garden
		

HỆ THỐNG VƯỜN TRÊN CAO

Với mong muốn mang đến cho cư dân trải nghiệm về một cuộc sống khác biệt và
đích thực, tại Sunshine City Sài Gòn, người ta có thể thấy sắc xanh có mặt ở khắp
mọi nơi...
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Bên cạnh diện tích rộng lớn dành cho các không gian cộng đồng ngay trong lòng
các tòa nhà, thay vì nới rộng diện tích nhà ở, chủ đầu tư ưu tiên tạo lập thêm một
khoảng không gian xanh tươi mát và thoáng đãng. Cứ cách một tầng, chủ đầu tư
Sunshine Group lại xây dựng một khu vườn treo rộng đến 70m2 dù quỹ đất vàng
ngày càng hạn hẹp và đắt giá.
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khu vui chơi
trẻ em
trong nhà
và ngoài trời
Hệ thống sân chơi trẻ em với quy mô lớn
được thiết kế đa dạng, phân bố đều khắp
các tòa nhà. Tại khu vực này, các cư dân nhí
được thoải mái vui chơi, tham gia các hoạt
động giải trí an toàn, hòa mình vào thiên
nhiên để học tập, khám phá và phát triển
toàn diện.
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Phong cách sống thông minh
đậm dấu ấn Sunshine Group

64

Không chỉ là một phong cách sống mới, Sunshine City Sài Gòn đại diện cho tư duy
mới của thế hệ những người Sài Gòn mới. Ở đó, yếu tố “Smart” “Thông minh” trở
thành trụ cột cốt lõi. Cuộc sống của các cư dân sẽ được chăm sóc và bảo đảm bởi
một chuỗi các ứng dụng, mang tới cho các cư dân trải nghiệm chân thực về việc làm
chủ cuộc sống của chính bản thân mình.
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THẺ CƯ DÂN
THÔNG MINH
Thẻ cư dân thông minh Sunshine tích hợp mọi dịch vụ trên
một chiếc thẻ - duy nhất với chức năng: kiểm soát ra vào, gửi
xe, gọi thang máy tích hợp các dịch vụ ngân hàng ...
Thẻ cư dân Sunshine cũng chính là Thẻ đồng thương hiệu, có
khả năng liên kết trong toàn hệ thống của Sunshine Group,
giúp chủ thẻ có thể tùy ý sử dụng các dịch vụ, tiện ích ở
bất kỳ dự án nào mang thương hiệu Sunshine Group tại Việt
Nam và nước ngoài.
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HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CĂN HỘ
THÔNG MINH QUA SMARTPHONE
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THANG MÁY CHỌN ĐIỂM ĐẾN
NHẬN DIỆN FACEID

HỆ THỐNG ĐỖ XE THÔNG MINH

HỆ THỐNG CAREMA
AN NINH ĐA LỚP
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SUNSHINE CITY SÀI GÒN:
TRẢI NGHIỆM THIÊN ĐƯỜNG SỐNG
“MỘT ĐIỂM CHẠM”
Không dừng lại ở căn hộ thông minh Smart Home, các dự án cao
cấp với hệ sinh thái Smart Living đang trở thành xu hướng mới
trên thị trường bất động sản Việt Nam thời gian gần đây, làm
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thay đổi phong cách sống của người dân thời công nghệ.
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Năm 2008, bộ phim Iron Man ra mắt khiến cả thế
giới phải “trầm trồ” thích thú về nhân vật siêu anh
hùng đầy quyền năng. “Bom tấn nước Mỹ” đã tạo
sự mê hoặc khi vẽ ra viễn cảnh tương lai với trí
thông minh nhân tạo, người “trợ lý ảo” có thể điều
khiển tư gia của mình chỉ bằng giọng nói. Thời
điểm đó, người ta nghĩ rằng cuộc sống như mơ ấy
chỉ là điều có trong phim giả tưởng.

Tại Sunshine City Sài Gòn, khi nhận nhà, cư dân sẽ được trải
nghiệm đặc quyền công nghệ với 4 nhóm giải pháp phục vụ
cuộc sống cư dân một cách trọn vẹn theo hướng tự động hóa,
bao gồm: (1) bãi giữ xe thông minh (Smart Parking), (2) hệ
thống an ninh/ bảo mật thông minh (Smart Security), (3) nhà
thông minh (Smart Home) và (4) quản trị dữ liệu thông minh
(Smart Management).
HỆ THỐNG SMART PARKING ĐƠN GIẢN, TIỆN LỢI

Thế nhưng, công nghệ đã cho phép con người
biến những ước muốn tưởng như điên rồ nhất
thành hiện thực. Cách mạng công nghệ 4.0 với các
thành tựu như Trí tuệ nhân tạo AI; Internet vạn vật
(Internet of Things) đã tạo một bước tiến nhảy vọt.
Nhà thông minh trở thành một xu hướng tất yếu
của thế giới. Không cần phải là nhân vật sở hữu
siêu năng lực, tất cả mọi người đều có thể điều
khiển căn hộ nơi mình sống chỉ bằng những thao
tác cực kỳ đơn giản.

Sau một ngày làm việc vất vả, khi trở về nhà, các chủ nhân căn
hộ sẽ ngay lập tức được kết nối với hệ thống tự động trên chiếc
smartphone thân yêu của mình. Bãi giữ xe thông minh (Smart
Parking) sẽ cho phép tòa nhà chấp nhận xe tiến vào, hướng dẫn
cư dân đến chỗ đậu xe còn trống. Ứng dụng hiện đại này giúp
các chủ xe tiết kiệm được thời gian trong những giờ cao điểm
đông đúc bởi không tốn nhiều thì giờ cho việc check-in nhờ hệ
thống check-in tự động ưu việt.
Ngoài ra, chủ nhân có thể chủ động đặt chỗ trước để lên lịch
cho kế hoạch đi lại của mình, hệ thống biển báo trong khu vực
đỗ xe và ứng dụng điện thoại sẽ điều hướng xe tới đúng vị trí đã
đặt chỗ.
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Việt Nam dĩ nhiên cũng không nằm ngoài guồng quay ấy. Ứng dụng
thành tựu công nghệ vào bất động sản trở thành một cuộc chơi mà
nhiều chủ đầu tư muốn tham chiến. Một trong số những tên tuổi tiên
phong đưa công nghệ 4.0 vào bất động sản có thể kể đến là Sunshine
Group. Và với mảnh đất phương Nam sôi động, dự án tâm huyết đầu
tay của Sunshine Group mang tên Sunshine City Sài Gòn thực sự hội
tụ đầy đủ những tính năng của một cuộc sống thông minh – tiện nghi
bậc nhất.

72

“

HỆ THỐNG SMART SECURITY ĐẢM BẢO AN TOÀN TỐI ĐA
CHO CUỘC SỐNG CƯ DÂN
Tại Sunshine City Sài Gòn, tính an toàn luôn được đặt lên hàng
đầu.
Ngoài bãi đỗ xe thông minh (Smart Parking) kiểm soát biển số
xe, khi cư dân tiến vào tòa nhà, hệ thống an ninh/ bảo mật thông
minh (Smart Security) sẽ tiếp tục làm vai trò giám sát và minh
chứng thêm những tiện lợi hiếm có. Với công nghệ nhận diện
khuôn mặt Face ID, cư dân không phải thực hiện bất kì một thao
tác nào để lên căn hộ. Hệ thống thang máy tự định vị điểm đến
và đưa họ tới đúng tầng nơi mình sinh sống. Với phương thức
này, Sunshine City Sài Gòn một mặt quản lý được người lạ ra vào
đảm bảo sự an toàn một các tối đa, mặt khác đem tới sự tiện lợi
cho cư dân.

Giữa thành phố sôi động, Sunshine
City Sài Gòn trở thành chốn an

cư như khu nghỉ dưỡng với công
nghệ phục vụ tối đa, mang lại sự
tiện nghi đẳng cấp chỉ bằng “một
điểm chạm”.

SỐNG “TRỌN ĐẲNG CẤP” TRONG CĂN HỘ SMART HOME
GẮN LIỀN SMART LIVING
Sài Gòn tráng lệ, Sài Gòn sôi động… nhưng Sài Gòn cũng cựa mình
trong sự chật chội của hơn 10 triệu dân, với những tòa nhà cao ốc đua
nhau mọc lên, với dòng xe xuôi ngược nghẹt thở… Bởi thế, hơn bao
giờ hết, một chốn đi về bình yên, tiện nghi trở thành mong mỏi tất yếu
của những người đang sinh sống tại thành phố sầm uất bậc nhất này.
Sunshine City Sài Gòn ra đời như lời giải thỏa mãn nhất, nơi sự thông
minh của căn hộ sẽ giúp gia chủ xóa bỏ được mọi nhọc nhằn, áp lực
phía bên ngoài khung cửa.

“

Một ngày tại Sunshine City Sài Gòn,
một trong những tòa nhà hiện đại bậc

nhất Sài thành, cuộc sống của cư dân
bắt đầu chỉ với một số thao tác chạm

trên ứng dụng di động hay vài câu
lệnh với loa thông minh. Mọi sinh hoạt

được điều khiển và xử lý bằng giọng
nói hoặc gói gọn trong chiếc điện thoại
SmartPhone.

Không những thế, tại Sunshine City Sài Gòn, tất cả các căn hộ
của cư dân đều được lắp đặt Smart Lock - Bộ khóa cửa thông
minh với thiết kế hiện đại, cho phép chủ nhà mở cửa bằng 5
cách: Vân tay - Mã số - Thẻ cư dân, chìa khóa cơ và App. Với ổ
khoá cửa thông minh, gia chủ yên tâm về sự an toàn và bảo mật
cho căn hộ cũng như không phải bận tâm đến chùm chìa khoá
lỉnh kỉnh, dễ thất lạc, rơi rớt. Điều đáng nói, thông qua App, khi
đi làm hay ở bất cứ đâu, các gia chủ hoàn toàn kiểm tra được
cửa đang đóng hay mở và có thể mở cửa từ xa khi có khách đến
chơi trong khi chủ nhà lại đang đi vắng.
Để tăng tính an toàn cho cuộc sống cư dân, ngoài hệ thống
camera giám sát được lắp đặt ở khắp mọi nơi, các căn hộ của
Sunshine City Sài Gòn đều được lắp đặt hệ thống chuông hình.
Đây là một kênh giao tiếp cực kỳ hiệu quả, tiện lợi. Thông qua
màn hình, chủ nhân của ngôi nhà có thể biết vị khách đứng
ngoài cửa đang ghé thăm nhà. Ngoài ra, chủ nhân cũng có thể
nhận được các thông báo từ ban quản lý tòa nhà.

“

Trong bối cảnh hiện nay, có một
điều mà giới nhà giàu quan tâm

nhất khi mua nhà đó chính là sự
riêng tư và an toàn tuyệt đối.
Chuyên gia về bất động sản Aaron

Kirman của Tập đoàn John Aaroe

Group có trụ sở tại thành phố Los
Angeles, Mỹ đã từng làm việc với
nhiều tỷ phú siêu giàu từ khắp nơi

trên thế giới đồng quan điểm về
vấn đề này.
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“

Tỉ mỉ, chỉn chu trong việc chăm chút

cho cuộc sống của cư dân, thông qua
những điều dù nhỏ nhất, Sunshine

City Sài Gòn tinh tế trong việc mang
lại những cảm xúc tích cực cho tất cả
những chủ nhân sinh sống tại dự án.

HỆ THỐNG SMART HOME - “TRỢ LÝ ẢO” THÔNG MINH
Ngay sau khi cánh cửa được mở ra, đặt chân vào ngôi nhà, hệ
thống ứng dụng Smart Home sẽ như một “trợ lý ảo” hỗ trợ, thay
thế những công việc thường ngày cho gia chủ. Hệ thống đèn được
tự động bật sáng, rèm cửa từ từ được kéo, thậm chí một bản nhạc
du dương có thể được vang lên… Tất cả như một sự chào đón đầy
hân hoan, giúp chủ nhân cảm thấy ấm áp, thư thái hơn sau một
ngày làm việc đầy mệt mỏi. Điều thú vị là ở chỗ, mỗi gia đình đều
có thể tự lên một kịch bản hoàn toàn khác nhau, sao cho phù hợp
với thói quen, sở thích và nhịp sinh hoạt của cả nhà.

SUNSHINE HOMES - SUNSHINE CITY SAIGON

Một điểm nhấn trong hệ sinh thái Smart Home của Sunshine
Group chính là việc điều khiển các thiết bị bằng giọng nói. Giờ
đây, sống tại Sunshine City Sài Gòn, buổi sớm, khi thức giấc, bạn
chẳng cần phải động tay, chỉ bằng vài câu lệnh điều khiển loa
thông minh, tivi sẽ tự bật, đèn trần sẽ tự tắt, rèm cửa sẽ tự mở
để đón những ánh nắng chan hòa, …

“
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Không chỉ hỗ trợ điều khiển các thiết bị, chủ nhân có thể cuộn
mình trong chăn và “đề nghị” được nghe một mẩu truyện cười,
hay yêu cầu một bản nhạc không lời nhẹ nhàng khi tập Yoga,
hoặc nhận thông báo về tình hình thời tiết ngày hôm nay... Điều
duy nhất mà bạn phải làm chỉ là nói ra điều mình muốn, thay vì
phải tự tay thực hiện mọi thao tác.
HỆ THỐNG SMART MANAGEMENT
ORDER TỪ XA NGÀN TIỆN ÍCH
Sau khi trải nghiệm những khác biệt, tiện nghi từ hệ thống bãi đỗ
xe thông minh (Smart Parking), hệ thống an ninh/bảo mật thông
minh (Smart Security), nhà thông minh (Smart Home), các cư dân
Sunshine City Sài Gòn có thể tận hưởng cuộc sống 4.0 đích thực
với hệ thống quản trị dữ liệu thông minh (Smart Management).

Dù bạn đang ở đâu, từ văn phòng hay
một quán cà phê nào đó, bạn đều có
thể điều khiển các thiết bị ở nhà như

bình nóng lạnh, điều hòa nhiệt , tivi…
để ngay sau khi trở về, mọi thứ sẵn
sàng phục vụ.

Thêm vào đó, một trong những ứng
dụng công nghệ tuyệt vời không thể
không nhắc tới đó chính là tấm thẻ
cư dân “vạn năng”. Thẻ dùng cho việc
kiểm soát an ninh, nhận diện cư dân
ra vào tòa nhà, đi thang máy, gửi xe...
Đồng thời tích hợp là tấm vé cho bạn
sử dụng các tiện ích tại tất cả các
dự án của Tập đoàn Sunshine để sử
dụng các tiện ích như vào thư viện
cộng đồng, phòng tập gym hay vào
bể bơi…

Chuông hình còn có tính năng giám sát và thống kê, giúp bạn
theo dõi và trích xuất dữ liệu camera tại những vị trí cho phép
trong tòa nhà. Nếu một ngày đẹp trời, bạn muốn cùng gia đình
thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng sang trọng, hay cho các
con đi bơi ngay trong khuôn viên dự án, bạn có thể mở khu
Camera khu vực cần đến và nắm được xem tình trạng ở đó như
thế nào để sắp xếp kế hoạch của mình hợp lý, tránh tình trạng
hết chỗ hoặc phải chờ đợi quá lâu.

Hệ thống quản trị dữ liệu thông minh này cũng đóng vai trò hỗ
trợ đắc lực khi công nghệ được kết hợp nhuần nhuyễn với toàn
bộ hệ thống tiện ích của Sunshine Group như thương mại, mua
sắm dịch vụ, bể bơi, spa, sauna, gym, khu thể thao, vận động vui
chơi của trẻ em...
Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, bạn có thể đặt hàng mang
tới tận nhà, đặt điểm vui chơi, mua vé xem phim thông qua App
Sunshine Home hoặc order dịch vụ gọi xe sang Sunshine Cab
với đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình và chu đáo.
Cũng chỉ với vài thao tác chạm trên ứng dụng điện thoại, cư dân
cũng có thể đặt các dịch vụ sửa chữa kỹ thuật, sửa điện, truyền
hình, giúp việc, dọn vệ sinh, giặt là, xem và thanh toán các hóa
đơn dịch vụ hàng tháng, cập nhật các thông báo từ ban quản lý,
mua sắm nhu yếu phẩm….

“

Đã tới lúc, công nghệ không
chỉ tiện ích mà còn thúc đẩy

cảm xúc của con người, giúp
bạn bắt đầu một ngày mới đầy
thư thái, an nhiên…

Nhưng đặc biệt hơn cả là chiếc thẻ
cư dân này được liên kết với các ngân
hàng, có tính năng như một chiếc thẻ
ATM thực sự. Nó cho phép rút tiền và
thanh toán tất cả các loại giao dịch
trên toàn thế giới. Thay vì phải mang
theo cả chục tấm thẻ để đáp ứng mỗi
nhu cầu khác nhau, giờ đây mọi thứ
gói gọn trong tấm thẻ cư dân nhỏ
nhắn và đầy quyền năng này.
THẺ CƯ DÂN VẠN NĂNG TÍCH HỢP
NHIỀU CHỨC NĂNG
Sunshine City Sài Gòn, chốn an cư nghỉ dưỡng giữa phố phường sôi động
Với lợi thế tọa lạc tại “đất vàng” Quận
7 (TP.HCM), ngay bên bờ sông Sài
Gòn và sát cạnh khu đô thị Phú Mỹ
Hưng, Sunshine City Sài Gòn mong
muốn kiến tạo nên một chất sống
mới, nơi bình yên, trong lành giữa
nhịp sống đô thị sôi động khi thiết
lập khuôn viên dự án như một thiên
đường nghỉ dưỡng, một resort 4.0
ngay giữa lòng thành phố. Dự án
được thừa hưởng toàn bộ các tiện ích
đa dạng và sẵn có trong khu vực như
bệnh viện, trường học quốc tế hàng
đầu, các khu vực vui chơi, giải trí
đẳng cấp phục vụ cuộc sống thượng
lưu mà mọi người không ai không
hướng tới.

Từ căn hộ, chủ nhân có thể đưa mắt
ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, hòa
mình vào thiên nhiên. Dự án được bao
phủ bởi nước, gió, khí trời và cây xanh,
không chỉ tốt về mặt phong thủy mà
còn mang đến cuộc sống trong lành,
tái tạo năng lực sống tích cực.
Với chuỗi tiện ích bể bơi ngoài trời,
bể bơi trong nhà, công viên, đường
dạo bộ trên không liên kết các tòa
nhà, khu nhạc nước đỉnh cao, hệ
thống sân chơi trẻ em trong nhà và
ngoài trời, hệ thống tiện ích đa năng,
trung tâm thương mại lớn, skybar
khoáng đạt được đặt trên tầng mái,
chuỗi S- Café sang trọng; ẩm thực
tinh hoa đến từ nhà hàng Á - Âu, cực
kỳ phù hợp với đối tượng là những
cư dân trẻ năng động, chuyên gia,
doanh nhân thành đạt…

“

Đã tới lúc, công nghệ không chỉ

tiện ích mà còn thúc đẩy cảm
xúc của con người, giúp bạn

bắt đầu một ngày mới đầy thư
thái, an nhiên…

Nhà sẽ không chỉ còn là nơi để ở,
với công nghệ hiện đại và không
gian sống xanh, chuẩn resort, nhà ở
Sunshine City Sài Gòn còn là nơi tận
hưởng mỗi ngày qua đi đều tràn đầy
cảm hứng. Tại những căn hộ Smart
Home gắn liền với Smart Living của
Sunshine City Sài Gòn, công nghệ
không còn gắn mác khô khan mà đều
hướng tới những cảm xúc bình yên,
thư thái nhất cho gia chủ.
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Chọn sống ở
Sunshine City Sài Gòn
là bạn đang lựa chọn một
cuộc sống tinh hoa thông
minh, thời thượng tại Nam
Sài Gòn

Cách trung tâm Tài chính của Tp.HCM chỉ 20 phút
Cách trung tâm hành chính của Quận 7 chỉ 5-7 phút

SUNSHINE HOMES - SUNSHINE CITY SAIGON

Kết nối với hàng loạt hệ thống trường Quốc tế hàng đầu:
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Trường Quốc tế Nhật Bản
Trường Quốc tế Hàn Quốc
Trường Quốc tế Đài Bắc
Trường Quốc tế liên cấp Việt Úc
Trường Đinh Thiện Lý
Trường Quốc tế Nam Sài Gòn
Trường Quốc tế Canada
Đại học Quốc tế RMIT
Thuận tiện với hệ thống siêu thị và TTTM hiện đại:
BigC 5 phút
Paragon 5 phút
Crescent Mall 10 phút
Vivo City 15 phút
Lotte Mart 15 phút
Chăm sóc sức khỏe với các bệnh viện uy tín:
Bệnh viện FV
Bệnh viện tim Tâm Đức
Bệnh viện Quận 7
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CHỦ ĐẦU TƯ: SUNSHINE GROUP

NƠI TẬN HƯỞNG GIÁ TRỊ SỐNG ĐỈNH CAO
VỚI 365 NGÀY SỐNG CHUẨN RESORT

ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN: SUNSHINE HOMES
Vị trí: Quận 7, T.p Hồ Chí Minh
Hotline: 1800 6233
Email: diamondriver@sunshinegroup.vn
Trong quá trình triển khai dự án, có thể một số thiết kế sẽ thay đổi cho phù hợp với lợi ích chung của khách hàng. Căn hộ và các trang thiết bị kèm
theo sẽ được bàn giao đúng quy định của HĐMB
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