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Add

Là niềm tin rằng bất kỳ ai, bất kể họ
sinh ra ở đâu hay ở địa vị nào đều
có thể đạt được phiên bản thành
công của riêng mình trong một xã
hội nơi mà tất cả mọi người đều có
thể thăng tiến.

Quyền tự
do cá
nhân
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Có đủ thời
gian cho
bản thân/ 
thư giãn

Hòa
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nhận
thiên
nhiên

Người Mỹ nghĩ về American Dream



Add

NEW YORK – Trung tâm kinh tế, Thương mại, Giáo dục

New York – Thành phố giàu có và đẳng cấp hàng đầu
thế giới

Tổng hành dinh của 43 công ty thuộc top 500
tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ.

Wall Street – Trung tâm tiền tệ - tài chính số một thế
giới, “trái tim” của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Khu vực Hạ Manhattan là nơi hội tụ của các cơ
quan quan trọng như Ngân hàng Dự Trữ Liên
Bang Hoa Kỳ - nơi cất trữ lượng lớn vàng trên thế
giới



Add

NEW YORK – Du lịch, ẩm thực đa dạng

New York được mệnh danh là biểu tượng du lịch của Miền Đông Hoa Kỳ

Đón hơn 60 triệu khách du lịch đến NYC mỗi năm

Đại lộ số 5 (5th Avenue) – thiên
đường hàng hiệu Tượng Nữ thần Tự do Times Square

Quảng trường Thời đại Tòa nhà Chrysler Tòa nhà Empire State
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NEW YORK – Giải trí, biểu diễn nghệ thuật và phong cách sống

Ðược công nhận là trung tâm văn hoá của Mỹ, New York có nhiều thư viện,
các phòng trưng bày tranh và là nơi chuyên tổ chức các buổi trình diễn nghệ
thuật.

New York có vai trò quan trọng đối với nền điện ảnh Mỹ

NYC – cái nôi của nghệ thuật
Broadway với 39 nhà hát kịch lớn

New York Public Library
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NEW YORK – giao thoa văn hóa, đa dạng chủng tộc

Mỗi hạt của thành phố phát
triển một cách riêng biệt.
Mahattan là nơi tập trung cư
dân người Hoa. Trong khi đó,
người Mỹ gốc Ý, người da đen
và dân nói tiếng Tây Ban Nha
cư trú ở khu Harlem
Renaissance.

New York là thành phố đông
dân nhất Hoa Kỳ và là thành
phố rất đa dạng về chủng tộc

New York – thành phố biểu
tượng cho sự tự do, đa
dạng văn hóa và tôn
trọng tính cá nhân

Little ItalyChina Town



Add Những điểm tương đồng…

Saigon

New York
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Khu vực quận 1 ngày nay, xưa là vùng Sài Gòn-Bến 
Nghé, một trong những nơi tập trung dân cư sớm nhất 
của vùng đất phía nam. 

Từ đó quận 1 luôn được chọn làm trung tâm của các 
đơn vị hành chính trong suốt quá trình phát triển của 
lịch sử TP Hồ Chí Minh.

LÊN SÀI GÒN – LÊN QUẬN 1

Saigon
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Sài Gòn – “Quận nhất”, khu trung tâm tài chính-kinh tế-xã hội

Sài Gòn - thủ đô tài chính và kinh tế của Việt
Nam.

Chiếm 1/3 GDP của Việt Nam, Sài Gòn là đô thị
năng động của hơn 10 triệu dân đang phát triển
mạnh để trở thành một trong những thành phố
phát triển nhanh nhất trong khu vực.

Sài Gòn còn là nơi tập trung nhiều cơ quan
chính quyền, các Lãnh sự quán các nước và
các tòa nhà cao tầng của thành phố

Lãnh sự quán PhápLãnh sự quán Đức
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Sài Gòn – “Quận nhất”, nhân chứng lịch sử, giao thoa văn hóa

Những công trình được thiết kế theo kiến trúc
Pháp (Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát thành phố, Bưu
điện) tồn tại giữa lòng quận 1 như những nhân
chứng lịch sử

Giữa những công trình đậm kiến trúc Pháp là 
những khu phố chợ, các thánh thất Bàlamôn 
của người Chetty (Ấn độ), thánh đường Hồi 
giáo, chùa Khmère…

Tạo nên nét giao thoa văn hóa
tại đây.

Những cộng đồng di dân tiếp nối đã 
tiếp tục đắp bồi các dáng nét đa dạng 
của văn hoá bốn phương
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Quận 1 – cái nôi của các hoạt động văn hóa, giải trí số 1 VN 

Địa điểm của những chương trình biểu
diễn nghệ thuật đẳng cấp

Nơi phát triển của tất cả nghệ sĩ tại Việt 
Nam
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Sài Gòn – “Quận nhất”, nơi nâng tầm bản thân, định vị đẳng cấp

Quận I – “tấc đất tấc vàng”

NƠI CÁC TINH ANH LỰA CHỌN SINH SỐNG 
ĐỂ ĐỊNH VỊ ĐẲNG CẤP

Sài Gòn luôn gieo vào lòng người lao động
những niềm tin về sự trẻ trung, năng động,
nghĩa tình, văn minh...
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LỐI SỐNG TỰ 
DO, SUY NGHĨ 
CỞI MỞ

DUNG HÒA BẢN 
ĐỊA VÀ GIAO 
THOA QUỐC TẾ

TIỆN ÍCH HIỆN ĐẠI, 
DỊCH VỤ ĐỈNH CAO

MIỀN ĐẤT HỨA 
CỦA NHỮNG 
CƠ HỘI MỚI

Kết luận
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CHUẨN QUỐC TẾ - CHẤT SÀI GÒN
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CHUẨN QUỐC TẾ CHẤT SÀI GÒN

Tọa lạc tại Cô Giang – Trung tâm quận 1

Nơi thể hiện các nét văn hoá Sài Gòn rõ ràng
nhất

Sở hữu tầm nhìn “triệu đô” hướng ra các khu
vực được xem là biểu tượng ở Sài Gòn như
chợ Bến Thành, công viên 23/9, phố đi bộ
Nguyễn Huệ, và sắp tới là tuyến Metro

Khách sạn 5 sao quốc tế Avani Saigon

Hàng loạt tiện ích chuẩn quốc tế: bãi
đậu xe định danh, hồ bơi trên không
cùng khu vực thư giãn, vườn BBQ, khu
vui chơi trẻ em và tiện ích sức khỏe xen
lẫn giữa những mảng xanh ấn tượng

Cư dân tìm thấy nơi đây một cuộc sống tiện nghi chuẩn quốc tế nhưng vẫn hướng
đến những giá trị văn hóa mang đậm chất Sài Gòn, giúp đánh dấu chuỗi hành trình
khẳng định bản thân tại mảnh đất Sài Gòn.



CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG
HỌ LÀ AI?

Những người mong muốn có thể
khẳng định bản thân

Những người mong muốn người
thân tận hưởng những tiện ích tốt

nhất

ĐẶC ĐIỂM

Doanh nhân
trong nước và nước ngoài

Nghệ sĩ

Việt Kiều

Nhà đầu tư BDS



KHÁCH HÀNG MIỀN BẮC 

Cán bộ cơ
quan nhà
nước

KHÁCH HÀNG
TRỌNG TÂM

Rich kids
miền Bắc

Người gốc
Bắc sống tại
miền Nam

Người Hà Nội
thích đầu tưHỌ LÀ AI

TÍNH CÁCH
(Đặc điểm chung)

LÝ DO SỞ HỮU 
BĐS TẠI
SÀI GÒN

• Tự hào truyền thống ngàn năm
• Gu thẩm mỹ tinh tế
• Thích đồ cổ/ Phong thủy
• Quan tâm tiện ích cuộc sống
• Sống theo cộng đồng
• Sống vì tương lai, vì thế hệ con cái

• Show off – Thích khoe
• Thích được khen
• Muốn khẳng định tri thức
• Ưa thích an toàn
• Khó tính
• Sính ngoại

Thích sự tự do, sự cởi mở, yếu tố quốc tế

Thích dịch vụ, tiện ích tại Sài Gòn

Muốn khẳng định vị thế

ĐẦU TƯ ĐỂ Ở
Muốn phát triển kinh tế

Muốn xây dựng second-home

Đặc biệt

Người Bắc ở
các vùng lân
cận Hà Nội
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Giúp họ tìm thấy sự hài lòng từ dịch vụ khách hàng, xây dựng tương lai cho con cái, các tiện ích đẳng cấp quốc tế
Giúp khách hàng thể hiện được bản thân (show-off), khẳng định tri thức, đầu tư an toàn
Khẳng định đẳng cấp, yêu nghệ thuật
Hoàn thành giấc mơ Sài Gòn, sở hữu Sài Gòn trong tầm tay, thích tự do tự tại

Nội thất sang trọng, đẳng cấp, đặt yếu tố phong thủy, đồ cổ - sở thích khách hàng lên hàng đầu
Đánh vào nhu cầu “the journey to first class”


