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Kính thưa Quý khách hàng!
Trước tiên, Nine South estates xin trân trọng cảm ơn Quý khách 
hàng đã quan tâm và tin tưởng chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Với triết lý kinh doanh dựa trên nền tảng hướng đến quyền lợi của 
khách hàng, chúng tôi luôn chú trọng phát huy các yếu tố quan 
trọng và cần thiết để giúp khách hàng có được sự lựa chọn hợp lý 
nhất đó là về vị trí, giá bán, phương thức thanh toán, thiết kế - quy 
hoạch, chất lượng dự án, tính thanh khoản và hiệu quả sinh lợi…

Với thành công của lễ ra mắt dự án Nine South Estates ngày 
09/09/2015, lòng quyết tâm, niềm đam mê và nỗ lực không ngừng 
của toàn thể đội ngũ, dự án Nine South estates luôn yêu cầu nhà 
thầu, các kỹ sư, cán bộ xây dựng và công nhân đảm bảo chất lượng 
công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Nhằm tạo sự gắn kết với khách hàng, chúng tôi xin gửi đến Quý 
khách cập nhật tiến độ dự án.

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Mặt bằng toàn dự án đã được san lấp, tất cả đã sẵn sàng cho công việc xây dựng.

Hoàn thành việc ép cọc để xây dựng khu nhà mẫu và cảnh quan cho khu 1A + 1B.

Những căn nhà mẫu đang được gấp rút xây dựng và hiện đã đổ tấm tầng 2. Toàn bộ độ ngũ đang cố gắng hoàn thành 
nhà mẫu trước tiến độ để sắn sàng chào đón khách tham quan.

Bên cạnh đó vấn đề cây xanh cũng được ưu tiên chăm chút, những chuyên gia đang nghiên cứu, lựa chọn những loại 
cây thích hợp cho dự án.
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