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Có thể loại hình căn hộ officetel không còn xa lạ 
tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng hay 

Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên tại Bình Dương 
vẫn chưa có nhiều dự án căn hộ officetel. Cũng 
như tên gọi, căn hộ officetel là giải pháp căn hộ 
văn phòng vừa làm việc vừa để ở, phù hợp nhiều 
nhu cầu với chi phí thuê hợp lý. 
     Thị xã Tân Uyên là một đô thị trẻ với nhịp 
sống sôi động, có nhiều khu công nghiệp, dân 
số đông. Do đó, nhu cầu nhà ở cho chuyên gia, 
người lao động cũng tăng cao. Nắm bắt nhu cầu 
thị trường, Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn 
Đầu tư Bình Dương (BICONSI) phát triển loại 
hình Officetel – căn hộ văn phòng hiện đại với 
không gian sống và làm việc “2 TRONG 1” lần 
đầu tiên có mặt tại Thị xã Tân Uyên. Với vị trí 
nằm ngay Trung tâm Thương mại Dịch vụ Uyên 
Hưng, gần Trung tâm Hành chính thị xã Tân Uyên, 
khách hàng có thể di chuyển thuận lợi. Tiện ích 
nội ngoại khu đa dạng, không gian sống hiện đại 
và tiện nghi với chi phí phù hợp. Căn hộ officetel 
tại TTTM DV Uyên Hưng sẽ đáp ứng nhu cầu sinh 
sống và làm việc của bạn. 

ĐẦU TIÊNĐẦU TIÊN
TẠI TX. UYÊN HƯNG
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Với mong muốn mang thêm những tiện ích nội 
khu chất lượng, góp phần nâng cao sức khỏe 

thể chất và tinh thần cho cư dân tại Khu nhà ở 
Biconsi Riverside và khu vực lân cận, Câu lạc bộ 
Thể thao Tiamo Riverside chính thức khai trương 
ngày 01/03/2022.
     CLB nằm trong nội khu dự án Khu nhà ở Biconsi 
Riverside (P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên). Đây là 
CLB thứ 3 nằm trong hệ thống CLB Thể thao Tiamo 
được Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình 
Dương (BICONSI) đầu tư và phát triển. Không gian 
thoáng mát ven sông Đồng Nai là điểm nổi bật của 
CLB. Khách hàng, hội viên có thể hòa mình vào 
không gian thiên nhiên xanh mát, tận hưởng không 
khí trong lành và tập luyện thể dục, thể thao để 
nâng cao sức khỏe, có được vóc dáng như ý.

Nhà hàng Tiamo Phú Thịnh là 
địa điểm tổ chức tiệc lý tưởng 

tại Thành phố Thủ Dầu Một. Với 
vị trí nổi bật ven sông Sài Gòn 
thơ mộng cùng không gian xanh 
mát, rộng rãi và đa dạng từ khu 
vực ngoài trời, sảnh tiệc trong 
nhà, nhà gỗ, phòng máy lạnh, 
dịch vụ du thuyền trên sông…, 
Nhà hàng Tiamo Phú Thịnh tự 
hào mang đến dịch vụ chất 
lượng tốt cùng thực đơn phong 
phú, hấp dẫn cho các buổi tiệc 
liên hoan, tất niên, tiệc cưới, họp 
mặt, cơm trưa.

NHÀ HÀNG TIAMO PHÚ THỊNH
Đường số 2, Khu Biệt thự Phú Thịnh, P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
•Thời gian hoạt động: 09:00 - 22:00   •Hotline: 0912 797839 - 0916 597958

NHÀ HÀNG TIAMO PHÚ THỊNHNHÀ HÀNG TIAMO PHÚ THỊNH
ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TIỆC LÝ TƯỞNGĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TIỆC LÝ TƯỞNG

-Những thiết kế cong, bo tròn: 
Năm 2022, các thiết kế nội thất có 
xu hướng mềm mại hơn khi lựa chọn 
các đồ nội thất không có góc cạnh. 
Những chiếc bàn, ghế, sofa, đèn, 
gương… được thiết kế bo tròn.   
-Diện tích vừa đủ, đa năng với việc 
lựa chọn các nội thất tối giản giúp 
không gian sống trở nên thoáng 
đãng và rộng rãi hơn. Kết hợp một 
chút vật dụng khác như thảm lông, 
tranh treo tường, sản phẩm Mac-
rame,… sẽ giúp ngôi nhà trở nên 
đặc biệt, thể hiện được sở thích và 
phong cách cá nhân của chủ nhà. 

-Cảm hứng từ thiên nhiên: Đây là xu hướng trang trí nội thất năm 2021 
và sẽ tiếp tục được ưu chuộng trong năm 2022. Khi thời gian ở nhà quá 
lâu do đại dịch, mọi người bắt đầu tìm kiếm không gian sống gần gũi thiên 
nhiên. Trang trí cây cảnh trong nhà trở thành xu hướng tất yếu vì cây cối 
không chỉ đẹp, tạo cảm giác xanh mát mà còn giúp lọc không khí. Bên 
cạnh đó các vật liệu từ gỗ, đá cẩm thạch, đá granit cũng được yêu thích.  

• XÔNG HƠI ƯỚT
• XÔNG HƠI KHÔMIỄN PHÍ • TỦ GIỮ ĐỒ

• BÃI ĐẬU XE…

Nguồn ảnh:
http://pasteur-hcm.org.vn

Nguồn ảnh:
https://housedesign.vn/

Nguồn ảnh:
https://housedesign.vn/

• BẠN YÊU THÍCH...
KHÔNG GIAN THOÁNG MÁT, 
GẦN GŨI THIÊN NHIÊN?
• BẠN ĐANG TÌM...
KHÔNG GIAN TỔ CHỨC TIỆC 
RỘNG RÃI VÀ CHUYÊN NGHIỆP?

TẶNG PHIẾU 30 NGÀY TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ
HOTLINE: 0912 16 27 21


