


Sau thông tin Tân Uyên chuẩn 
bị lên thành phố, thị trường bất 
động sản tại Tân Uyên đang nóng 
lên từng ngày. Bên cạnh đó, nhiều 
quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, 
nâng cấp mở rộng các tuyến giao 
thông như ĐT 746, ĐT 746B, ĐT 
747, đường Vành đai 3, đường 
Vành đai 4, tuyến Metro Dĩ An – 
Tân Uyên, Metro Thành phố mới 

Bình Dương – Uyên Hưng – Tân 
Thành, Cầu Bạch Đằng 2,… góp 
phần tăng tính liên kết vùng, thúc 
đẩy giao thương, công nghiệp – 
dịch vụ - du lịch, là chất xúc tác giúp 
cho bất động sản trở nên sôi động.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong 
quy hoạch, phát triển và xây dựng 
dự án, Công ty Cổ phần Xây dựng Tư 
vấn Đầu tư Bình Dương đã triển khai 
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Nhà liên kế ven sông tại Uyên Hưng

Cho thuê MẶT BẰNG SHOPHOUSE
ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, TRUNG TÂM TP. TDM

Vị trí
• Ngay trung tâm TP. Thủ Dầu Một
• Mặt tiền Đai lộ Bình Dương - thuận lợi cho việc di chuyển

Diện tích
• Đa dạng từ 110 m2

• Phù hợp làm văn phòng, mặt bằng kinh doanh, dịch vụ...

QUÝ KHÁCH CẦN THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 0989 178 777

dự án Khu nhà ở Biconsi Riverside 
ngay mặt tiền ĐT 747, gần trung 
tâm thị xã Tân Uyên, nổi bật về vị 
trí giao thông, thuận tiện kết nối. 
Với không gian xanh mát ven sông 
Đồng Nai cùng hệ thống tiện ích 
đa dạng, đẳng cấp được đầu tư 
bài bản: hồ bơi, phòng gym, bến 
du thuyền, công viên ven sông, 
nhà hàng, café, khu trung tâm 
thương mại,…, Biconsi Riverside 
sẽ là sự lựa chọn lý tưởng, mang 
đến giá trị đầu tư bền vững cho 
các nhà đầu tư, những khách 
hàng mua ở thực.

Sau thành công của hai giai 
đoạn đầu, Chủ đầu tư Biconsi 
tiếp tục giới thiệu đợt 3 gồm 34 
căn nhà liên kế 3 tầng với thiết kế 
hiện đại, tinh tế. Liên hệ ngay 
hotline 0989 178 777 để được tư 
vấn chi tiết chương trình ưu đãi 
hấp dẫn và chọn được ngôi nhà 
đẹp như ý. 

Quý khách đang tìm kiếm mặt bằng kinh doanh, văn phòng ngay trung tâm TP. Thủ Dầu Một thì không thể bỏ lỡ 
shophouse ngay Đại lộ Bình Dương P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.



Cải kale hay cải xoăn là loại rau có nhiều thành phần 
dinh dưỡng tốt cho cơ thể, cung cấp nhiều loại vitamin 
như vitamin A, C, K, B6,… và các khoáng chất giúp hỗ trợ 
cải thiện thị lực, dự phòng ung thư, bảo vệ sức khỏe tim 
mạch, hỗ trợ giảm cân và đẹp da.

Sau thời gian thi công cải tạo mặt bằng không gian 
quán cơm, Bếp ăn từ thiện Nụ Cười Bình Dương đã nâng 
cấp không gian quán và trở lại với hình thức bán cơm 
phần ăn tại chỗ cho bà con và người lao động nghèo.

 
Với vị trí ngay số 551 đường 30/4, 

khu phố 8, P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu 
Một, quán cơm xã hội Nụ Cười Bình 
Dương có không gian ngồi ăn cơm 
thoáng mát, bàn ghế gọn gàng, sạch 
sẽ. Không chỉ mang đến những suất 
cơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng và an 
toàn vệ sinh thực phẩm, quán còn 
mang đến sự thoải mái, niềm vui và 
nụ cười cho bà con. 

Để đồng hành cùng Nụ Cười Bình 
Dương trên hành trình chia sẻ yêu 
thương, lan tỏa nụ cười, mạnh thường 
quân có thể liên hệ trực tiếp quán qua 
số điện thoại 0949 79 88 18 hoặc 
chuyển khoản vào tài khoản của:

Quỹ Từ thiện Biconsi Group
65010004390640

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam – CN Bình Dương.
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LỢI�ÍCH�CỦA�CẢI�XOĂN�(KALE)
QUÁN CƠM XÃ HỘI
NỤ CƯỜI BÌNH DƯƠNG

SINH TỐ
BƠ VÀ KALE

GIÚP GIẢM CÂN, ĐẸP DA, TỐT CHO MẮT

NƯỚC ÉP
KALE, DƯA LEO & CẦN TÂY

GIÚP CUNG CẤP NƯỚC VẢ THANH LỌC CƠ THỂ

NƯỚC ÉP
KALE & THƠM

GIÚP ĐẸP DA, GIẢM MỠ THỪA, TĂNG CHẤT SẮT

SUẤT CƠM TÌNH THƯƠNG 2.000 Đ - ĂN TẠI CHỖ

Ngoài sử dụng cải kale cho thực đơn hàng ngày, bạn 
cũng có thể làm những ly nước ép, sinh tố từ cải kale để bổ 
sung đủ chất cần thiết.


