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Dự án Khu nhà ở Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ của chủ đầu tư – 
Công ty CP Lâm sản & Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Dương 

(GENIMEX) đang thu hút nhiều sự quan tâm và chọn mua của 
khách hàng sau mở bán. Các sản phẩm nhà phố liên kế 1 trệt, 1 
lầu có từ 2 – 3 phòng ngủ, phù hợp với nhu cầu và tài chính của 
các gia đình trẻ. 
Trở thành cư dân tại dự án, quý khách được sinh sống trong những 
ngôi nhà đẹp, hiện đại, tối ưu công năng sử dụng. Không những 
vậy, bạn còn được thừa hưởng chuỗi tiện ích nội khu đa dạng gồm 
ban quản lý dự án, bảo vệ, camera an ninh 24/7, công viên cây 
xanh, hồ cảnh quan, hồ bơi, phòng gym, phòng xông hơi, khu vui 
chơi cho trẻ em, café, máy tập thể dục ngoài trời,... Tất cả góp 
phần mang đến tổ ấm lý tưởng với không gian sống xanh, tiện 
nghi, nâng cao chất lượng sống cho quý khách và gia đình.

TIAMO BUNGALOW
h o t e l  &  s e r v i c e d  a p a r t m e n t

Căn hộ dịch vụ hiện đại - Không gian lý tưởng Work from home

(chưa bao gồm thuế, phí…)
5.000.000Đ/THÁNGĐ/THÁNG 0888 18 61 61

0917 21 99 55

www.tiamoapartment.vn

Vị trí: Số 51, Đường số 1, Khu Dân cư Hiệp Thành 2, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Diện tích: 25m2 , đầy đủ nội thất
Tiện ích: Café, Nhà hàng, Cửa hàng tiện lợi, Trường học, Gym, Hồ bơi.
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Chào đón mùa lễ hội sắp đến, CLB Thể 
thao Tiamo dành tặng chương trình ưu 

đãi siêu hấp dẫn cho các khách hàng. Ngại gì mà không cùng 
nhau luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, lấy lại 
vóc dáng chuẩn xinh, cơ thể săn chắc.

Hệ thống CLB Thể dục Thể thao
1. Tiamo Hiệp Thành 3 - Đường số 01, KDC Hiệp Thành III, P. Hiệp Thành
2. Tiamo Phú Thịnh - Đường số 07, KBT Phú Thịnh, P. Phú Thọ

Áp dụng cho dịch vụ gym, bơi và combo gym - bơi tại CLB TDTT Hiệp Thành III 
và CLB TT Tiamo Phú Thịnh.

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 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…

Địa chỉ: Đường số 02, Khu Biệt thự Phú Thịnh, 
P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Hotline: 0912 79 78 39 - 0916 59 79 58

KHÔNG GIAN TỔ CHỨC TIỆC NGOÀI TRỜI THƠ MỘNG TẠI TP. THỦ DẦU MỘT

Với mong muốn tiếp tục 
hành trình trao yêu thương 

và chia sẻ đến cộng đồng, lan 
tỏa, kết nối và kêu gọi thêm các 
mạnh thường quân tham gia 
các hoạt động xã hội, Công ty 
Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu 
tư Bình Dương chính thức thành 
lập Quỹ Từ thiện Biconsi Group 
với giấy phép số 2717/QĐ-UB-
ND ngày 26/11/2021 do UBND 
tỉnh Bình Dương cấp.
Quỹ Từ thiện Biconsi Group 
hoạt động với tôn chỉ không vì 

lợi nhuận, nhằm mục đích từ 
thiện, nhân đạo giúp đỡ các 
hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 
khắc phục sự cố do thiên tai, 
hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn, 
cũng như hỗ trợ và khuyến 
khích phát triển văn hóa, giáo 
dục, y tế, thể dục, thể thao, 
công nghệ,… Chúng tôi hy vọng 
tiếp tục nhận được sự tin tưởng 
và đồng hành của các mạnh 
thường quân trong thời gian tới 
để lan rộng sự yêu thương và 
chia sẻ đến cộng đồng.

Số TK: 65010004390640
NH TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam-CN Bình Dương

0965 552 721


