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Với mục đích kết nối thông tin, ấn phẩm này sẽ là cầu nối giữa tập
đoàn Nam Long và cư dân. Là nơi chia sẻ những tình cảm ấp áp,
những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống của những cộng đồng tại các dự án
mà Nam Long xây dựng thuộc các dòng sản phẩm EHome, Flora, Valora và khu đô
thị. Đây cũng là nơi Nam Long có thể tri ân Quý cư dân thông qua các món quà là
những voucher ưu đãi từ các đối tác mang lại những giá trị cộng thêm của cư dân
thay cho lời cảm ơn chân thành nhất bởi Quý cư dân đã chọn dự án
Nam Long làm nơi an cư.

Để cầu nối của chúng ta thêm sống động và hấp dẫn, chúng tôi rất mong nhận được
thư, bài vở, những bức ảnh giá trị của Quý cư dân. Mọi liên hệ về tạp chí xin thông
tin về địa chỉ:
marketing@namlongvn.com
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“CÁNH ĐỒNG CÁ KOI” TẠI MIZUKI PARK

Lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

C

NĂM 2017 NAM LONG

hiều ngày 14/1, tai khu đô thị Mizuki Park đã tưng bừng khai trương đồng cá Koi đầu tiên tại Việt Nam với sự tham dự của hơn 500người. Khách
tham quan không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ trước cánh đồng rợp trời cờ cá Koi cùng các gian hàng ẩm thực đậm chất Nhật hoà quyện ẩm thực
truyền thống Việt.
Đồng cá Koi được Nam Long thực hiện tại khu đô thị kiểu Nhật Mizuki Park- dự án chủ lực của tập đoàn với sự hợp tác cùng 2 đối tác Nhật Bản là
Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad. Khu đô thị sở hữu môi trường sống lý tưởng phù hợp mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người yêu thích văn hoá
Nhật Bản.
Đồng cá Koi là một trong những hoạt động văn hóa đầu tiên của Mizuki Park mở đầu cho các chuỗi hoạt động cộng đồng, tạo điểm đến cho người dân
Thành phố trong thời gian tới.
Sự kiện được diễn ra vào mỗi Thứ 7 hàng tuần từ 16h00 đến 18h00, bắt đầu từ ngày 14/1 cho đến 8/2. Cánh đồng cá Koi hiện vẫn mở cửa miễn phí chụp
hình cho đến hết Tết âm lịch. Các hoạt động chính tại sự kiện bao gồm khách hàng checkin Facebook để nhận vé xem phim miễn phí, chương trình
âm nhạc acoustic, chụp ảnh cùng những bộ Kimono …

ĐẠT LỢI NHUẬN KỈ LỤC

N

ăm 2017 vừa qua Nam Long đạt kết quả kinh doanh vượt 15% chỉ tiêu
lợi nhuận đã đề ra. Riêng quý 4/2017 doanh thu thuần đạt 1.524 tỷ đồng,
tăng 77% so với quý 4/2016, nâng tổng doanh thu cả năm lên 3.161 tỷ đồng.
Cơ cấu doanh thu của Nam Long bao gồm 2.239 tỷ đồng doanh thu từ bán
đất, nhà phố, biệt thự và căn hộ, chiếm hơn 70% tổng doanh thu; doanh thu
từ hoạt động chuyển nhượng dự án đạt 838 tỷ đồng, chiếm trên 26% tổng
doanh thu, còn lại là doanh thu từ các dịch vụ, xây dựng và cho thuê bất
động sản. Theo đó, lũy kế cả năm 2017 Nam Long đạt hơn 756 tỷ đồng lợi
nhuận sau thuế, tăng gần gấp đôi lợi nhuận đạt được năm 2016.

CĂN HỘ KÊNH ĐÀO FLORA MIZUKI

tiếp tục thắng lớn

Lễ công bố giai đoạn 2 dự án căn hộ kênh đào Flora Mizuki đã thu hút hơn 500 khách hàng tham dự. Không ít trong số đó là những khách hàng đợt 1
chưa chọn được căn hộ ưng ý nên đã đến rất sớm để không bỏ lỡ cơ hội thêm lần nữa. Và kết quả đã có hơn 400 căn hộ được khách hàng đặt chỗ chỉ
sau khoảng 2 giờ chính thức công bố. Trước đó, tháng 11 vừa qua, hơn 500 căn hộ Flora Mizuki (Giai đoạn 1) cũng đã được khách hàng đặt chỗ. Điều
này chứng minh dự án đã thực sự đáp ứng đúng nhu cầu của đông đảo khách hàng mua để ở lẫn khách hàng đầu tư.

RA MẮT DỰ ÁN

Nhà phố Thương Mại
Valora Mizuki

T

ại trung tâm hội nghị Gem Center, buổi lễ ra mắt 33 căn Nhà phố Thương
mại Valora Mizuki đã thu hút được đông đảo khách hàng quan tâm và
100% sản phẩm đã được đặt chỗ thành công. Nhà phố thương mại Valora
Mizuki với thiết kế linh hoạt, đa dụng cho phép khách hàng có thể sử dung
cho nhiều mục đích như vừa ở vừa cho thuê, kinh doanh toàn bộ hoặc có thể
cho thuê độc lập từng tầng mà vẫn đảm bảo được sự riêng tư và an ninh với
hệ thống camera bảo vệ 24/24h.
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NAM LONG TÀI TRỢ CHO CUỘC THI THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH NHÀ
Ở XÃ HỘI

NAM LONG ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁO VIETNAMNET HỖ TRỢ ĐỒNG CHO
TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI HÀ TĨNH

Vừa qua, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với Hội kiến trúc sư
TP.HCM tổ chức cuộc thi thiết kế điển hình chung cư nhà ở xã
hội cao tầng (NƠXH) năm 2017. Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư Nam Long vinh dự được
chọn làm giám khảo cuộc thi này, cũng là một trong những nhà
tài trợ chính của cuộc thi với mong muốn sẽ chọn được những
thiết kế hoàn hảo nhất để mang lại cho người sử dụng những
sản phẩm chất lượng, tiện dụng với chi phí hợp lý nhất. Cuộc thi
sẽ chọn ra các mẫu thiết kế điển hình cho chung cư NƠXH cao
tầng có giải pháp xây dựng tối ưu, có quy hoạch kiến trúc xanh,
đáp ứng chỗ ở tiện nghi phù hợp với khả năng tài chính của đối
tượng được hưởng chính sách mua NOXH.
Tham gia cuộc thi, thí sinh được chọn một trong hai khu đất để
thiết kế là: Khu đất nghiên cứu nằm trong khu dân cư ngã tư Tân
Tạo, Tây Bắc tỉnh lộ 10 phường Bình Trị Đông A và phường Tân
Tạo, quận Bình Tân. Khu đất này có diện tích rộng 4,9ha với tầng
cao xây dựng từ 10 -18 tầng không kể tầng hầm và nhà để xe; khu
đất thứ 2 là nằm trong khu nhà ở Nam Phan thuộc phường Phú
Hữu quận 9 TP HCM. Khu đất này có diện tích rộng 1,79ha với
chiều cao là từ 9 - 15 tầng, tầng hầm nhà để xe. Dự kiến đầu năm
2018, Sở Xây dựng sẽ công bố kết quả và trao giải thưởng cho các
thí sinh đạt giải với tổng giá trị giải thưởng hơn 880 triệu đồng.

Chiều 22/11, để chia sẻ khó khăn với Trường Tiểu học Phúc Trạch, Hà Tĩnh,
công ty Nam Long đã đồng hành cùng báo VietnamNet hỗ trợ cho nhà
trường 60 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy
học tại đây. Trước tấm lòng của Nam Long và Ban biên tập báo VietnamNet,
ông Dương Bá Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Trạch cho biết,
hiện trường đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thiết bị dạy học. Một số lớp
học đã xây nhưng thiếu bàn ghế, sân trường đã xuống cấp... nay nhờ sự
quan tâm của các nhà hảo tâm, nhà trường cũng phần nào giải quyết được
những khó khăn trước mắt.

NAM LONG HỖ TRỢ BỆNH NHI KHÓ KHĂN
Vừa qua, Công ty CPĐT Nam Long đã tổ chức chương trình “Nụ cười Nam
Long - Wear your smile - Share your smile” với mục đích gây quỹ ủng hộ các
bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Sau 2 tuần nhận
chia sẻ từ các nhân viên, Công ty đã chính thức trao 100 triệu hỗ trợ bệnh cho
các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang nằm điều trị tại Bệnh viện.
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 Không gian sống đáng mơ ước của căn hộ Flora Mizuki với thiết kế căn hộ ấm cúng và tiện nghi (căn hộ 56m2)

 Dự án căn hộ kênh đào Flora Mizuki nằm trong tổng thể khu đô thị Mizuki Park với hệ thống tiện ích đẳng cấp

CĂN HỘ KÊNH ĐÀO
FLORA MIZUKI

CHINH PHỤC KHÁCH HÀNG
Chỉ sau 3 tháng ra mắt thị trường, dự án căn hộ Flora Mizuki (thuộc khu
đô thị Mizuki Park) đã có hơn 900 căn được đặt chỗ. Đây là thành công
lớn của dự án, đồng thời cũng phán ánh xu hướng mới của người mua
căn hộ.
Căn hộ kênh đào Flora Mizuki có gì khác biệt?
Từ đầu năm 2017 đến nay, Nam Sài Gòn đón nhận thêm nhiều dự án mới
được công bố. Trong đó, dự án có quy mô lớn thu hút sự chú ý là khu đô thị
Mizuki Park với diện tích lên đến 26 ha do những doanh nghiệp hàng đầu
trong lĩnh vực bất động sản gồm Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long và hai
đối tác Nhật Bản là Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad hợp tác đầu tư.
Được bao bọc bởi rạch Ngang rộng 60 mét, rạch Lào 20 mét, dự án này
cung cấp cho thị trường 4.676 căn hộ biệt lập dòng Flora, khoảng 170 nhà
phố và 44 biệt thự đảo dòng Valora. Với quy mô của một khu đô thị nhưng
mật độ xây dựng của Mizuki Park chỉ có 29%, phần lớn diện tích dành cho
các mảng xanh và tiện ích. Cụ thể, dự án bao gồm 17.000m2 kênh đào, hơn
40.000m2 trường học, 15.000m2 thương mại - dịch vụ, trung tâm thể dục
thể thao, 2,5km đường dạo bộ, 1,4km đường đạp xe, 103.000m2 cây xanh và
khu vui chơi giải trí, các công viên chủ đề về gia đình, trẻ em, bonsai, thiền,
sự kiện, bờ sông và thể thao…
Theo giới kinh doanh bất động sản, với quy mô và hệ thống tiện ích đẳng
cấp, khu đô thị Mizuki Park hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới về cảnh
quan, kiến trúc và tiện ích tại Nam Sài Gòn. Hơn nữa, dự án nằm trong khu
vực đang triển khai nhiều công trình hạ tầng như tuyến metro số 4A, metro
số 5, monorail số 2, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Kênh Tẻ 2...nên rất giàu tiềm năng
tăng giá.
Nằm trong khu đô thị Mizuki Park, bên cạnh hệ thống tiện ích chung, cư
dân khu căn hộ Flora Mizuki còn được thụ hưởng các tiện ích dành riêng
cho mình trong khu biệt lập như shophouse; hồ bơi người lớn và trẻ em;
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sân chơi trẻ em ngoài trời và trong nhà; khu BBQ; khu thể dục thể thao,
gym; kênh đào, công viên kênh đào; phòng giải trí, bảo vệ, an ninh riêng...
Chính vì vậy, việc căn hộ Flora Mizuki được khách hàng đón nhận nồng
nhiệt không phải điều bất ngờ. Trong đợt 2 giới thiệu, chỉ trong một buổi
sáng đã có hơn 400 căn hộ được khách hàng giữ chỗ (đạt tỷ lệ 99%). Trước
đó, 100% căn hộ Flora Mizuki (giai đoạn 1) cùng toàn bộ sản phẩm nhà phố
và biệt thự của Mizuki Park cũng đã tìm được chủ nhân.
Được biết, giá bán của Flora Mizuki chỉ từ 1,5 tỉ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ
và đầy đủ công năng sử dụng, thanh toán tối đa 50% cho đến khi nhận
nhà. Đây là mức giá thực sự hấp dẫn nếu so với mức độ đầu tư của khu đô
thị Mizuki Park cũng như riêng khu căn hộ Flora Mizuki, những giá trị sống
mà cư dân được thụ hưởng cũng như mặt bằng giá bất động sản tại Nam
Sài Gòn.
Xu hướng mới trên thị trường căn hộ
Theo báo cáo mới nhất của CBRE Việt Nam, trong quí 3-2017, chỉ có 21 dự
án căn hộ mới được chào bán tại thị trường TPHCM với tổng cộng 7.651 căn,
giảm 20% so với quí trước và 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân
khúc trung cấp chiếm 60% tổng số căn chào bán, trong khi phân khúc cao
cấp giảm tới 3 2% so với quí 2-2017. Về sức hấp thụ, CBRE Việt Nam ghi
nhận quí 3 có 7.207 căn được tiệu thụ và các dự án mới mở bán vẫn đạt tỷ
lệ hấp thụ tốt, nằm trong khoảng 77 - 84%.
Báo cáo nói trên cũng cho thấy lượng giao dịch của thị trường TPHCM đạt
hơn 11.500 căn. Đặc biệt, tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt 32%, ổn định theo
quí và tăng 13% tính theo năm.
Bên cạnh vị trí, giá bán, chủ đầu tư uy tín thì nhu cầu mua căn hộ đang
tập trung vào các dự án quy mô lớn, được đầu tư hệ thống tiện ích phong
phú và đảm bảo an ninh để thuận tiện hơn trong các sinh hoạt hàng ngày.
Nguyên nhân chủ yếu do quỹ thời gian của nhiều người ngày càng hạn hẹp
và tình trạng kẹt xe, ngập nước tại một số khu vực.

 căn hộ 72m2

“Xu hướng sắp tới của nhiều chủ đầu tư là phát triển những dự án quy mô
lớn hơn, tích hợp nhiều tiện ích hơn, tạo nên hệ sinh thái nơi cư dân không
chỉ để ở mà có thể học tập, giải trí, làm việc… để thu hút khách hàng”, ông
Nguyễn Minh Quang, Giám đốc khối kinh doanh – tiếp thị của Nam Long,
nhận định.
Hoài An

Hiện Nam Long đang tiếp tục nhân đặt chỗ
giai đoạn 2 căn hộ Flora Mizuki. Để biết thêm
thông tin, vui lòng liên hệ:

Website:
www.mizuki.vn
Hotline:
0902 000 895
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DỰ ÁN FUJI RESIDENCE

CẬP NHẬT
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Flora Fuji |

Đang bàn giao

(THÁNG 1/2018)

Giai đoạn xây dựng

HÌNH THỰC TẾ

DỰ ÁN KIKYO RESIDENCE

Valora Kikyo |

01/04/2016

Phần móng

25/06/2016

Phần thân

30/04/2017

Hoàn thiện

31/10/2017

Bàn giao

Tháng 12/2017

Đang bàn giao

Giai đoạn xây dựng

Flora Kikyo |

Khởi công

Khởi công

Tháng 02/2017

Phần móng

Tháng 04/2017

Hoàn thiện

Tháng 08/2017

Bàn giao

Tháng 12/2017

Valora Fuji |

Đang bàn giao

Giai đoạn xây dựng

Đang bước vào giai đoạn cất nóc

Khởi công

01/03/16

Phần móng

30/05/2016

Hoàn thiện

30/11/16

Bàn giao

Tháng 12/2017

Giai đoạn xây dựng
Khởi công

Tháng 10/2016

Phần móng

Tháng 06/2017

Hoàn thiện

Tháng 07/2018

Bàn giao

Quý III/2018

DỰ ÁN MIZUKI PARK

EhomeS Phú Hữu |

Đang bàn giao block B-C-D

Giai đoạn
xây dựng

Đơn nguyên
D (12 tầng)

Đơn nguyên
B, C (12 tầng)

Đơn nguyên
A (15 tầng)

Khởi công

Tháng
10/2016

Tháng
10/2016

Tháng 9/2017

Phần móng

Tháng 12/2016

Tháng
02/2017

Tháng 11/2017

Phần thân

Tháng 5/2017

Tháng 6/2017

Tháng 4/2018

Hoàn thiện

Tháng 10/2017

Tháng 11/2017

Tháng 11/2018

Bàn giao

Tháng 12/2017

Tháng
12/2017

Tháng 12/2018

Nhà mẫu căn hộ Flora Mizujki thuộc
dự án Mizuki Park

- Hoàn thiện: 09/2017
Nhà mẫu Flora Mizuki: Hiện đã mở cửa cho
khách hàng đến tham quan.
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VỀ ĐÂY MÁI ẤM
TÌNH THƯƠNG !
“Nơi em đến thật là nơi em sống

Cánh đồng cá Koi - Mizuki Park

Thật đông vui nhưng rất thật thanh bình”.
Mỗi sớm mai khi em vừa tỉnh giấc
Tia nắng sớm xuyên rèm cửa ghé chào
Cơn gió nhẹ thổi qua người lạnh mát
Em bắt đầu ngày mới đầy niềm vui.
Đến chiều về quây quần bên bếp nhỏ
Em cùng chồng sáng tạo những món ăn
Bữa tối nhẹ cho cả nhà ấm áp
Mùi canh rau và cá kho đậm đà.
Xong bữa tối là giờ các con học
Tranh vở trắng cẩn thận con tô màu
Nắm tay mẹ con viết từng chữ nhỏ
Mẹ chỉ con từng phép toán cộng trừ.
Sau giờ học nhà em thật nhộn nhịp
Bởi tiếng nói vui đùa của các con
Cùng hàng xóm và bạn bè bên cạnh

Dự án Fuji Residence

Cánh đồng cá Koi - Mizuki Park

Cánh đồng cá Koi - Mizuki Park

Ghé sang chơi nhà rộn rã tiếng cười.
Trước khi ngủ thì thầm những lời nhỏ
Của chồng em cùng các con yêu dấu
Rồi nhắm mắt cả nhà vào giấc ngủ
Đầy yêu thương và chang chứa đậm tình.
Chiều cuối tuần E-HOME luôn nhộn nhịp
Cả nhà ta cả hàng xóm nô đùa
Ở khuôn viên trò chuyện bên ghế đá
Ở hồ bơi vang rộn những tiếng cười.
Thật giản đơn nhưng thật đầy màu sắc
Thật bình dị nhưng cũng thật đậm đà
Nơi em đến thật là nơi em sống
Thật đông vui nhưng rất thật thanh bình.
Cư dân EHome

Cánh đồng cá Koi - Mizuki Park

Dự án Fuji Residence
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Dự án Fuji Residence

Cánh đồng cá Koi - Mizuki Park
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Hình thức sử dụng voucher:
Quý KH có thể cắt hoặc mang Tạp chí có đính kèm voucher đến các cửa hàng/phòng tập/trụ sở làm việc của
các quà tặng nêu trên để được áp dụng chính sách ưu đãi.

QUÀ TẶNG NAM LONG
BLACK & WHITE DÉCOR

CALIFORNIA

LOTTE CINEMA

NHÀ THẦU VÀNG

VUS

CGV
TIẾN PHƯỚC GROUP
•
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Voucher dành cho KH nhận nhà mới: Thiết kế gói thi
công nhà thô

•

Voucher dành cho KH đã ở: Dành cho đối tượng có
nhu cầu sửa chữa & bảo trì nhà
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NHÀ ĐẸP
9 PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP ĐỒ
ĐẠC CỦA NGƯỜI NHẬT
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4

tạo ra tiếng ồn khi bạn mở chúng ra. Nhưng nếu bạn xé nhãn

7

hoặc chuyển đồ ăn đến một hộp to và sạch khác, tiếng ồn sẽ

vài hình ảnh đáng nhớ nhất.

. Sắp xếp đồ thực phẩm
Các sản phẩm thực phẩm thường được bán trong
hộp sáng, lon và chai. Tất cả những gói này cùng nhau

. Sắp xếp tranh ảnh
Căn nhà chứa quá nhiều tranh ảnh sẽ khiến không
gian trở nên lộn xộn hơn bạn tưởng rất nhiều. Để nhớ

lại khoảnh khắc quan trọng của cuộc sống, bạn chỉ cần một

biến mất. Việc tìm kiếm những hàng cần thiết cũng dễ dàng
hơn nhờ cách này.

8

. Dọn lại sách vở
Có 2 loại sách mà bạn cần phải làm: những sách mà
bạn đã đọc và quên và những sách bạn muốn đọc

trong một thời gian dài nhưng không có thời gian. Loại sách
đầu tiên đã hoàn thành chức năng của nó, trong khi loại

9 PHƯƠNG PHÁP
SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC
CỦA NGƯỜI NHẬT

Học người Nhật Bản 9 phương pháp sắp xếp đồ đạc
giúp nhà nhỏ hẹp đến mấy cũng vô cùng ngăn nắp.

sách thứ hai, sau khi đọc xong, bạn có thể muốn xem lại vào

2

thời gian nào đó. Cách tốt nhất là chỉ giữ những cuốn thực

. Sắp xếp đồ vật vào từng chỗ, sau đó quyết định

sự bạn thấy cần thiết trong cuộc đời mình thôi nhé!

lựa chọn
Kondo khuyên bạn nên đặt mọi thứ vào cùng một

hạng mục trước, sau đó mới quyết định những gì bạn nên

9

giữ lại. Bằng cách này, bạn có thể ước tính tổng số tiền của

. Tân trang nơi làm việc

đồ vật cần mua và bảo vệ chúng tốt nhất.vật dụng nhỏ trong

Nơi làm việc của bạn sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả

nhà, đồ nấu nướng...

hơn. Vì vậy, nó cần chứa nhiều đồ đạc, trong khi vẫn

phải giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Điều này có thể được

Tết đến việc dọn dẹp đã trở thành những “cơn ác mộng” thực

5

sự đối với nhiều chị em phụ nữ. Chính vì vậy thiết lập trật tự cho
các đồ vật trong nhà cũng như loại bỏ bớt những vật dụng thừa
sẽ giúp bạn thoát khỏi những thứ không cần thiết này và có
thể bao quanh mình toàn những đồ vật thực sự cần thiết đúng

Sau đó bạn sẽ làm sạch phòng tốt hơn nhờ hạn chế đồ vật, tạo
không gian cho căn phòng. Đây là nguyên tắc đầu tiên trong
phương pháp sắp xếp đồ đạc trong nhà. Sau đó, bạn hãy làm
theo những điều dưới đây:

Điều quan trọng nhất để lưu trữ quần áo là để xem

tất cả các ý tưởng của bạn.

mọi thứ bạn mặc trong suốt một mùa. Sắp xếp tủ

tạo ra hiệu quả của một tủ quần áo thoáng mát.

Trước tiên, bạn cần phải xử lý những đồ vật không cần thiết

quy định số lượng cụ thể của những đồ vật đó trong nhà bạn.

phóng không gian và đưa ra một khởi đầu mới, tươi mới cho

nên được bố trí theo chiều dài từ trái sang phải. Điều này sẽ

phương pháp hữu ích dành cho ngôi nhà của bạn nhé.

chuyển dịch mọi thứ từ nơi này sang nơi khác. Trước hết hãy

. Sắp xếp quần áo

quần áo và treo đồ lên phù hợp với mục đích đó. Quần áo treo

nghĩa “khi cần thấy ngay” của bạn. Hãy học tập người Nhật 9

Để thiết lập trật tự hoàn hảo cho căn nhà bạn, hãy ngừng

tận dụng tối đa nhờ những chiếc kệ xếp dọc. Chúng sẽ giải

3

. Lưu trữ theo chiều dọc
Nguyên tắc lưu trữ chính được phát minh bởi Mari Kondo là phương pháp gấp theo chiều dọc. Nếu bạn đặt

đồ đạc của bạn theo chiều dọc, bạn sẽ không thể quên chúng.
Họ không bị lạc dưới đống của những thứ khác và dễ giữ chúng
gọn gàng hơn. Bên cạnh đó, quần áo giữ hình dạng của họ tốt
hơn và lâu hơn theo cách này. Đây là một trong những phương

1

. Tự hỏi bản thân đồ vật này có tạo niềm vui cho bạn
nữa không?
Lấy từng vật trong tay, và tự đặt ra cho mình một

câu hỏi: “Liệu nó có khiến mình thích thú, vui vẻ nữa
không?” và bạn chỉ giữ lại những thứ khiến mình vui vẻ.
Điều đó áp dụng cho tất cả mọi thứ từ váy, áo len đến
sách và ảnh.

NLG MAGAZINE | 32

pháp sắp xếp đồ đạc trong nhà vô cùng quan trọng.

6

. Dọn dẹp lại túi xách
Hãy làm rỗng những chiếc túi của bạn mỗi ngày. Điều
này giúp bạn tránh thất lạc đồ đạc sau một ngày đi

ra ngoài về. Để tránh túi bị mất hình dạng, hãy để chúng ở
bên trong một cái khác - điều này cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều
không gian.

Bạn thấy đấy, với 9 phương pháp dọn dẹp hữu ích này thì
dù nhà nhỏ đến đâu cũng không còn đáng ngại nữa, và bạn
cũng sẽ mất ít thời gian để dọn dẹp lại không gian sống của
mình, thậm chí bạn có thể dọn dẹp hàng ngày mà chẳng
tốn nhiều sức.

(Nguồn: Brightside.me)

NLG MAGAZINE | 33

Nam Long Magazine | Số 1 - 2018

NHẬN NHÀ ĐÓN NĂM MỚI

Q&A
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TRẢ LỜI
Chào chị, Chứng chỉ EDGE do IFC (thuộc hệ thống World Bank) tổ chức, là một hệ thống đánh giá các công trình sử dụng
tài nguyên hiệu quả, giúp tiết kiệm năng lượng, nước và năng lượng dùng để sản xuất vật liệu xây dựng công trình, qua đó
giúp giảm phát thải khí nhà kính.
Với điều kiện thực tế tại Việt Nam, việc xây dựng và vận hành các tòa nhà chiếm tới hơn 36% tổng điện năng tiêu thụ của
cả nước, góp phần đáng kể vào tốc độ tăng trưởng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trung bình 12% hàng năm – mức
tăng thuộc hàng cao nhất thế giới. Và để đảm nhận được chứng chỉ EDGE, các dự án phải đáp ứng các tiêu chuẩn gắt gao
từ khâu thiết kế, sử dụng vật liệu, cho đến việc xây dựng công trình.
Các khách hàng khi sinh sống trong các căn hộ của dự án này sẽ giảm được các chi phí cho máy lạnh, quạt, chiếu sáng,
nước sinh hoạt do thiết kế tường, mái, hệ thống thông gió, đèn điện, cửa sổ, thiết bị vệ sinh…
Điển hình như dự án căn hộ Bridgeview (Q.7) đạt được mức tiết kiệm 20,02 % đối với năng lượng, 21,7% đối với nước và
26,8% đối với vật liệu.
Và mới đây là dự án Flora Fuji (Q.9) đạt được mức tiết kiệm 25% đối với năng lượng, 29% đối với nước và 25% đối với vật liệu

Tôi có nghe về chứng chỉ EDGE cho các dự án
căn hộ, vậy chứng chỉ này có lợi ích gì?
Chị Hoa (Quận 12)

Dự án Flora Fuji, Quận 9
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
SỐ 6 NGUYỄN KHẮC VIỆN, P.TÂN PHÚ, QUẬN 7, TPHCM
Điện thoại: 028 5416 1718
Website: www.namlongvn.com
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