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GIỚI THIỆU GAMUDA LAND (HCMC)
Thành lập vào năm 1995, Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản trực thuộc Gamuda Berhad, tập đoàn hàng
đầu về thi công, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng tại Malaysia. Gamuda Berhad vừa được Forbes công nhận là
một trong những “Nơi làm việc tốt nhất thế giới 2020”. Với hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển khu đô thị và cao ốc,
Gamuda Land đến thời điểm này đã kiến tạo nên 11 khu đô thị và 9 dự án cao ốc tích hợp quy mô lớn ở Malaysia,
Singapore, Việt Nam và Úc, có tổng giá trị đầu tư lên đến trên 7 tỷ USD.
Bước chân vào thị trường Việt Nam từ năm 2007, Gamuda Land hiện đang đầu tư hai khu đô thị đẳng cấp là Gamuda
City quy mô 274 ha tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Celadon City rộng 82 ha tại quận Tân Phú, TP.HCM. Vừa qua,
doanh nghiệp đã được tạp chí điện tử bất động sản uy tín Reatimes.vn - cơ quan ngôn luận của Hiệp hội BĐS Việt
Nam (VNREA) bình chọn vào Top 5 Nhà phát triển bất động sản nước ngoài tốt nhất Việt Nam 2019. Với định hướng
là “Nhà kiến tạo khu đô thị xanh hàng đầu” bằng quy hoạch tổng thể thông minh hài hòa giữa không gian xanh và các
tiện ích tích hợp, các dự án của Gamuda Land luôn được đánh giá cao khi mang đến một hệ sinh thái toàn diện cho
mọi thế hệ cư dân cùng sinh sống, đồng hành phát triển, gắn kết bền lâu.
Ngoài việc là một “tay chơi lớn” đầy tiềm lực trên thị trường BĐS, Gamuda Land còn là một tên tuổi nổi bật trong các
hoạt động trách nhiệm cộng đồng. Hoạt động nhân ái mang đậm dấu ấn của doanh nghiệp là “Chạy vì trái tim” phối
hợp cùng Quỹ Nhịp tim Việt Nam, chương trình chạy bộ từ thiện thường niên để gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo bị bệnh
tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí. Qua 7 năm tổ chức, tổng số tiền gây quỹ của “Chạy vì trái tim” đã vượt mức
30 tỉ đồng, mang lại cuộc sống bình thường, khỏe mạnh và tương lai tươi sáng cho trên 1.000 bệnh nhi tim bẩm sinh.
Các giải thưởng danh giá gần đây:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2020 – Khu thể thao nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam:
Câu lạc bộ thể thao & nghỉ dưỡng Celadon – Khu đô thị Celadon City
Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020 - Chủ đầu tư xuất sắc nhất
Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020 - Quy hoạch tổng thể xuất sắc nhất: Celadon City
Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020 - Thiết kế kiến trúc cảnh quan căn hộ cao cấp tốt nhất: Phân khu
Diamond Centery - Celadon City
Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020 - Tiện ích thể dục thể thao tốt nhất: Trung tâm thể thao & nghỉ
dưỡng Celadon – Celadon City
Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020 - Công nhận đặc biệt về Xây dựng công trình bền vững
Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020 - Công nhận đặc biệt về Thiết kế bền vững
Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020 - Công nhận đặc biệt về Xây dựng cộng đồng
Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020 - Công nhận đặc biệt về Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh
nghiệp
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ABOUT GAMUDA LAND (HCMC)
Established in 1995, Gamuda Land is the real estate development arm of Gamuda Berhad, the leading engineering,
construction and infrastructure groups in Malaysia. Gamuda Berhad has just been recognized as one of the Top World’s
Best Employers 2020 by Forbes. With more than 25 years of experience developing townships and high-rise niche
developments, Gamuda Land has to date developed 11 townships and 9 high-rise niche developments across
Malaysia, Singapore, Vietnam and Australia with a total investment value of over 7 billion USD.
Entering the Vietnamese market in 2007, Gamuda Land is currently investing in two world-class townships in this
country, the Gamuda City with a size of 274 hectares in Hoang Mai district, Hanoi, and Celadon City, which is 82
hectares large in Tan Phu District, HCMC. Recently, the company has been voted into the Top 5 Best Foreign Real
Estate Developers in Vietnam 2019 by the reputable real estate magazine Reatimes.vn- official news agency of the
Vietnam Real Estate Association (VNREA). As the leading green town-maker with smart master plan that harmonizes
green space and integrated utilities, Gamuda Land's projects are always highly appreciated when bringing a
comprehensive ecosystem for all generations of residents to connect, live together and belong to.
In addition to being a "high-roller" in the real estate market, Gamuda Land is also a prominent name in corporate
responsibility activities. The charitable program bearing the mark of the business is "Run For The Heart" in collaboration
with Heart Beat Vietnam, an annual charity run program to raise funds for poor children with congenital heart disease
to have free surgeries. After 7 consecutive years of operation, the total fundraising amount of "Run For The Heart" has
exceeded 30 billion VND, bringing a normal, healthy life and a brighter future for over 1,000 congenital heart patients.
Recent Notable Awards:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asia Pacific Property Awards 2020 – Leisure Development Vietnam: Celadon Sports & Resort Club
Vietnam Property Awards 2020 – Best Developer
Vietnam Property Awards 2020 - Best Masterplan Design: Celadon City
Vietnam Property Awards 2020 - Best High-End Condo Landscape Architectural Design: Diamond Centery
Precinct - Celadon City
Vietnam Property Awards 2020 - Best Sporting Facility: Celadon Sports & Resort Club
Vietnam Property Awards 2020 - Special Recognition in Sustainable Construction
Vietnam Property Awards 2020 - Special Recognition in Sustainable Design
Vietnam Property Awards 2020 - Special Recognition in Building Community
Vietnam Property Awards 2020 - Special Recognition in ESG
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