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Sales Office – Sales Gallery  
MM Mega Market An Phu, Song Hanh – Ha Noi Highway, 
An Phu Ward, Dist.2, HCMC, Vietnam. 

sales.q2thaodien@frasersproperty.com.vn 

Văn phòng kinh doanh - Nhà mẫu

The electric power system of the project has been 
completed
The facade of Shoplots is in the finishing process
Facilities floor is on well track in progress
Piling work and sheet piles are underway for 
Townhouses and Villas

By the end of August 2020, the construction works of 
Q2 Thao Dien project as follow: 

Hạng mục đấu nối điện toàn dự án đã hoàn thành
Mặt ngoài của Shoplots đang được hoàn thiện
Khu vực tầng tiện ích đang trong quá trình hoàn thiện  
Khu vực nhà phố và biệt thự: công tác ép cừ, ép cọc 
đang hoàn thiện, công tác đào đất bắt đầu triển khai

Tính đến cuối tháng 08.2020, công tác triển khai dự án 
Q2 Thao Dien như sau:

Q2 Thao Dien chào đón hai thương hiệu danh tiếng trong lĩnh vực F&B trở thành một trong 
các đối tác kinh doanh tại Q2Terrace: Annam Gourmet và Đỉnh Phong – The Butcher & Seafood

Q2 Thao Dien welcome two reputable and well-known F&B brands as tenants 
at Q2Terrace: Annam Gourmet and Dinh Phong – The Butcher & Seafood
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Q2 Thao Dien attracts collaboration from renowned F&B brands
Q2 Thao Dien thu hút các thương hiệu trong ngành F&B


