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Frasers Property Raises Awareness on Community Blood Donation at Me 

Linh Point Tower 
 

HO CHI MINH CITY, 6 AUGUST 2020 

Frasers Property Vietnam has collaborated with Vietnam Red Cross to organise a blood donation at Me Linh 

Point Tower in District 1, Ho Chi Minh City.  

 

On 6th August, hundreds of volunteers participated in the blood drive to donate over 100 units in efforts to 

support health facilities throughout the country. The event attracted building tenants at Me Linh Point including 

family and friends of many office executives.  

 

Mr. Lim Hua Tiong, CEO of Frasers Property Vietnam, shared, “There has been a growing demand for blood 

donations amid the pandemic. Through our blood donation drive, we hope to raise awareness of this good 

cause, inspire others to become donors as well as do our part to give back to the community. We are thankful 

for the support of our partner Vietnam Red Cross Society and all the blood donors in this exercise.”  

 

Ms. Helen Nguyen, a tenant at Me Linh Point Tower, remarked, “I am glad that our office building provides the 

opportunity for my colleagues and I to take part in a charitable and meaningful event.” 

 

 

About Frasers Property:  

Frasers Property Limited (“Frasers Property” with its subsidiary, “Frasers Property Group”, or the “Group”), is 
a multinational owner-operator-developer of real estate products and services. Listed on the Main Board of the 
Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) and headquartered in Singapore, the Group holds 
total assets of approximately S$38.7 billion as at 31 March 2020.  

The property value chain of Frasers Property manages across five main categories: residential, retail, 
commercial & business parks, to industrial & logistics in Southeast Asia, Australia, Europe and China. The 
Group owns and/or operates serviced apartments and hotels in over 70 cities across Asia, Australia, Europe, 
the Middle East and Africa. 

The Group has a presence in Vietnam for over 20 years, including the development of a 21-storey Grade A 
office building Me Linh Point Tower in District 1 and Q2 Thao Dien, a mixed luxury development project in 
District 2, along with hospitality establishments like Frasers Suites Hanoi and Capri by Fraser.  

The Group is unified by its commitment to deliver enriching and memorable experiences to customers, 
leveraging its resource, knowledge and capabilities from across different markets to deliver value in its multiple 
asset classes. 

For more information on the Group, please visit: frasersproperty.com 

 

FOR MEDIA QUERIES PLEASE CONTACT: 

 
Ms. Kara Wong - Senior Manager, Corporate Communication and Marketing Department 
M:  +84 908 812 628 
E:  kara.wong@frasersproperty.com  

 

 

 

http://www.frasersproperty.com/
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Frasers Property nâng cao nhận thức về Hiến Máu Nhân Đạo tại Tòa nhà 

Mê Linh Point 

 

TP. HỒ CHÍ MINH, NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2020 

Công ty Frasers Property Vietnam đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện 

tại Tòa nhà Mê Linh Point, Quận 1.  

 

Vào ngày 06/08 vừa qua, hàng trăm tình nguyện viên đã tham gia chương trình hiến máu lưu động tại đây và 

đóng góp hơn 100 đơn vị máu với nỗ lực hỗ trợ các cơ sở y tế trong nước. Sự kiện thu hút nhiều nhân sự 

đang làm việc trong các văn phòng cho thuê tại Tòa nhà Mê Linh Point, trong đó có cả gia đình và bạn bè của 

họ cùng tham gia. 

 

Ông Lim Hua Tiong, CEO của Frasers Property Vietnam, chia sẻ: “Nhu cầu về nguồn máu hiến tặng ngày 

càng tăng giữa đại dịch. Thông qua hoạt động hiến máu lưu động, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần nâng cao 

nhận thức về nghĩa cử cao đẹp này, truyền cảm hứng cho những tình nguyện viên khác cũng như mang đến 

những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, vì cộng đồng. Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của Hội Chữ Thập Đỏ và 

tất cả những tình nguyện viên đã tham gia trong hoạt động đầy ý nghĩa này.” 

 

Bà Helen Nguyễn, nhân sự đang làm việc tại tại Tòa nhà Mê Linh Point, nhận xét: “Tôi rất vui vì tòa nhà đã 

mang đến cơ hội cho tôi và các đồng nghiệp được cùng tham gia vào một hoạt động thiện nguyện đầy ý 

nghĩa.” 

 

Thông tin về Frasers Property: 

Frasers Property Limited (“Frasers Property” và các công ty thành viên, “Frasers Property Group” sau đây 

gọi là “Tập đoàn”) là một công ty đa quốc gia có bề dày kinh nghiệm trong sở hữu, vận hành và phát triển 

các sản phẩm và dịch vụ đa dạng trong lĩnh vực bất động sản. Được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng 

khoán Singapore (“SGX-ST”) và có trụ sở chính tại Singapore, Tập đoàn có tổng giá trị tài sản lên đến 38.7 

tỷ đô la Sing tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2020. 

 

Hoạt động kinh doanh đa quốc gia của Frasers Property bao gồm 5 lĩnh vực: nhà ở, bán lẻ, trung tâm 

thương mại & khu kinh doanh; dịch vụ, hậu cần và dịch vụ lưu trú trải dài trên các quốc gia và vùng lãnh thổ 

khắp Đông Nam Á, Úc, Châu Âu và Trung Quốc. Tập đoàn còn sở hữu/ vận hành các loại hình căn hộ dịch 

vụ và khách sạn trên hơn 70 thành phố thuộc Châu Á, Châu Úc, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi. 

 

Hiện diện tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua, Frasers Property Group sở hữu Mê Linh Point – 

Toà nhà văn phòng 21 tầng hạng A tại Quận 1 và Q2 Thao Dien – Dự án phức hợp hạng sang tại Quận 

2. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú của tập đoàn cũng có sự góp mặt của Frasers Suites 

Hanoi và Capri by Fraser. 

 

Tập đoàn mang trong mình sứ mệnh đem đến những trải nghiệm phong phú và đáng giá cho khách hàng 

cùng các cổ đông bằng chính kiến thức chuyên môn, sự thấu hiểu thị trường, để từ đó tạo nên nhiều giá trị 

trong các lĩnh vực khác nhau. 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Frasers Property, xin vui lòng truy cập website: frasersproperty.com 

 

http://www.frasersproperty.com/
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BỘ PHẬN TIẾP NHẬN THÔNG TIN BÁO CHÍ: 

 

Ms. Kara Wong - Senior Manager, Bộ phận Marketing và Truyền thông 

M +84 908 812 628 

E kara.wong@frasersproperty.com 


