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THƯ NGỎ

THÔNG TIN CÔNG TY

Kính gửi Quý Khách hàng và các Đối tác,

Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ABC PROPERTY

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ABC PROPERTY xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc Sức
khỏe – Thịnh vượng tới tất cả Quý khách hàng và các Đối tác. ABC PROPERTY cảm ơn Quý Khách
hàng và các Đối tác đã dành sự quan tâm, tin tưởng đối với các sản phẩm và dịch vụ BĐS uy tín
của chúng tôi.

Tên tiếng Anh: ABC PROPERTY INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

ABC PROPERTY được thành lập bởi những thành viên có niềm đam mê tâm huyết xây dựng
thương hiệu tại Việt Nam, ước muốn lớn nhất của ABC PROPERTY là trở thành đơn vị tư vấn đầu
tư bất động sản lớn và uy tín nhất tại thị trường miền Nam nói riêng và trên thị trường cả nước
nói chung. ABC PROPERTY mong muốn mang đến các Dự án Tốt nhất - pháp lý An Toàn nhất
- tính Thanh Khoản và sinh Lợi nhuận cao nhất cho các nhà đầu tư đi cùng chúng tôi. Góp
phần xây dựng sự phát triển bền vững, tạo ra giá trị lâu dài thực sự để các thành phố tại miền
Nam từng bước đi lên thành một trong những trọng điểm kinh tế Việt Nam.
Tuy là nhân tố mới trên thị trường Bất động sản nhưng bằng những kinh nghiệm lâu năm hoạt
động trong ngành, cùng sự chuyên nghiệp và am hiểu của đội ngũ ban lãnh đạo và cán bộ
nhân viên công ty, ABC PROPERTY luôn tâm huyết xây dựng uy tín thương hiệu, lòng tin của khách
hàng, tạo sự khác biệt và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.
Đến với công ty chúng tôi, Quý khách hàng/ Đối tác không chỉ hài lòng với dịch vụ mà còn an
tâm vì được chăm sóc với các dịch vụ chuyên nghiệp cùng các tiện ích khác. Qua đây, chúng
tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới Quý khách hàng, các Đối tác và mong muốn mối quan hệ hợp tác
của chúng ta ngày càng phát triển vững bền.
Trân trọng!
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Phân phối các dự án trực tiếp từ Chủ đầu tư.
Môi giới, mua bán, đầu tư bất động sản ngoài dự án.
Tư vấn đầu tư, hỗ trợ thủ tục pháp lý, và kiểm tra quy hoạch
bất động sản.
Tư vấn định giá bất động sản.
Tư vấn - Thiết kế - Thi công xây dựng.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ABC PROPERTY

03

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

ABC PROPERTY hướng tới trở thành một đơn vị
có tiềm lực, năng động, có sức cạnh tranh
mạnh mẽ tại khu vực nói riêng và trên cả nước
nói chung, luôn luôn hướng đến chinh phục các
mục tiêu cao hơn và là sự lựa chọn hàng đầu
của mọi đối tác và khách hàng.

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRIẾT LÝ KINH DOANH

ABC PROPERTY không ngừng đổi mới, thúc đẩy
đầu tư một cách toàn diện nhằm phát triển,
cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt nhất,
dịch vụ Chuyên nghiệp nhất - Uy tín nhất, mang
đến sự tín nhiệm của khách hàng và góp phần
mang lại những giá trị tốt nhất cho xã hội.

An toàn cho nhà đầu tư và tiềm năng sinh lời:

Mua bán đúng giá.

Mỗi dự án là một lời khẳng định uy tín, thương

Cung cấp thông tin đáng tin cậy, đầy đủ và

hiệu với các Cơ quan, đối tác, khách hàng.

chính xác.

Công ty luôn tâm niệm chú trọng chất lượng

Mang đến giải pháp đầu tư bất động sản tốt

dịch vụ, gìn giữ uy tín, mối quan hệ gắn bó với

nhất cho khách hàng.

các đối tác, khách hàng, cùng phát triển, đem

Cùng khách hàng xây dựng ước mơ an cư

Nơi trao niềm tin và hiệu quả tài chính cho các
nhà đầu tư. Góp phần phát triển cộng đồng và
đóng góp xây dựng đất nước.

tới những giá trị sống mới.

lạc nghiệp.
Hỗ trợ các giải pháp tối ưu cho khách hàng

Chuyên nghiệp: Công ty xây dựng phong cách

khi mua bất động sản.

làm việc chuyên nghiệp bên cạnh Ban Lãnh

Linh hoạt giải quyết các vấn đề, hướng đến

đạo tâm huyết, sáng suốt là đội ngũ cán bộ

sự hài lòng của khách hàng.

công nhân viên có chuyên môn giỏi, tay nghề

Đồng hành và bảo vệ quyền lợi của khách

cao, sáng tạo, giàu nhiệt huyết, không ngừng

hàng.

học hỏi.
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NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ

VỚI KHÁCH HÀNG

VỚI NHÂN VIÊN

Với bề dày kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ

Tạo cơ hội làm việc, học tập trong một môi

công nhân viên công ty, ABC PROPERTY luôn

trường chuyên nghiệp, nhiều điều kiện để

nỗ lực để mang lại cho khách hàng những

phát triển trình độ chuyên môn. Cơ hội phát

dịch vụ uy tín, tận tâm, hiệu quả và khả

triển sự nghiệp và vị thế xã hội.

năng sinh lời tốt nhất.

VỚI ĐỐI TÁC

VỚI CỘNG ĐỒNG

Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết,

Tôn vinh và giữ gìn những đạo đức kinh

ổn định, lâu dài và cùng có lợi trên cơ sở

doanh. Hoàn thành trách nhiệm xã hội,

truyền thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm

chấp hành luật pháp. Tích cực góp phần

bảo hiệu quả đầu tư và tôn trọng khách

vào sự phát triển chung của xã hội.

hàng. Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng
kinh doanh nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu
của khách hàng.
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NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC
Trình độ : Cử nhân đại học Tài Nguyên Môi Trường
Với 10 năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản tại các tập đoàn lớn bất động sản cùng tâm
huyết và trách nhiệm thực thi các chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển và gia tăng lợi nhuận của
doanh nghiệp.

BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC KIÊM GIÁM ĐỐC MARKETING
Trình độ : Cử nhân đại học khoa học tự nhiên
Kinh nghiệm 10 năm hoạt động kinh doanh và tham gia nhiều dự án lớn nhỏ trong ngành
bất động sản.

PHÓ
GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

GIÁM ĐỐC
ĐỐI NGOẠI

GIÁM ĐỐC
PHÁP CHẾ

GIÁM ĐỐC
MARKETING

KẾ TOÁN
TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG
HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ

GIÁM ĐỐC ĐỐI NGOẠI
Trình độ : Cử nhân William Angliss Institute
Tốt nghiệm đại học tại Úc nhưng lựa chọn trở về để phát triển quê hương với vai trò thiết lập và duy
trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước và các ban ngành khác
có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

GIÁM ĐỐC KINH DOANH
Trình độ : Cử nhân kinh tế
Bén duyên với ngành bất động sản từ năm 2007, với 15 năm kinh nghiệm đầu tư BĐS tại nhiều thị
trường như HCM , Hà Nội , Đà Nẵng, Phú Quốc, Hồ Tràm, Phan Thiết, Đồng Nai, Long An… Ông là
thành viên có bề dày kinh nghiệm quản lý giữ nhiều vị trí cao trong quản lý sàn và thực chiến. Là cá
nhân ưu tú có doanh số bán hàng lớn nhất (Best Saler) tại các sàn.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NHÂN VIÊN:
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi là những người trẻ trung, nhiệt huyết; giỏi về chuyên môn, tận tình với công
việc, luôn đoàn kết gắn bó tạo ra sức mạnh làm nền tảng cho sự phát triển. Đến với ABC Property quý khách

GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ
Trình độ : Cử nhân đại học Luật
07 năm kinh nghiệm hoạt động và tham gia nhiều dự án lớn nhỏ trong lĩnh vực đầu tư bất động sản
tại nhiều thị trường trên cả nước.

sẽ thấy được sự tận tình, chu đáo và phong cách phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên trẻ, năng
động nhưng nhiều kinh nghiệm. Những nhân viên tư vấn của chúng tôi luôn làm việc một cách tận tụy,
hướng dẫn và cung cấp cho khách hàng những thông tin hữu ích với sự nhiệt tình và thân thiện nhất. Chúng
tôi luôn nỗ lực để đóng góp xây dựng một hình ảnh ABC Property ngày một chuyên nghiệp hơn.
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KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trình độ : Cử nhân đại học kinh tế quốc dân
Kinh nghiệm 17 năm vị trí kế toán tại nhiều công ty bất động sản.
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ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

DỰ ÁN PHÂN PHỐI
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AQUA CITY

NOVAWORLD PHAN THIẾT

NOVAWORLD HỒ TRÀM

GRAND MANHATTAN

THE MARQ

VINHOMES GRAND PARK
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LUMIERE RIVERSIDE

KING CROWN INFINITY

SUNNEVA ISLAND

THE SOL CITY

VENEZIA BEACH
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