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THƯ
NGỎ

Chúng tôi tin rằng mọi nỗ lực trong công việc sẽ mang lại 
những thành quả xứng đáng, đó chính là chiếc chìa khóa 
vàng mở ra cánh cửa thành công. Vì vậy, mỗi ngày chúng 
tôi không ngừng phấn đấu với tất cả nhiệt huyết cùng 
kiến thức - kinh nghiệm chuyên sâu của mình để hoàn 
thành tốt những hoạch định trong tương lai. 

Để đạt được những mục tiêu, toàn thể Ban Giám Đốc, 
nhân viên Hoàng Gia Sài Gòn quyết tâm không ngừng nỗ 
lực lao động và trau dồi kinh nghiệm, cùng những sản 
phẩm Bất Động Sản uy tín, chất lượng nhằm đưa công ty 
trở thành một trong các doanh nghiệp bất động sản 
hàng đầu tại Việt Nam.

Đây chính là những giá trị nhân văn cao cả mà Hoàng Gia 
Sài Gòn đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực vì lợi ích của khách 
hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách!

Với quyết tâm đưa Hoàng Gia Sài Gòn phát triển từng 
bước vững chắc, trở thành đơn vị chuyên nghiệp hàng 
đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển, kinh doanh phân 
phối bất động sản. Ban Giám Đốc cùng toàn thể nhân 
viên công ty luôn nỗ lực làm việc bằng tất cả tâm huyết, 
nhằm mục đích lớn nhất là mang đến cho quý khách 
hàng, nhà đầu tư những dự án, những sản phẩm bất 
động sản uy tín chất lượng tốt nhất. Đồng thời góp phần 
tạo dựng niềm tin, định vị trong tâm trí khách hàng một 
thương hiệu lớn, đáng tin cậy – Hoàng Gia Sài Gòn.
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Kính gửi Quý khách hàng!              

Ban Giám đốc cùng toàn 
thể Nhân viên Công ty Cổ 
phần Đầu tư BĐS Hoàng Gia 
Sài Gòn gửi lời chào trân 
trọng và lời cảm ơn chân 
thành đến Quý khách đã tin 
tưởng, ủng hộ, hợp tác và sử 
dụng sản phẩm dịch vụ của 
chúng tôi.



LỊCH SỬ
HÌNH THÀNH

Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Hoàng Gia Sài Gòn là đơn vị 
chuyên nghiệp phân phối phát triển đa dạng các dòng sản 
phẩm bất động sản trên thị trường. Chúng tôi là đối tác chiến 
lược phân phối chính thức những dự án bất động sản nhà ở 
(căn hộ, nhà phố, biệt thự) và bất động sản nghỉ dưỡng (Con-
dotel, Villas) của tập đoàn VinGroup. 

Ngoài ra Hoàng Gia Sài Gòn còn phân phối các dự án bất động 
sản nhà ở, thương mại và các dự án nghỉ dưỡng khách sạn, 
resort cao cấp ... trên toàn quốc cũng như quốc tế.
Với tiềm lực mạnh về tài chính, vững vàng về kinh nghiệm, 
cùng đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, 
nhiệt tình, năng động, sáng tạo và làm việc hiệu quả. Hoàng 
Gia Sài Gòn nỗ lực không ngừng trong mọi hoàn cảnh để 
khẳng định và nâng cao vị thế của mình trên thị trường bất 
động sản Việt Nam, giữ vững niềm tin trong tâm trí khách 
hàng và đối tác.

Luôn đặt “Uy Tín” lên hàng đầu trong công việc, lấy sự  “Tận 
Tâm” để nỗ lực hoàn thành, tất cả các mục tiêu đều dựa trên 
sự hài lòng của khách hàng. Phát triển bền vững, tạo nền 
móng vững chắc, đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định, bền 
vững, khẳng định vị thế là một doanh nghiệp phát triển dự án 
bất động sản uy tín.
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CHUYÊN
NGHIỆP

PHÁT TRIỂN
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NỀN TẢNG & ĐỘNG LỰC
PHÁT TRIỂN

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

"Khai Thác mọi nguồn lực để phục vụ cuộc sống” vì vậy Hoàng 
Gia Sài Gòn sẽ quyết tâm xây dựng một thương hiệu uy tín và 
bền vững trong lĩnh vực bất động sản.

Hoàng Gia Sài Gòn là công ty chuyên nghiệp và năng động 
dựa trên sức trẻ , trí tuệ và không ngừng phát triển để trở 
thành Công Ty Bất Động Sản hàng đầu tại Việt Nam.

Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, có giá 
trị sinh lời cao.

Tạo dựng sự nghiệp vững chắc và an cư cho Nhân viên. Thỏa 
mãn nhu cầu khách hàng, đối tác và cộng đồng.
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MỤC TIÊU

Trong giai đoạn 2018 - 2023, Hoàng Gia Sài Gòn Trở thành một 
trong những Công ty Bất Động Sản Chuyên nghiệp hàng đầu 
Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

"Đoàn Kết - Chuyên nghiệp - Phát triển” với những ưu 
thế về năng lực quản trị và kinh nghiệm nhiều năm trong 
lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Hoàng Gia Sài Gòn  là 
đơn vị phân phối chính thức của tập đoàn VinGroup và 
chúng tôi còn mở rộng phân phối các dự án trên toàn 
quốc phục vụ tối đa nhu cầu của đông đảo khách hàng 
về đầu tư bất động sản.

Luôn đặt “Uy Tín” lên hàng đầu trong công việc, lấy sự 
“Tận Tâm” để nỗ lực hoàn thành, tất cả các mục tiêu đề ra 
dựa trên sự hài lòng của khách hàng.

Phát triển bền vững tạo nền móng vững chắc, đảm bảo 
tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững, khẳng định vị thế 
là Công ty BĐS số 1 tại Việt Nam.
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CƠ CẤU
TỔ CHỨC NHÂN SỰ
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WE ARE
ONE
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KHỐI
THƯƠNG MẠI

BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
SÀN

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

TRƯỞNG PHÒNG
KINH DOANH

NHÂN VIÊN
KINH DOANH

MARKETING

DESIGNER

TRUYỀN
THÔNGKẾ TOÁNADMIN

KHỐI
VĂN PHÒNG

HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ80+

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

500+
CTV THUỘC HỆ THỐNG

SÀN LIÊN KẾT



BAN
GIÁM ĐỐC
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TỔNG
GIÁM ĐỐC

Ông

HUỲNH
HOÀNG THỊNH

GENERAL DIRECTOR

GIÁM ĐỐC
SÀN

Ông

TRƯƠNG
TUẤN CƯỜNG

SALES DIRECTOR

GIÁM ĐỐC
MARKETING

Ông
NGUYỄN
VĂN PHÚ

MARKETING DIRECTOR

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

Ông
MẠCH
TRƯỜNG GIANG

BUSINESS DIRECTOR
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LĨNH VỰC
KINH DOANH

1.

BĐS
ĐẦU TƯ

BĐS
QUỐC TẾ

2.

3.

4.

BĐS
NGHỈ DƯỠNG

BĐS
NHÀ Ở
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CÁC DỰ ÁN
TIÊU BIỂU
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TRẢI DÀI
TOÀN QUỐC & QUỐC TẾ

13

8+
DỰ ÁN BĐS DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG

ĐÀ NẴNG

CAM RANH 
NHA TRANG

HỘI AN

HỒ CHÍ MINHMALAYSIA

VŨNG TÀU
PHAN THIẾT

BÀ RỊAPHÚ QUỐC

12+
DỰ ÁN ĐẤT NỀN

NGHỈ DƯỠNG VEN BIỂN

6+
DỰ ÁN NHÀ Ở & CĂN HỘ

TẠI CÁC KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM

6+
DỰ ÁN BĐS QUỐC TẾAUSTRALIA
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BĐS NHÀ Ở :

BĐS NGHỈ DƯỠNG:

BĐS ĐẦU TƯ

BĐS QUỐC TẾ



Vinhomes Central Park toạ lạc ở vị trí 
vô cùng đắc địa ngay trung tâm thành 
phố Hồ Chí Minh, nằm trong khuôn 
viên khu Tân Cảng, mặt tiền trải dài 
hơn 1 km bên bờ sông Sài Gòn và là 
một trong những trạm dừng của hệ 
thống tàu điện ngầm Bến Thành – 
Suối Tiên.
Vinhomes Central Park là dự án lớn 
đầu tiên của Vingroup tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, lấy cảm hứng từ khu 
Central Park New York nổi tiếng thế 
giới.

VINHOMES
CENTRAL PARK 
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The Villas một trong bốn quần thể của 
siêu dự án Vinhomes Central Park, đây 
là khu biệt thự sở hữu vị trí đắc địa 
bậc nhất trung tâm TP.HCM, đồng 
thời kết nối trực tiếp ra bến du thuyền 
duy nhất của thành phố.
The Villas có tổng diện tích 3,65 ha, 
bao gồm 88 căn biệt thự đơn lập và 
song lập, từ 200-700m2, được thiết 
kế theo phong cách tân cổ điển, ưu 
tiên sân vườn, bao quanh bởi những 
lạch nước tạo nên một không gian 
sống đẳng cấp, biệt lập nhưng vẫn 
chan hòa với thiên nhiên."

THE VILLAS
VINHOMES CENTRAL PARK
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Vinhomes Golden River Ba Son – 
Quần Thể Đô Thị Sinh Thái Bậc Nhất 
Trung Tâm Sài Gòn. Dự án Vinhomes 
Golden River một lần nữa đã tạo nên 
được sức hút lớn đối với giới đầu tư, 
giới chuyên gia bất động sản cũng 
như tất cả khách hàng mong muốn 
sở hữu sản phẩm đẳng cấp 5 sao tại vị 
trí vàng, độc tôn duy nhất còn sót lại 
ngay trung tâm thành phố ngày càng 
nóng hơn bao giờ hết.

VINHOMES
GOLDEN RIVER 
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The Victoria được kiến tạo trên mảnh 
đất Ba Son nằm bên sông Sài Gòn, 
ngày trong Quận 1, với vị trí đắc địa, 
The Victoria kế cận đại lộ ven sông 
đẹp nhất thành phố, ngắm nhìn toàn 
cảnh sông Sài Gòn thơ mộng. Những 
căn biệt thự đơn lập và song lập với 
điện tích từ 225m2  trở lên, mang đậm 
phong cách kiến trúc tân cổ điển với 
mái vát duyên dáng, sang trọng. Hội 
tụ những cá nhân  tinh hoa, đỉnh cao 
thành đạt cũng nhau chia sẻ, kết nối 
kiến tạo nên một chuẩn mực sống 
đẳng cấp.

THE VICTORIA
VINHOMES GOLDEN RIVER
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The Marq là một một dự án căn hộ 
hạng siêu sang tọa lạc ngay tại khu đất 
vàng trung tâm Quận 1. Dự án The 
Marq được phát triển bởi hai nhà đầu 
tư hàng đầu trong khu vực Châu Á lẫn 
Việt Nam là HongKong Land kết hợp 
với tập đoàn Hoa Lâm đem đến một 
không gian sống mang hơi thở kiến 
trúc hiện đại nằm giữa lòng trung tâm 
của Quận 1. Với tình trạng khan hiếm 
dự án căn hộ cao cấp giữa trung tâm 
thành phố như hiện nay, căn hộ The 
Marq hứa hẹn sẽ là dự án được quan 
tâm nhiều nhất của cư dân thành đạt 
và cả những nhà đầu tư.

THE MARQ
QUẬN 1
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Là dự án căn hộ cao cấp ven sông cuối 
cùng của khu Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, 
One Verandah được phát triển bởi 
Mapletree – Chủ đầu tư uy tín từ Sin-
gapore. Với thiết kế toàn cảnh thành 
phố và sông Sài Gòn trong tầm mắt, 
cùng 8,000 m2 tổ hợp tiện ích cung 
cấp các dịch vụ giải trí cho mọi lứa 
tuổi, One Verandah trở nên nổi bật 
giữa thị trường bất động sản hiện nay.

ONE VERANDAH
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Phát triển bởi Trung Thủy Group, Quy 
mô 01 ha gồm 12 căn Biệt thự Com-
pound VIP cao cấp với hồ bơi, sân 
vườn, thiết kế hiện đại, cao cấp. Lan-
caster mang hơi thở theo một triết lý 
riêng, khiến mỗi dự án đều trở nên 
độc đáo và xứng đáng được chú ý đặc 
biệt. Một minh chứng cho niềm đam 
mê, sự tỉ mỉ, để tâm cầu toàn đến từng 
chi tiết. Chúng tôi mong muốn khơi 
nguồn cảm hứng cho cuộc sống tốt 
đẹp hơn bằng cách tạo ra các tác 
phẩm nghệ thuật độc đáo. Lấy cảm 
hứng từ Eden, khu vườn huyền thoại 
từ thời xa xưa. Một nơi tuyệt đẹp dành 
riêng cho những ai mong muốn được 
thuộc về.

LANCASTER
EDEN
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Là khu Nhà liên kề, biệt thự khép kín 
được thiết kế hiện đại, tích hợp nhiều 
tiện ích dịch vụ kiến tạo môi trường 
sống lý tưởng. Với quy mô 8,1 ha, cung 
cấp 293 căn nhà liên kề có sân vườn, 
03 căn biệt thự. Tọa lạc tại vị trí vô 
cùng đắc địa, trung tâm kết nối giao 
thông của quận 9 nói riêng và khu 
Đông Sài Gòn nói chung, cùng với hạ 
tầng giao thông hoàn chỉnh, cư dân 
thuận lợi đến các quận trung tâm, 
nhưng cũng đủ tách biệt để tránh sự 
tấp nập, ồn ào của phố thị. Những căn 
nhà phố và biệt thự được thiết kế 
mang phong cách Ý, cổ điển, sang 
trọng, Verosa Park sẽ trở thành khu 
dân cư đáng sống hàng đầu tại 
TP.HCM

VEROSA
PARK
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Là thành phố văn minh, hiện đại được 
quy hoạch mô hình đại đô thị đẳng 
cấp Singapore và hơn thế nữa. Không 
chỉ sở hữu những tiện ích dịch vụ 
mang lại cuộc sống lý tưởng cho 
người dân như ở Singapore, còn lần 
đầu kiến tạo những tiện ích độc đáo 
như công viên thể thao ngoài trời với 
hàng trăm máy tập cùng công viên 
BBQ với hàng trăm điểm nướng. Đi 
kèm giải pháp tài chính linh hoạt, Vin-
homes Grand Park Quận 9 hứa hẹn là 
giải pháp đột phá về nhà ở với người 
dân Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội 
đầu tư hiệu quả nhờ vị trí giàu tiềm 
năng và sức tăng trưởng giá trong 
tương lai.

VINHOMES
GRAND PARK QUẬN 9
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NovaWorld Phan Thiết tọa lạc tại xã 
Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận, 
có quy mô gần 1.000ha. Dự án có đa 
dạng các sản phẩm để đầu tư như 
nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà 
phố thương mại với tầm nhìn hướng 
ra khung cảnh biển. Đặc biệt, dự án 
hội tụ chuỗi tiện ích giải trí đẳng cấp 
lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực 
Phan Thiết như 2 sân gôn 18 lỗ tiêu 
chuẩn quốc tế, được thiết kế và quản 
lý thi công bởi Huyền thoại gôn thế 
giới - Greg Norman;  cụm công viên 
chủ đề, công viên nước, vườn thú pet-
ting zoo; khu công viên biển 16ha…
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NOVAWORLD 
PHAN THIẾT

APARTMENT



The Arena Cam Ranh – với kiến trúc và 
mô hình nghỉ dưỡng kết hợp giải trí 
độc đáo, khác biệt và duy nhất tại 
Vịnh Cam Ranh sẽ như một làn gió 
tươi mới, hiện đại và sôi động, đem lại 
những trải nghiệm nghỉ dưỡng khác 
biệt nhưng cũng không kém phần 
đẳng cấp. Cùng với lợi thế của một thị 
trường tiềm năng như Cam Ranh – 
Nha Trang, Condotel Arena Cam Ranh 
hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội đầu tư sinh lời 
vượt trội với tiềm năng tăng giá hấp 
dẫn trong tương lai, mà bất cứ nhà 
đầu tư thông thái chắc chắn không 
thể bỏ qua.

THE ARENA - CAM RANH
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Một trong những sản phẩm cao cấp 
nhất của Tập đoàn Novaland phát 
triển trong kế hoạch tham gia vào 
phân khúc bất động sản du lịch nghỉ 
dưỡng. Tọa lạc mặt tiền đường 
Nguyễn Tất Thành, sở hữu 350m 
đường biển riêng tại Bãi Dài, cách sân 
bay quốc tế Cam Ranh chỉ 5 phút di 
chuyển, NovaBeach Cam Ranh 
Resort & Villas là tổ hợp du lịch nghỉ 
dưỡng hội tụ đầy đủ các tiện ích nghỉ 
dưỡng tiêu chuẩn quốc tế, Nov-
aBeach Cam Ranh hứa hẹn sẽ mang 
đến những trải nghiệm thú vị cho quý 
nhà đầu tư cũng như khách du lịch.

NOVABEACH CAM RANH 
RESORT & VILLAS
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Tọa lạc tại thủ đô resort Mũi Né, Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận. với diện tích 
44ha, và quy mô 606 căn biệt thự 
hướng biển theo phong cách Tây Ban 
Nha, do tập đoàn Novaland làm chủ 
đầu tư. Novahills Mũi Né được đánh 
giá là một siêu phẩm nghỉ dưỡng 
hàng đầu  – một ngọn đuốc tiên 
phong làm bừng sáng thị trường BĐS 
tại thành phố biển Phan Thiết. Biệt 
thự Novahills Mũi Né hứa hẹn sẽ là 
kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn – LỢI 
NHUẬN VÀNG dành cho khách hàng – 
những nhà đầu tư nhạy bén.

NOVAHILLS MŨI NÉ 
RESORT & VILLAS 
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Movenpick Resort Waverly Phú Quốc 
là tổ hợp khách sạn, condotel và biệt 
thự nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao 
quốc tế. Tọa lạc tại khu du lịch sinh 
thái xã Cửa Dương, Phú Quốc, trên bờ 
biển phía tây của Đảo Ngọc với bãi 
biển dài, bờ cát trắng mịn và làn nước 
trong xanh, Movenpick Resort Waverly 
Phú Quốc mang đến những trải 
nghiệm nghỉ dưỡng thiên đường 
trong một quần thể đầy đủ những 
tiện ích vượt trội và những kiến trúc 
cảnh quan hấp dẫn.

MOVENPICK PHÚ QUỐC
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Siêu quần thể đô thị, nghỉ dưỡng, vui 
chơi giải trí do Công ty Danh Khôi Việt 
phát triển. Với quy mô gần 800 hecta 
gồm nhiều phân khu chức năng như: 
KN Golf Links, biệt thự golf Wyndham 
Grand Resort, Nhà phố thương mại 
Para Grus, Căn hộ cao cấp,… 
Sở hữu lợi thế về vị trí khi liền kề sân 
bay quốc tế Cam Ranh, gần Cảng biển 
Quốc tế Cam Ranh, KN Paradise chính 
là điểm nhấn hoàn hảo cho bức tranh 
tổng thể thủ phủ du lịch, nghỉ dưỡng 
tại Bãi Dài Cam Ranh nghỉ dưỡng 
tuyệt vời.
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Nhà phố ParaGrus có quy mô 39ha 
nằm gần với sân KN Golf Links. Nhà 
phố quy hoạch trên địa hình đồi cao, 
với độ đốc thoai thoải và các khu phố 
theo kiến trúc không gian mở, xen kẽ 
giữa hệ thống công viên cây xanh. Bên 
cạnh đó còn có loạt công trình tiện ích 
cộng đồng cho riêng từng phân khu, 
lộ giới quy hoạch rộng, thoáng, đồng 
bộ, tích hợp đầy đủ giá trị của một đô 
thị văn minh, hiện đại và đa văn hóa.

PARAGRUS
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 Vũng Tàu là địa phương tiếp theo mà 
cơn sốt đất nền đi qua đã làm thị 
trường bất động sản của Vũng Tàu 
hoạt động sôi nổi và trở thành tâm 
điểm của các nhà đầu tư đã khiến giá 
đất liên tục tăng mạnh, khối lượng 
giao dịch mua bán ngày càng nhiều. 
Sự chuyển dịch trong làn sóng đầu tư 
từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về đây, 
săn quỹ đất để phát triển dự án. Đặc 
biệt là khu vực quanh tỉnh lộ 44A, hiện 
tại có rất nhiều các dự án được chào 
bán và khu dân cư Dragon Seagate I  
là một trong số những dự án được 
đánh giá cao về chất lượng cũng như 
vị trí sở hữu có nhiều lợi thế phát triển, 
gia tăng giá trị trong tương lai gần ở 
khu vực này.

DRAGON SEAGATE

30



Dự án M – City là khu phức hợp đa 
năng với kiến trúc độc đáo tọa lạc tại 
Clayton - một trong những hành lang 
phát triển nhanh nhất của Mel-
bourne, tòa nhà này đã tạo nên một 
lối sống sôi động, điểm hẹn mua sắm 
và nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn 
quốc tế dành cho cộng đồng. Ngoài 
ra, dự án còn là một vị trí chiến lược vô 
cùng hấp dẫn ở Melbourne và hứa 
hẹn sẽ trở thành sự lựa chọn hoàn 
hảo tốt nhất dành cho khách hàng. 
Dự án M – City nằm liền kề trường Đại 
học Monash lớn thứ 5 nước Úc và xếp 
hạng 74 trên toàn thế giới.
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Melbourne Square là dự án khu căn 
hộ cao cấp bao gồm 2 tòa tháp lớn – 
tháp Đông và tháp Tây tọa lạc tại 
Southbank nước Australia. Dự án với 
rạp chiếu phim, nhà hàng, khu vui 
chơi dành cho trẻ em, tổ hợp Trung 
tâm Thương mại và căn hộ tạo nên 
khu dân cư cao cấp sang trọng bậc 
nhất Melbourne.
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Dự án Elpis là một cộng đồng quy 
hoạch tổng thể nằm ở Truganina, 
cách trung tâm Melbourne 21 km về 
phía Tây, là một trong những tổ hợp 
quy mô và hiện đại nhất khu vực Tây 
Melbourne. Nằm sát khu bảo tồn 
thiên nhiên xanh mát với diện tích 
221,9 Ha và sở hữu công viên trung 
tâm Central Park với hàng loạt tiện ích 
đẳng cấp, tập trung sản phẩm Nhà và 
Đất với các mẫu thiết kế đa dạng sang 
trọng và được quyền sở hữu vĩnh viễn

ELPIS
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Dự án Forest City – Country Garden 
Pacific View được xây dựng trên 4 đảo 
nhân tạo nằm giữa Iskandar và Singa-
pore (chỉ cách 2km đường biển). Định 
hướng của Forest City là trở thành 
một “Thánh địa” an cư, nghỉ dưỡng 
mới đáp ứng nhu cầu sở hữu của 
nhiều nhà đầu tư và người làm việc tại 
Singapore cũng như nhiều nước châu 
Á khác bao gồm Trung Quốc,Thái Lan, 
Việt Nam, Dubai. Forest City được 
Hoàng Gia và chính phủ Malaysia chú 
trọng với mục tiêu đưa nơi đây trở 
thành trung tâm kinh tế mới của khối 
ASIAN và châu Á.

THE FOREST CITY
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TÁC
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VĂN HÓA
CÔNG TY
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SITE
TOUR
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CHƯƠNG TRÌNH
EVENT, TRAINING
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HOẠT ĐỘNG
XÃ HỘI



TEAM
BUILDING
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KẾT 
QUẢ
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DOANH SỐ ĐẠT TRUNG BÌNH HÀNG NĂM 

KHÁCH HÀNG

5,000 TỶ
VNĐ+

1,800+
GIAO DỊCH TRUNG BÌNH MỖI NĂM



THÀNH
TỰU

45



Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Hoàng Gia Sài Gòn
vinh dự là đối tác chiến lược của các tập đoàn BDS hàng đầu, được vinh danh qua nhiều danh hiệu uy tín trong và ngoài nước

CÚP VINH DANH TOP 10
THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA NĂM 2019

BẰNG KHEN TOP 10
THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA NĂM 2019
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CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC
DỰ ÁN NOVAHILLS MŨI NÉ CỦA TẬP ĐOÀN NOVALAND

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC
DỰ ÁN NOVAWORLD CỦA TẬP ĐOÀN NOVALAND
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CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
CHIẾN LƯỢC DỰ ÁN VINHOMES GRAND PARK

CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP

BẰNG KHEN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG XUẤT SẮC
VINHOMES GRAND PARK - THE RAINBOW
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Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Hoàng Gia Sài Gòn
vinh dự là đối tác chiến lược của các tập đoàn BDS hàng đầu, được vinh danh qua nhiều danh hiệu uy tín trong và ngoài nước

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC
DỰ ÁN MOVENPICK CỦA TẬP ĐOÀN MIKGROUP
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ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XUẤT SẮC NHẤT
DỰ ÁN BĐS QUỐC TẾ FOREST CITY MALAYSIA



50

THANK

YOU



Head Office: Green Pax Building, 4th floor, 216-218 Tran Nao St., Binh An Ward, Dist 2, HCMC, VN

Business center: P.08 - 4th floor, Vincom Mega Mall Thao Dien, Xa Lo Ha Noi St., Dist 2, HCMC, VN

(028) 3888 8883

www.hoanggiasaigon.vn


