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TỔNG QUAN
BLUE DIAMOND

K

ính gửi Quý khách hàng,
Lời đầu tiên, Công ty Kim Cương Xanh (Blue Diamond) xin kính gửi đến Quý khách hàng
lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất vì đã quan tâm đến công ty chúng tôi!

Công ty cổ phần Kim Cương Xanh (Blue Diamond) được thành lập vào ngày 08 tháng 08 năm
2008 hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà
Chung cư, dịch vụ quản lý kỹ thuật, môi giới bất động sản và các dịch vụ khác.
Từ khi hình thành và phát triển đến nay, thấu hiểu mong muốn và nhu cầu của khách hàng,
chúng tôi luôn chú trọng thực hiện phương châm “Quản lý tận tâm - Nâng tầm giá trị” và xem đó
là kim chỉ nam hoạt động của mình. Quản lý tận tâm từ sự thấu hiểu nhu cầu với mục tiêu mang
đến nhiều dịch vụ vụ tiện ích, an toàn, chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ góp phần làm gia tăng chất
lượng cuộc sống, gia tăng giá trị bất động sản của Quý khách hàng.
Với định hướng chất lượng dịch vụ là yếu tố tiên quyết, khách hàng là trọng tâm. Blue Diamond
không ngừng nỗ lực và phấn đấu để được thị trường đón nhận, để được khách hàng tín nhiệm.
Gần 15 năm qua chúng tôi tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu có năng lực,
tin cậy trong lĩnh vực quản lý Bất động sản. Chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho Quý khách hàng
những giải pháp có giá trị tối ưu nhất.
Blue Diamond rất hân hạnh và tự hào được hợp tác cùng với Quý khách hàng!
Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe, phát triển, thành công!
Trân trọng,

TẦM NHÌN

Tạo ra một xã hội cởi mở và gắn kết thông qua công tác quản lý vận hành tử tế và chuyện
nghiệp.
SỨ MỆNH
Với đội ngũ tận tâm, tích cực và cầu tiến, Blue Diamond làm việc dựa trên nền tảng “12 Giá trị
Văn hóa” nhằm đem lại cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Blue Diamond hoạt động trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà, chung cư. Bên cạnh đó sẽ
phát triển thêm các dịch vụ cộng thêm như: Quản lý kỹ thuật, Môi giới và kinh doanh Bất động
sản, kinh doanh thương mại bán lẻ.
Khách hàng của Blue Diamond là tòa nhà Văn phòng, Chủ đầu tư, Ban quản trị và Cư dân.
Chúng tôi luôn tôn trọng giá trị, mong đem lại giá trị để cùng hướng đến kết quả Win - Win.
Blue Diamond luôn đề cao việc quản lý rủi ro lên hàng đầu. Cam kết tạo ra một môi trường
sống an toàn, an ninh và gắn kết cộng đồng cư dân trong những dự án mà chúng tôi hân
hạnh phục vụ.

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
CAM KẾT Nhân viên cam kết nỗ lực hết mình cho đến khi thành công, luôn gắn bó với Tầm nhìn,
Sứ mệnh, Văn hóa của Công ty. Đối với khách hàng phải tôn trọng, tín nhiệm và hỗ trợ tối đa
khi có thể.
LÀM CHỦ Chịu trách nhiệm về mọi hành động, kết quả trong công việc của mình. Chủ động
học hỏi, làm chủ quy trình để tiến đến chuyên nghiệp.
ĐỘI NGŨ Cam kết làm bất cứ điều gì để đội ngũ gắn kết cùng nhau và đạt được mục tiêu
chung. Luôn linh động trong công việc và có thể thay đổi nếu những việc đang làm không hiệu
quả.
THÁI ĐỘ Thái độ làm việc sẽ không chỉ là chìa khóa để nâng cao năng suất làm việc của bản
thân mà còn giúp tương tác tốt hơn với tập thể và đồng thời phát triển các mối quan hệ với
khách hàng. Nhắc nhở bản thân mình và người khác luôn giữ thái độ tích cực trong quá trình
xây dựng sự nghiệp để làm những việc đúng đắn.
HỌC HỎI Thành công lại là kết quả của một quá trình học hỏi. Chỉ bằng cách không ngừng
học hỏi chúng ta mới có thể tích lũy được nhiều năng lượng và thích nghi với sự phát triển của
xã hội để tồn tại.
CHĂM SÓC Chăm sóc chính mình, quan tâm đến những người xung quanh, đối xử chân thành
với đồng nghiệp, với đối tác, với khách hàng và đội ngũ.
TẬN TÂM Tận tậm là biết thực hiện tất cả các công việc, từ to đến nhỏ bằng tất cả sức lực,
tâm huyết, tôn trọng công việc, luôn làm việc đến kết quả cuối cùng, thành hoặc bại và dám
chịu trách nhiệm.
CÂN BẰNG Sống cân bằng có nghĩa là có một cái nhìn tích cực, duy trì những thói quen tốt và
giảm căng thẳng. Luôn hoàn thành công việc và các nhiệm vụ quan trọng nhất trước để có
thể dành thời gian quý báu cho bản thân, gia đình và cũng để làm mới bản thân mình.
CHÍNH TRỰC Chính trực đồng nghĩa với việc xem trọng danh dự trong mọi tình huống của cuộc
sống. Luôn thẳng thắn, thể hiện bản thân một cách rõ ràng không mang tính chất mập mờ để
người khác luôn hiểu được những gì mình truyền đạt cách tốt nhất. Làm việc trung thực, giữ lời
hứa với mọi người và không nuốt lời.
NHẤT QUÁN Luôn nhất quán trong mọi tư tưởng, hành động và suy nghĩ để tạo được sức ảnh
hưởng tích cực đến những người xung quanh.
HỆ THỐNG Tư duy hệ thống là cách nhìn nhận vấn đề trong mối tương quan giữa nhiều yếu
tố. Từ đó có thể xác định chính xác mục tiêu, nhiệm vụ và sự phân công hợp lý để hoàn thành
công việc theo đúng yêu cầu.
THỊNH VƯỢNG Thịnh vượng là sự thể hiện phong phú về trải nghiệm, giàu có về tri thức, khỏe
mạnh về thể chất, hạnh phúc về tinh thần. Nó còn là sự cho đi lẫn nhận lại, cho phép mình giàu
có ở mọi khía cạnh trong cuộc sống bằng cách tôn trọng giá trị của bản thân và người khác.

QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2008

2009 - 2010

2011 - 2013

2014 - 2015

Ngày 0 8 / 0 8 / 2 0 0 8 ,

Trở thành đối tác

Mở rộng thị trường,

Chú trọng công tác

Blue Diamond được

chiến

của

tiếp nhận các Dự

đào tạo nguồn nhân

thành lập trên nền

công ty Vạn Phát

án tại nhiều địa bàn

lực, tuyển dụng đội

tảng

nhân

Hưng - Chủ đầu tư

trên thành phố. Ứng

ngũ có kinh nghiệm

sự có kinh nghiệm

Dự án Khu căn hộ

dụng

nghệ

và tiếp tục mở rộng

quản lý điều hành,

Phú Mỹ, Khu dân cư

vào công tác quản

quy mô khách hàng.

chắm

khách

Phú Mỹ, Khu dân cư

lý vận hành.

Toàn thể cán bộ

hàng trong lĩnh vực

Phú Xuân, ... cùng

nhân viên đều đạt

bất động sản.

với sự tín nhiệm của

chứng chỉ quản lý

nhiều khách hàng,

vận hành tòa nhà.

những

sóc

lược

Blue Diamond mở
rộng quy mô, nâng
tổng số căn hộ quản
lý hơn 2.000 căn hộ.
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công

2016 - 2017

2018 - 2019

Kết hợp với đơn vị

Blue

chuyên môn tổ chức

tục

2020 - 2021

Đến nay

tiếp

Đẩy mạnh phát triển

Số hóa điều hành tập

xây

chất lượng dịch vụ:

trung.

đào tạo chứng chỉ

dựng hệ thống quản

Quản lý dự án phân

Phát triển công nghệ

Quản lý - Vận hành

trị

khúc cao cấp

phục vụ tiện ích cho

tòa nhà cho đối tác:

hiện đại dựa trên nền

cư dân.

Chủ

Ban

tảng công nghệ và

Kết nối những sự kiện

quản trị. Khai trương

quản trị rủi ro. Định

đem lại giá trị sống

văn phòng đại diện

vị phân khúc khách

nhân văn cho cộng

mới; tiếp nhận quản

hàng

cao

đồng (thư viện số, hội

lý vận hành những

cấp nhằm tập trung

thảo phổ biến kiến

tòa nhà có quy mô

nguồn lực nâng cao

thức).

lớn.

chất lượng dịch vụ.

Đạt TOP 10 đơn vị

Cung cấp thêm các

quản lý vận hành tòa

tiện ích, dịch vụ, gia

nhà tiêu biểu theo

tăng.

đầu

tư,

bình chọn trên mạng
xã hội.

Diamond
củng

chuyên

cố,

nghiệp,

trung

CHÍNH SÁCH
CHẤT LƯỢNG

AN TOÀN

CAM KẾT
Đảm bảo thực hiện đúng các quy trình về quản lý
an ninh tòa nhà, quy trình vận hành và bảo trì bảo
dưỡng hệ thống kỹ thuật, đảm bảo quy trình làm
sạch tòa nhà, quy trình chăm sóc cảnh quan và cây
xanh, quy trình vận hành hồ bơi, quy trình giám sát,
quy trình quản lý nhân sự tại dự án, ... Cam kết cho
dự án được vận hành tốt, có hiệu quả.
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Blue Diamond thực hiện quản lý
chất lượng bất động sản với mức
độ an toàn cao nhất có thể. Luôn
chú trọng công tác phòng ngừa
các rủi ro có thể xảy ra cho cộng
đồng cư và Chủ đầu tư.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tốt và nhân
viên chuyên nghiệp, tận tâm trong công việc.
Nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị đảm
bảo phục vụ tốt cho công việc; tăng cường
hợp tác và phát triển bền vững.

CẢI TIẾN LIÊN TỤC
Chủ động, sáng tạo, tích cực đầu tư và ứng
dụng kỹ thuật công nghệ mới; không ngừng
cải tiến chất lượng dịch vụ, phục vụ khách
hàng ngày càng tốt hơn.

Tổng quan Blue Diamond 12

PHẦN MỀM
QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Phần mềm được phát triển và xây dựng trên
nền tảng công nghệ điện toán đám mây nhằm
tin học hóa toàn diện công tác quản lý tòa nhà
chung cư cao ốc. Công nghệ phát triển ứng
dụng tích hợp nhiều nền tảng, tối ưu mọi công
đoạn vận hành tòa nhà. Điều này giúp kế toán,
thu ngân thực hiện các nghiệp vụ một cách
nhanh nhất mọi lúc mọi nơi.
Không chỉ quản lý đơn giản, cư dân có thể nhận
thông báo, nắm bắt thông tin mới từ Ban quản lý
một cách nhanh chóng. Phần mềm thân thiện dễ
sử dụng với việc tra cứu đăng ký dịch vụ tiện ích
online, sữa chữa tại căn hộ như điện gia dụng,
điện lạnh. Thanh toán các hóa đơn chi phí nhanh
gọn và tiết kiệm thời gian thông qua các hình
thức thanh toán trực tuyến, ví điện tử, các ứng
dụng ngân hàng.
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Phần mềm quản lý vận hành 16
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B

lue Diamond cung cấp đầy đủ các
dịch vụ quản lý cho nhiều loại hình
bất động sản khác nhau. Tùy thuộc
vào quy mô và loại hình bất động
sản, chúng tôi đề xuất các giải pháp, các
chiến lược quản lý phù hợp với thực tế, nhất
quán và minh bạch.
Cộng đồng cư dân là khách hàng của Chủ
đầu tư và là người chủ thực sự của mỗi tòa
nhà chung cư. Vì thế, trong quản lý chung
cư, Blue Diamond không chỉ quan tâm tới
Chủ đầu tư mà còn đặc biệt chú trọng vai
trò của cư dân, Ban quản trị.
Chúng tôi chia sẻ và hợp tác cùng với Chủ
đầu tư/Ban quản trị, gánh vác các công việc
của quá trình vận hành và quản lý tòa nhà.
Chúng tôi hy vọng mỗi cư dân thông qua
Ban quản trị, sẽ được tham gia sâu vào việc
quản lý và có quyền quyết định các chính
sách quan trọng, các vấn đề cốt yếu của
chung cư. Từ đó tạo nên bản sắc cộng đồng,
giá trị nhân văn, môi trường sống ngày càng
văn minh và hiện đại hơn; đồng thời nâng
cao giá trị bất động sản theo thời gian.

Blue Diamond hướng đến mục tiêu an toàn và
chất lượng đạt tiêu chuản hình ảnh Tòa nhà văn
phòng hiện đại và sang trọng. Nâng cao giá trị
cho Chủ đầu tư, cho khách thuê tại tòa nhà.
Làm hài lòng Chủ đầu tư, khách thuê và khách
tham quạn.
Chúng tôi chú trọng quản lý và bảo vệ tài sản
của khách hàng trong điều kiện tốt nhất, chú
trọng quản lý rủi ro, mang lại cản giác an tâm và
tin tưởng cho khách hàng.

19

Gia tăng vị thế và giá trị cho Chủ đầu tư, cho
khách hàng thuê và mua bán. Đảm bảo an
toàn và kiểm soát tốt mọi rủi ro là mục tiêu Blue
Diamond hướng đến trong cung cấp dịch vụ
quản lý vận hành trung tâm thương mại.

Dịch vụ của Blue Diamond 20

DỊCH VỤ CỦA
BLUE DIAMOND
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DỊCH VỤ GIA TĂNG
PHỤC VỤ CƯ DÂN

H

oạt động quản lý tòa nhà
của Blue Diamond không chỉ
chú trọng chất lượng bộ máy
nhân sự mà còn đặc biệt
quan tâm đến việc làm thế nào để nâng
tầm chất lượng dịch vụ bao gồm:

Dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa
điện nước tại nhà cho Cư dân.

Tổ chức các hoạt động cộng đồng
nhân văn, thư viện số phù hợp với nhu
cầu, văn hóa của từng dự án.

Phổ biến kiến thức liên quan đến sức
khỏe, luật, … liên quan đến sở hữu tòa
nhà.

Dịch vụ của Blue Diamond 22

DỊCH VỤ CỦA
BLUE DIAMOND
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QUẢN LÝ
KỸ THUẬT

V

ới mong muốn chia sẻ nỗi lo và gánh nặng về việc quản lý hệ thống kỹ
thuật của tòa nhà, Blue Diamond sẽ mang đến giải pháp quản lý kỹ thuật
tối ưu với chi phí hợp lý cho khách hàng. Chúng tôi đảm bảo cho hệ thống
kỹ thuật của khách hàng được vận hành liên tục, thường xuyên bảo trì,
bảo dưỡng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống, kiểm soát rủi ro: các
biện pháp phòng ngừa, có phương án dự phòng để xử lý rủi ro khi có sự cố xảy ra.
Chúng tôi quản lý các nhà thầu bảo trì hệ thống, các dịch vụ sửa chữa kỹ thuật khác.
Blue Diamond sẽ chuẩn bị hồ sơ mời thầu, gọi thầu, đánh giá và báo cáo về đấu
thầu. Quá trình làm việc của nhà thầu được theo dõi và đánh giá định kỳ để đảm bảo
dịch vụ được duy trì tốt.

Dịch vụ của Blue Diamond 24

T

hời gian qua, Blue Diamond đã
tham gia đầu tư, kinh doanh và
phân phối thành công nhiều
dự án bất động sản có quy mô
lớn như: Căn hộ Oriental Plaza, Căn hộ
Hoàng Anh Gold House, Khu biệt thự vườn
Thủ Đức Garden Homes, Khu biệt thự Villa
Park, ...
Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm, mối
quan hệ, thu thập được nhiều thông tin
về các dự án khác nhau, ... có đa dạng
các lựa chọn về nguồn cung và nguồn
cầu. Tùy thuộc vào nhu cầu, thị hiếu và
ngân sách của quý khách hàng, chung
tôi sẽ tư vấn và cung cấp các thông tin
để quý khách hàng có thể lựa chọn và
đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn nhất.
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Dịch vụ của Blue Diamond 26
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KINH NGHIỆM
QUẢN LÝ VẬN HÀNH
KHU CĂN HỘ RUBY PRECINCT
36 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM
CHỦ ĐẦU TƯ: Gamuda Land
TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT : 41,867.00 m2
5 Block, 12 tầng, 1 tầng hầm đậu xe, 1520 căn hộ và 32 căn Shophouse

KHU CĂN HỘ MOONLIGHT PARK VIEW
Mặt tiền đường số 7, Khu Tên Lửa, Quận Bình Tân, TP. HCM
Chủ đầu tư: Hưng Thịnh Coporation

Tổng diện tích: 7.648,6 m2
19 tầng và 02 tầng hầm

Tổng số căn hộ: 463 căn hộ, 34 căn officel-tel
29 BLUE DIAMOND

KHU CĂN HỘ RICCA
Đường Gò Cát, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Tân Phú
TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT : 12,657 m2
2 Block, 18 tầng nổi, 1 tầng hầm đậu xe, 23 Shophouse - TMDV, 521 căn hộ, 28 căn Duplex.

KHU BIỆT THỰ VILLA PARK
Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM
Chủ đầu tư: MIK Group

Số lượng: 240 căn biệt thự
Bao gồm các loại đơn lập, song lập, liền kề
và các căn kinh doanh dịch vụ.
Kinh nghiệm quản lý vận hành
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KINH NGHIỆM
QUẢN LÝ VẬN HÀNH
KHU CĂN HỘ 9 VIEW
Đường Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
Chủ đầu tư: Hưng Thịnh Coporation

Tổng diện tích: 12.627 m2
03 block cao 18 tầng
Tổng số căn hộ: 690 căn hộ

KHU CĂN HỘ ORIENTAL PLAZA
685 Âu Cơ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Thuận

Tổng diện tích: 15.802 m2,
04 block, cao 22 tầng, 1136 căn hộ
(03 tầngthương mại, 01 tầng hầm).

31 BLUE DIAMOND

KHU ĐÔ THỊ NGHỈ DƯỠNG LA MAISON DE CẦN GIỜ

Tọa lạc trong khuôn viên khu dân cư nhà vườn du lịch Phước Lộc có quy mô lên đến 56.89 héc ta,
bao gồm 1 tòa nhà khách sạn 4 sao, 246 căn nhà phố vườn và 388 biệt thự nghỉ dưỡng cùng hệ
thống 24 tiện ích đẳng cấp.

THỦ ĐỨC GARDEN HOMES
27 đường số 3, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Tổng diện tích: 150.000 m2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng - trang trí Việt Quốc

bao gồm 254 căn biệt thự
Kinh nghiệm quản lý vận hành
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KINH NGHIỆM
QUẢN LÝ VẬN HÀNH
KHU CĂN HỘ THE HARMONA
21 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty CP Vật Tư XNK Tân Bình

Tổng diện tích khu đất: 9.137 m2
03 block, cao 19 tầng, 581 căn hộ

KHU CĂN HỘ HOÀNG ANH GOLD HOUSE
187A Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty TNHH An Tiến
33
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Tổng diện tích sàn: 198.145 m2
8 block , cao 28 tầng , 1040 căn hộ

KHU CĂN HỘ CANTAVIL AN PHÚ
Số 25 P. An Phú, Quận 2, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển nhà Daewon - Thủ Đức

Tổng diện tích đất: 46.605 m2
03 block, cao 16 tầng, 390 căn hộ

CAO ỐC PN-TECHCONS
48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận

Tổng diện tích: 4.000 m2
03 block, cao 18 tầng, 176 căn hộ
Kinh nghiệm quản lý vận hành
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KINH NGHIỆM
QUẢN LÝ VẬN HÀNH
KHU CĂN HỘ PHÚ MỸ
Hoàng Quốc Việt nối dài, P. Phú Mỹ, Q.7
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng

Tổng diện tích: 12,915 m2
5 block , cao 21 đến 25 tầng, 501 căn hộ

KHU CĂN HỘ THỦY LỢI 4A
205 Nguyễn Xí, Phường 26, Q. Bình Thạnh TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu Tư BĐS Thủy Lợi 4A

Tổng diện tích: 7.000 m2
03 block, cao 16 tầng
Tổng số căn hộ: 330 căn
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TULIP TOWER
15 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng Thuận Hưng

Tổng diện tích: 1.843 m2
01 block, cao 21 tầng, 132 căn hộ

KHU CĂN HỘ TAM PHÚ
Đường Cây Keo, P. Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty TNHH tư vấn và kinh doanh nhà Đạt Gia

Tổng diện tích: 27.823 m2
02 block, cao 21 tầng
Tổng số căn hộ: 1034 căn hộ
Kinh nghiệm quản lý vận hành 36

KINH NGHIỆM
QUẢN LÝ VẬN HÀNH
KHU CĂN HỘ SÀI GÒN MỚI
Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Tổng diện tích: 8.170 m2

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần BĐS Sài Gòn Mới

127 căn hộ, cao 18 tầng

KHU CĂN HỘ HOÀNG QUỐC VIỆT
64 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng
37

BLUE DIAMOND

Tổng diện tích: 1.366 m2
01 block, cao 18 tầng, 105 căn hộ

KHU CĂN HỘ NGỌC LAN
35 Phú Thuận, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần BĐS Sài Gòn Vina

Tổng diện tích: 5.443 m2
01 block, cao 18 tầng, 275 căn hộ

và Cty Hợp Tác Kinh Tế và XNK Savimex

KHU PHỨC HỢP LACASA
89 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng

Tổng diện tích: 305.446 m2
02 block, cao 33 tầng, 351 căn hộ trên 7 block
Tổng diện tích khu thương mại 110.000m2
Kinh nghiệm quản lý vận hành
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KINH NGHIỆM
QUẢN LÝ VẬN HÀNH
KHU CĂN HỘ V-STAR
Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vcon Tấn Trường

Tổng diện tích sàn: 32.200 m2
02 block, cao 15 tầng, 224 căn hộ

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG TCL
( TÂN CẢNG LOGISTIC)
KDC Số 1, Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu Tư BĐS Thủy Lợi 4A.
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Tổng diện tích sàn: 10.000 m2
12 tầng, 1 tầng hầm

KHU CĂN HỘ SKY 9
Đường Liên Phường, P. Phú Hữu, Q.9, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty tổ chức Nhà Quốc gia (N.H.O JSC.)

Tổng diện tích xây dựng: 7.536m2
03 block, từ 15 đến 19 tầng,
Tổng số căn hộ: 1.222 căn hộ

KHU DÂN CƯ PHÚ XUÂN
Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.

Diện tích: 39.400 m2
Bao gồm 454 nhà liên kế, 126 biệt
thự đơn lập, 181 biệt thự song lập
Kinh nghiệm quản lý vận hành
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KINH NGHIỆM
QUẢN LÝ VẬN HÀNH
KHU CĂN HỘ CONIC GARDEN
KDC 13B, Nguyễn Văn LInh, Bình Chánh, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư & Phát Triển Lĩnh Phong
02 block, 15 tầng, 360 căn hộ, với nhiều tiện ích: hồ bơi, sân tennis, khu thể thao

KHU CĂN HỘ PHÚ MỸ THUẬN
Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Phú Mỹ Thuận.
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Tổng diện tích: 14.835 m2
04 block, từ 18 đến 21 tầng, 578 căn hộ

KHU CĂN HỘ GIAI VIỆT
856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM

Tổng diện tích: 42.250 m2

Chủ đầu tư: Công ty CP Xây Dựng và Phát Triển Nhà Hoàng Anh

02 block, cao 29-30 tầng,
Tổng số căn hộ: 642 căn hộ

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG FPT TÂN THUẬN
KCX Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Viên Thông FPT Tân Thuận
Tổng diện tích sàn xây dựng: 13.072 m2, 06 tầng, với tầng thượng làm căn tin, bãi xe 3 tầng
Kinh nghiệm quản lý vận hành
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KHU CĂN HỘ HOMY LAND 1
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202 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trung Tây, Q.2, TP.HCM

Tổng diện tích xây dựng: 5.000 m2

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đất Sài Gòn

01 block, cao 14 tầng,152 căn hộ

KHU CĂN HỘ BOTANIC

KHU CĂN HỘ LINH TRUNG

- 312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

- 6-8 Đường số 16, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức,TP.HCM

- Chủ đầu tư: Công ty CP ĐTXD Phú Gia Hưng

- Chủ đầu tư: Công ty BĐS Sài Gòn ViNa

- 02 block, cao 18 tầng, 268 căn hộ

- 02 block, 14 tầng, 259 căn hộ

BLUE DIAMOND

Đối tác
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Công ty GAMUDA LAND VIETNAM

Công ty TNHH

LIMITED LIABILITY COMPANY

XD - KD Nhà Phước Lộc

Công ty

Cổ phần Phần phát triển nhà

Công ty cổ phần

Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh

Daewon Thủ Đức

Vạn Phát Hưng

Công Ty Tnhh XD & KD

Công ty TNHH tư vấn và

Tập đoàn

Nhà Điền Phúc Thành

kinh doanh nhà Đạt Gia

Hoàng Anh Gia Lai

Công ty CP ĐT

Công ty cổ phần xây dựng Thuận Hưng

Công ty cổ phần
Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

xây dựng Tân Bình

45

MIK Group

Công ty CP Bất Động Sản

Công ty

Công ty CP

Công ty cổ phần đầu tư

Điện lực Sài gòn VINA

Schindler Việt Nam

Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4A

Sơn Thuận

BLUE DIAMOND

Công ty TNHH xây dựng - trang trí
Việt Quốc

Công ty TNHH MTV Thương Mại
Dịch Vụ Hồ Lê Gia

Công ty TNHH Vệ Sinh
Pro - Clean

Công ty
phần mềm Cyfeer

Công ty TNHH
Business Coaching Asia

Tập đoàn Bưu Chính
Viễn ThôngViệt Nam

Công ty Bảo Vệ An Ninh
Phúc Long

Ngân hàng Nông Nghiệp
& Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

Công ty Bảo vệ
Việt Nhật Yuki Sepre 24

Công ty cung cấp
dịch vụ vệ sinh Care VN

Công ty TNHH TMDV
Tự Hào Việt

Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ
An ninh Việt Đức

Đối tác
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