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BHS Group được thành lập với đam mê, khát khao & nhiệt
huyết của những chuyên gia, lãnh đạo trẻ với hơn 10 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
Chúng tôi đã trải qua mọi thăng trầm của thị trường, từ
cảm xúc vỡ oà với doanh thu và lợi nhuận cực lớn cho đến
cảm giác xót xa chứng kiến thị trường bất động sản Việt Nam
đóng băng, dòng tiền tắc nghẽn. Từ đó, chúng tôi rút ra được
những kinh nghiệm thực tiễn quý giá, không chỉ từ những
thành công vang dội mà từ cả những thất bại xương máu.
Với đam mê & nhiệt huyết, BHS Group ra đời hứa hẹn sẽ

GIỚI THIỆU

trở thành cầu nối, là người bạn đồng hành & sát cánh cùng
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Chủ đầu tư khơi thông dòng chảy bất động sản Việt Nam,
mang lại cho khách hàng những bất động sản có giá trị và
tính thanh khoản cao.
BHS
AM HIỂU CHUYÊN SÂU

Trương Hùng Cường
Phó chủ tịch HĐQT

Cấn Công Việt
Phó chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thọ Tuyển
Chủ tịch HĐQT

Lê Xuân Nga

Phó chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc

TƯ DUY CHIẾN LƯỢC
SÁNG TẠO TIÊN PHONG
HÀNH ĐỘNG CHẮC CHẮN
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thọ Tuyển
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CHÚNG TÔI LÀ AI?
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Nền tảng vững. Tiềm lực mạnh. Tầm
nhìn xa. Trách nhiệm & khát vọng lớn
lao. Thành tựu đáng tự hào.
B: Brain – BHS hội tụ những tinh hoa của ngành
bất động sản, gom ước mơ, nuôi hoài bão trở
thành thương hiệu sáng tạo và phát triển kinh
doanh bất động sản hàng đầu, là cầu nối chủ đầu
tư và khách hàng.
H: Hand – Đam mê, khát vọng và trách nhiệm lớn lao
của người BHS sẽ được hiện thực hóa qua những đôi
bàn tay chung sức đồng lòng cùng phát triển.

S: Sharing – BHS mong muốn truyền cảm hứng &
niềm đam mê bất tận, chia sẻ kĩ năng, kinh nghiệm,
lợi ích cộng hưởng với các chủ đầu tư, khách hàng
và với chính người BHS.
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Đối với đối tác: : Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức để cùng phát triển những dự
án giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác đúng tầm. Làm thay đổi diện
mạo, nâng cao chất lượng dự án và tối ưu hoá lợi nhuận, góp phần khơi thông
dòng chảy & tính thanh khoản cho thị trường.

BHS định hướng trở thành

Thương hiệu tiên phong sáng tạo
& phát triển kinh doanh
bất động sản.

Đối với khách hàng: BHS là sứ giả cùng Chủ đầu tư kiến tạo, phát triển những
dự án có chất lượng vượt trội, tính thanh khoản cao, giá trị sống xứng tầm, đáp
ứng mong muốn của Khách hàng.
Đối với nội bộ: Nuôi dưỡng niềm đam mê & nhiệt huyết của người BHS, chia sẻ
lợi nhuận và cơ hội hợp tác đầu tư để gia tăng thu nhập.
Trách nhiệm xã hội: Thông qua chuỗi hoạt động hỗ trợ giáo dục, môi trường và
thiện nguyện hàng năm, chúng tôi muốn khẳng định tinh thần trách nhiệm với
cộng đồng & phấn đấu trở thành doanh nghiệp được xã hội mong đợi.

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
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BHS mang trong mình sứ mệnh của người tiên phong sáng tạo & phát triển
kinh doanh Bất động sản, kiên định với các mục tiêu:
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Brain - Quy tụ những chuyên gia, nhân sự
hàng đầu trong ngành với khả năng sáng
tạo không ngừng để mang lại giá trị cho
khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Hand – Kinh nghiệm thực chiến,
năng lực & tốc độ triển khai của
Người BHS đã giúp chúng tôi tiên
phong hiện thực hóa những ý tưởng
sáng tạo.
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Sharing - Con người là tài sản quý
giá nhất của Doanh nghiệp, chúng
tôi luôn đề cao việc chia sẻ thành
công với đối tác và con người BHS.
Nâng niu, chia sẻ, tạo cơ hội phát
triển là kim chỉ nam cho việc xây giá
trị cốt lõi của thương hiệu BHS.
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BHS Group

BMI

BHS Concept

BHS Property

BPMax

Phát triển Bất động sản
trung hạn

Sáng tạo quy hoạch
và kiến trúc

Phát triển kinh doanh
và đầu tư thứ cấp

Quản lý và khai thác
tài sản
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BHS Miền Trung

BHS Miền Nam

Phát triển kinh doanh
khu vực miền Trung

Phát triển kinh doanh
khu vực miền Nam

Citics.vn
Công nghệ Tài chính
& Bất động sản
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NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT
Năng lực cạnh tranh lớn nhất của BHS Group chính là
kinh nghiệm thực chiến, tốc độ triển khai và am hiểu thị trường với:

12

Năm kinh nghiệm
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1500

Dự án đã nghiên cứu

300

Dự án đã triển khai

Phạm vi nghiên cứu và triển khai:

Toàn quốc
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NGHIỆP VỤ
SÁNG TẠO QUY HOẠCH & KIẾN TRÚC

HỢP TÁC ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

PHÁT TRIỂN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC, QUẢN LÝ VÀ TRIỂN KHAI MARKETING

QUẢN LÝ & KHAI THÁC TÀI SẢN
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SÁNG TẠO QUY HOẠCH & KIẾN TRÚC

THẦN TỐC

Đội ngũ chuyên gia & KTS hàng đầu thị trường thiết kế ý tưởng chỉ trong 7 ngày

SÁNG TẠO

Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để

TỐI ƯU

Tối ưu công năng – vận hành tiết kiệm

ĐỘT PHÁ

Thiết kế đột phá tạo ra sản phẩm mang tính dẫn dắt thị trường

Đi trước – đón đầu sóng thị trường
đưa ra sản phẩm phù hợp

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
GÓI TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH:
Tư vấn thiết kế quy hoạch
Tư vấn thiết kế sản phẩm, mẫu nhà
Tư vấn hệ thống tiện ích, cảnh quan
Tư vấn thiết kế nội thất nhà mẫu

GÓI TƯ VẤN “TỪ THIẾT KẾ ĐẾN BÁN HÀNG”
Kết hợp với BHS Property

GÓI TƯ VẤN “TỪ THIẾT KẾ ĐẾN VẬN HÀNH”
Kết hợp với công ty Quản lý và vận hành Bpmax
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HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

Việt Nam là một đất nước đang phát triển với nguồn dân số
trẻ dồi dào. Đô thị hóa tại Việt Nam chỉ mới bước vào giai đoạn
đầu của quá trình phát triển, nhu cầu về nhà ở liên tục tăng
cao. Bên cạnh tư vấn chiến lược về sản phẩm, BHS Group luôn
sẵn sàng nắm bắt cơ hội hợp tác với các Chủ đầu tư, mang lại
giá trị thành công hơn nữa cho dự án.
Đối tượng hợp tác: Các Chủ đầu tư có dự án đã hoàn thiện
pháp lý hoặc một phần pháp lý
Cách thức hợp tác:
+ BMI sẽ hoàn thiện phần pháp lý tiếp theo
+ Tổ chức thiết kế, thi công và phát triển dự án
+ Phát triển kinh doanh dự án
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PHÁT TRIỂN
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

A. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

C. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH:
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh tổng
thể & phân kỳ bán hàng (kế hoạch ra hàng, giá bán
tại từng thời điểm, cách thức để thu hút đại lý bán

Nghiên cứu tính khả thi

hàng và khách hàng)

Phân tích tài chính dự án

Xây dựng chiến lược, quản lý và triển khai kế hoạch

B. ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM
Định vị concept sản phẩm
Xây dựng giá bán và chính sách bán hàng
Hoàn thiện hồ sơ pháp lý

Marketing - Truyền thông.
Xây dựng và quản lý các chính sách khuyến mãi,
chính sách bán hàng
Dựa vào uy tín & kinh nghiệm để lựa chọn đội ngũ
bán hàng tốt nhất:
+ Xây dựng cơ chế, chính sách sales phù hợp
+ Đào tạo đội ngũ bán hàng
+ Quản lý, kiểm soát đại lý bán hàng
+ Tổ chức kickoff, các chiến dịch push sales
+ Xây dựng và quản lý quy trình bán hàng
+ Quản lý và thu hồi công nợ của khách hàng
+ Báo cáo định kỳ, điều chỉnh phù hợp, kịp thời
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TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC, QUẢN LÝ
VÀ TRIỂN KHAI MARKETING

Nghiên cứu và phân tích nhu cầu, mong muốn của khách hàng
mục tiêu; tìm hiểu chiến lược Marketing của các đối thủ cạnh
tranh cùng phân khúc.
Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể để nhanh chóng tiếp
cận các khách hàng mục tiêu.
Tối ưu chi phí Marketing và tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng,
thúc đẩy doanh số bán hàng
+ Tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu (Branding),
triển khai xây dựng concept sản phẩm và câu chuyện thương hiệu.
+ Tư vấn giải pháp truyền thông tổng thể, lập kế hoạch và triển khai
chi tiết theo từng giai đoạn.
+ Lập & triển khai kế hoạch Marketing Push Sales.
+ Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.
+ Quản lý và tối ưu hoá ngân sách Marketing.
+ Đo lường hiệu quả, báo cáo định kỳ.
+ Tư vấn và xử lý khủng hoảng truyền thông giai
đoạn tiền, trong, hậu bán hàng.
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QUẢN LÝ
& KHAI THÁC TÀI SẢN

Sự kết hợp giữa BHS Group & các thương hiệu uy tín trên toàn
thế giới mang tới dịch vụ quản lý vận hành & nhận ủy thác
cho thuê hàng đầu Việt Nam
1. Dịch vụ cho Chủ đầu tư
- Tư vấn đầu tư, tư vấn tiện ích, công năng và hoàn thiện kỹ
thuật dự án;
- Đại diện Chủ đầu tư đàm phán nhượng quyền thương hiệu;
- Kiểm toán, đánh giá hoạt động quản lý Bất động sản của CĐT;
- Quản lý, vận hành và khai thác kinh doanh trọn gói.
2. Dịch vụ cho Chủ sở hữu BĐS
- Đánh giá và quản lý tài sản
- Báo cáo tài chính Thu hộ - Chi hộ
- Cung cấp dịch vụ Buồng phòng, F&B…
- Khai thác và tiếp thị cho thuê cho chủ nhà
3. Dịch vụ cho khách thuê dài hạn – khách du lịch
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BHS Group thấu hiểu thị trường bất
động sản không chỉ dựa vào nghiên
cứu, số liệu thống kê, mà đã có
nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
trên thị trường toàn quốc.

LÀM ÍT - LÀM CHẤT - LÀM LỚN

ĐỐI TÁC
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KHAI SON
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
TÊN DỰ ÁN
KN PARADISE
Vị trí: Bãi Dài, bán đảo Cam Ranh, Khánh Hoà.
Quy mô: 794,45ha
Loại hình: nhà phố thương mại, biệt thự, khách sạn …
Hình thức sở hữu: Sở hữu lâu dài, sở hữu 70 năm.
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TÊN DỰ ÁN
LEGACY HILL
Diện tích đất: 60.000 m2
Gồm: biệt thự, shophouse, tổ hợp vui chơi giải trí trong nhà,
khu dã ngoại sinh thái ngoài trời, tổ hợp resort và khách sạn quốc tế
Số lượng: 582 căn biệt thự, 68 căn shophouse
Loại biệt thự: 4 - 5 phòng ngủ
Diện tích căn hộ: từ 217 m2 - 500 m2
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TÊN DỰ ÁN
AQUA CITY HALONG
Diện tích đất ~ 915.000m2
Gồm: Shoptel & Villa Suite
Số lượng: 307 Shoptels & Villas Suite
Loại căn hộ: 2 – 4 phòng ngủ.
Diện tích căn hộ: 250 – 2000 m2
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TÊN DỰ ÁN
À LA CARTE HALONG BAY
Vị trí: Bán đảo 2 KĐT Halong Marina, Hạ Long
Quy mô: 5125 m2, 41 tầng, 409 căn hộ khách sạn
521 căn hộ dịch vụ
Loại hình: Tòa tháp khách sạn và căn hộ dịch vụ
Hình thức sở hữu: Lâu dài
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TÊN DỰ ÁN
CITADINES MARINA HALONG
Diện tích đất 5712 m2
Gồm: 30 tầng & 1 tầng hầm lửng
Số lượng: 872 căn
Loại căn hộ: căn hộ dịch vụ
& chung cư cao cấp
Diện tích căn hộ: từ 35 m2 - 114 m2
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TÊN DỰ ÁN
SONASEA VÂN ĐỒN HARBOR CITY
Vị trí: vịnh Bái Tử Long, khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh
Quy mô: 358.3 ha
Loại hình: Liền kề, Shophouse, Shoptel, Boutique hotel
Biệt thự biển, biệt thự đồi, khách sạn, căn hộ khách sạn
Hình thức sở hữu: Lâu dài & 50 năm
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TÊN DỰ ÁN
CROWN VILLA THÁI NGUYÊN
Vị trí: Đường Cách mạng tháng 8, P. Gia Sàng,
trung tâm TP. Thái Nguyên
Quy mô: 35,42ha
Loại hình: Liền kề, Shophouse, Shopvillas,
Biệt thự đơn lập, Biệt thự song lập
Sở hữu: Lâu dài
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TÊN DỰ ÁN
FLC TROPICAL CITY HẠ LONG
Vị trí: Phường Cao Xanh - Hà Khánh,
Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Quy mô: 88ha
Loại hình: Shophouse, Liền kề
Sở hữu: Lâu dài
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TÊN DỰ ÁN
GELEXIMCO SOUTHERN STAR
Vị trí: Ngõ 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Quy mô: 9390 m2 với 2 đơn nguyên cao 25 tầng
Loại hình: Chung cư nhà ở
Hình thức sở hữu: Lâu dài
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TÊN DỰ ÁN
WEST LAKES GOLF & VILLAS
Diện tích đất ~ 120.000m2
Gồm 537 biệt thự nghỉ dưỡng
Số lượng: 537 biệt thự
Loại căn hộ: 2 – 3 phòng ngủ.
Diện tích căn hộ: từ 85 m2 - 300 m2.
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TÊN DỰ ÁN
ANCRUISING
Vị trí: Đường Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên,
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
Loại hình: Căn hộ khách sạn
Quy mô: 4825,7m2; 434 sản phẩm
Sở hữu: Sổ đỏ lâu dài
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