
công ty cổ phần quản lý và khai thác tòa nhà vnpt 

Dịch vụ Bất động sản 

Công tâm – Vượt qua thách thức – Tôn trọng – Không thỏa hiệp với chất lượng – Cân bằng cuộc sống 



2 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Công tâm 

Vượt qua thách thức 

Tôn trọng 

Không thỏa hiệp với chất lượng 

Cân bằng cuộc sống 



3 

Thư từ Tổng Giám đốc 4 

Về chúng tôi 5 

Dịch vụ bất động sản 12 

Dự án tiêu biểu 32 

Nội dung 



4 

Kính gửi Quý khách hàng, 

 

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm tới PMC và các dịch vụ Bất động sản 

chúng tôi cung cấp. 

 

Là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ Quản lý và tư vấn linh hoạt và 

hiệu quả nhằm tối đa hóa giá trị tài sản của Quý khách. Chúng tôi nỗ lực cung cấp các giải pháp 

toàn diện nhất nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng, đồng thời tối thiểu hóa chi phí, khiến khách 

hàng yên tâm khi giao tài sản cho chúng tôi.  

 

Quý khách luôn có nhiều lựa chọn trong việc tìm kiếm đối tác cho dự án của mình nhưng chúng tôi 

tin rằng chỉ PMC mới đem đến cho Quý khách các giải pháp thiệt thực và toàn diện trong linh vực 

Quản lý và khai thác Bất động sản.  

• Kinh nghiệm: Là công ty dịch vụ Bất động sản lớn, PMC đã cung cấp dịch vụ quản lý, tư vấn 

cho nhiều dự án Chung cư, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Tòa nhà hỗn hợp, Tòa nhà trụ 

sở… 

• Mối quan hệ: Với trên 15 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý Bất đông sản, Ban giám đốc 

của chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng của cả các doanh nghiệp tư nhân và các tập đoàn 

nhà nước, các cơ quan chính phủ, xây dựng nhiều mối quan hệ khăng khít và bên vững với các 

nhà đầu tư và khách hàng.  

• Chuyên gia: Cùng những nhà quản lý có trên 20 năm kinh nghiệm và hơn 400 chuyên viên, 

chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều dự án với đa dạng các loại hình Bất động sản.  

 

Chúng tôi hiểu rằng, việc cung cấp các dịch vụ Bất động sản chuyên nghiệp và toàn diện có sức 

mạnh làm thay đổi cộng đồng. Vì thế, chúng tôi luôn nô lực hướng tới mục tiêu đó trong từng hành 

động, để biến các kỳ vọng của Quý khách trở thành hiện thực. 

 

Chúng tôi mong muốn được đáp ứng các yêu cầu của Quý khách và chân thành cảm ơn Quý khách 

đã danh thời gian cho chúng tôi. 

 

Trân trọng, 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Hồng Minh 

Tổng Giám đốc 
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Về chúng tôi 

PMC mang đến cho bạn những giải pháp thực tế và hoàn 

toàn khả thi. Là một công ty cung cấp đầy đủ các dịch vụ bất 

động sản, chúng tôi được trang bị để tự tin trở thành điểm 

dừng cho mỗi nhu cầu về bất động sản của khách hàng, 

trong mọi tình huống. 

 

LÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, CHÚNG TÔI TỰ TIN VỚI: 

 Những mối quan hệ giá trị 

 Những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản 

 Những dịch vụ trực tiếp và hướng tới khách hàng 

 Những chiến lược và giải pháp khả thi  

 Tầm nhìn quốc tế và kinh nghiệm thực tế tại khu vực 

 4 năm hoạt động thành công trong lĩnh vực bất động sản 



Được thành lập vào tháng 6 năm 2009, PMC là sự hợp tác góp vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng 

công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty Bất động sản Hà Nội (HPM). 

 

Qua hơn nửa thế ký hình thành và phát triển trong lĩnh vực viễn thông, VNPT đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phát triển 

của ngành viễn thông Việt Nam. Tập đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong 10 quốc gia có 

tốc độ phát triển viễn thông cao nhất thế giới. 

 

Trong khi đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị hàng đầu, tạo dựng được lòng tin vững chắc trong lĩnh vực Bưu chính 

chuyển phát, Bán lẻ và Tài chính. 
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Với mục tiêu dẫn đầu thị trường về mảng cung cấp dịch vụ quản lý  cho các cơ quan hành chính, các khách hàng doanh nghiệp và 

khách hàng cá nhân, chúng tôi dựa trên sự phóng khoáng để thiết kế các dịch vụ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn. 

 

PMC khởi đầu với mảng Quản lý Bất động sản, và phát triển sang dịch vụ Quản lý Kỹ thuật và Bảo trì hệ thống, Tư vấn và Đào tạo, 

Môi giới và Đầu tư. Chúng tôi mang đến dịch vụ bất động sản với chất lượng cao, cung cấp cho bạn những lời khuyên và tư vấn 

thiết thực. Chúng tôi tự hào rằng PMC luôn chú trọng đến những chi tiết nhỏ nhất ngay từ lần đầu tiên tiếp cận. Chúng tôi sẵn 

sàng đáp ứng mọi yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng. 

 

Điều làm PMC trở nên khác biệt là niềm tin về định hướng công ty của hơn 500 nhân viên có kinh nghiệm và sự linh hoạt trong 

quản lý và cung cấp dịch vụ. Trong 5 năm qua, PMC đã phát triển các văn phòng chiến lược tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ 

Chí Minh, mang đến cho khách hàng sự yên tâm tuyệt đối. 
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Tầm nhìn quốc tế  
   giải pháp khu vực 
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Hợp tác để đạt hiệu quả trong công việc 

Các dịch vụ Bất động sản PMC cung cấp đều bao gồm các chỉ dẫn chuyên môn và hướng 

dẫn chi tiết, mang tới một chuỗi dịch vụ chủ động và hoàn hảo cho bất động sản của 

khách hàng. 

 

Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ bất động sản, PMC tin tưởng vào phương pháp 

riêng được đúc kết qua nhiều năm trải nghiệm và phát triển các mối quan hệ với chủ đầu 

tư – nhà cung cấp dịch vụ – khách hàng. 

 

Chúng tôi thiết kế những gói quản lý riêng biệt và bố trí lượng nhân sự phù hợp cho mỗi 

bất động sản.   

 

Trải nghiệm của chúng tôi bắt đầu bằng việc thu thập những thông tin và sự hiểu biết 

đầy đủ về dự án cũng như thị trường, thiết lập một nền tảng vững chắc cho sự thành 

công. Cùng với đó, chúng tôi nỗ lực làm việc để đưa ra những đề xuất cho khách hàng, 

chú ý tới từng thách thức nhỏ nhất và xây dựng một kế hoạch tổng thể. Chúng tôi  hợp 

tác với khách hàng, cùng góp ý, điều chỉnh, đồng thuận và phê duyệt cho giải pháp tối 

ưu. Sau đó, chúng tôi thực hiện chiến lược và đưa ra hướng dẫn chi tiết về dịch vụ và tiện 

ích cho khách hàng. Tất cả những nỗ lực đó mang tới kết quả là hiệu quả sử dụng bất 

động sản của quý khách hàng.  

 

Phương pháp này mang tới cho quý khách hàng những kế hoạch khả thi và những giải 

pháp có hiệu quả, không phải là sự chắp nối phi logic.  

 

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ mang tới giá trị thực trong đời sống. 

 

Đối tác 
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Dịch vụ bất động sản cho mọi nhu cầu 
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Năng lực của PMC 

Chúng tôi sẵn sàng đương đầu với thách thức. 

 

Tại PMC, chúng tôi xây dựng và phát triển một thương hiệu duy nhất cả ở chiều rộng và bề sâu kinh nghiệm. 

 

Năng lực của PMC khiến chúng tôi trở nên khác biệt trong lĩnh vực Bất động sản. Là một công ty tích hợp các gói 

dịch vụ quản lý, chúng tôi có thể giải quyết mọi khía cạnh của dịch vụ quản lý bất động sản với mọi loại hình bất 

động sản. Năng lực quản lý chính là điều mà PMC đảm bảo với khách hàng. 

 

DỰ ÁN CỦA BẠN. SỨC MẠNH CỦA CHÚNG TÔI. 

 Quản lý Bất động sản: Chung cư, Văn phòng, Trung tâm Thương mại, Khách sạn 

 Quản lý tiện ích: Dịch vụ Kỹ thuật, Đánh giá tài sản & rủi ro tài sản, Quản lý tài chính… 

 Môi giới: Môi giới cho thuê Thương mại & Văn phòng, Mua – bán, cho thuê Nhà ở dân dụng, Tìm kiếm địa 

điểm, Tiếp thị dự án 

 Dịch vụ Tư vấn Bất động sản 

 Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp 

 

PMC chúng tôi nhận thức được giá trị của các mối quan hệ, và từ đó, chúng tôi có sự tôn trọng lớn tới khách 

hàng cũng như đối tác của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng những mối quan hệ lâu dài với sự tin tưởng và lòng 

trung thành. Chúng tôi hiểu sự nhạy cảm của các tài liệu bảo mật, và chúng tôi cố gắng hết mình để làm hài lòng 

khách hàng. 



Bảo mật và minh bạch với quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp. 
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Dịch vụ bất động sản 
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Quản lý bất động sản 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ quản lý chuyên 

nghiệp cho các loại hình bất động sản ở Việt 

Nam. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm 

và chuyên nghiệp, chúng tôi liên tục cố gắng để 

cung cấp các giải pháp toàn diện nhằm bảo vệ 

và nâng cao giá trị tài sản, giảm chi phí, và giúp 

khách hàng đạt được sự an tâm tuyệt đối.  

 

Trong quá trình quản lý, chúng tôi đã áp dụng 

kinh nghiệm và tiêu chuẩn quốc tế để thiết lập 

một quy trình quản lý hiện đại, được tùy chỉnh 

với các yêu cầu của khách hàng và môi trường 

Việt Nam. 

 

Cùng với các thủ tục đó, PMC cũng tập trung 

vào việc đào tạo và tái đào tạo nhân viên làm 

việc trong tòa nhà. Như vậy, dịch vụ của chúng 

tôi được đảm bảo rằng các tiêu chuẩn cao nhất 

được duy trì ở dự án. 
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Sự tư vấn tận tình từ các chuyên gia 
    để vươn tới mục tiêu của bạn 
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Quản lý bất động sản 

Phương pháp quản lý tài sản của chúng tôi tích hợp các dịch vụ quản lý tài 

sản truyền thống (vệ sinh, an ninh, dịch vụ khách hàng, cảnh quan, sửa chữa, 

bảo trì và các dịch vụ khác).  

Để đáp ứng nhu cầu của bạn, chúng tôi sẵn sàng cung cấp đầy đủ các dịch vụ 

quản lý, cho thuê và phát triển để ngay lập tức giải quyết mối quan tâm của 

bạn và tận dụng cơ hội của bạn. 

 

Cách tiếp cận của chúng tôi là làm việc cùng nhau để hiểu rõ ràng và chi tiết 

các mục tiêu của bạn. Từ khi bắt đầu, chúng ta có thể tạo ra một chiến lược 

khả thi và toàn diện phù hợp với mong đợi của bạn và thực tế thị trường. Trước 

khi triển khai chiến lược, chúng tôi thực hiện các phân tích về thị trường và dự 

án, các mô hình tài chính để đảm bảo tính khả thi và tối ưu của chiến lược. Sự 

thành công của chiến lược mang tới lợi nhuận cho khách hàng và niềm vui cho 

chúng tôi. 
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Quản lý tiện ích 

Mục tiêu chính của chúng tôi là giảm chi phí, chuẩn hóa các hoạt động và 

nâng cao chất lượng của các dịch vụ liên quan cho khách hàng. 

Với kinh nghiệm sâu sắc trong hoạt động kỹ thuật và bảo trì, PMC cung cấp 

một loạt các dịch vụ đối với tài sản như nhà ở, công trình thương mại, trung 

tâm mua sắm, bệnh viện, trường học và các hệ thống nhỏ khác. 

 

Chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi sẽ phát triển chiến lược bảo trì và hoạt 

động có kế hoạch để phù hợp với mục tiêu kinh doanh của khách hàng. 

Chương trình này có thể bao gồm:: 

 Lập, quản lý và tuân thủ hợp đồng bảo trì 

 Đánh giá và quản lý nhà thầu 

 Đánh giá tài sản và cập nhật 

 Đánh giá rủi ro tài sản 

 Quản lý hoạt động tài sản và báo cáo 

 Quản lý và báo cáo năng lượng 

 Quản lý tiêu thụ nước 

 Quản lý lắp đặt nội thất 

 Quản lý tài chính 

 Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật sửa chữa nhỏ 

 Quản lý dự án vốn và bảo dưỡng không thường xuyên  

 

Chúng tôi quản lý các nhà thầu bảo trì hệ thống và  các dịch vụ xây dựng 

khác. Nếu cần thiết PMC sẽ chuẩn bị hồ sơ mời thầu, gọi thầu, đánh giá và 

báo cáo về đấu thầu, kiến nghị, và quản lý nhà thầu. Quá trình làm việc của 

nhà thầu sẽ được theo dõi và đánh giá định kỳ để đảm bảo rằng mức độ 

dịch vụ tốt được duy trì ở dự án. 
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Quản lý tiện ích 

Trong cảnh quan công nghiệp hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang phải đối 

mặt với những thách thức quản lý năng lượng cơ bản bao gồm: 

  

 Nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách đáp ứng tiến độ sản xuất, và yêu 

cầu chất lượng, trong khi cũng làm giảm chi phí  

 Giải quyết vấn đề nhân công, quy trình và công nghệ 

 Tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng trong khi tối đa hóa năng suất 

 

Các giải pháp của chúng tôi cung cấp cái nhìn sâu sắc vào vấn đề tiêu thụ 

năng lượng của bạn, giúp bạn xác định tiết kiệm năng lượng trong khi vẫn 

đạt được mục tiêu sản xuất của bạn. Năng lượng tối ưu hóa có nghĩa nhiều 

hơn chỉ là giảm chi phí, đó là về nâng cao hiệu quả tổng thể của doanh 

nghiệp của bạn. 
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Quản lý tiện ích 

Giúp hệ thống kỹ thuật hoạt động hiệu quả hơn 

Các chức năng của hệ thống kỹ thuật sẽ dần dần thay đổi và không thể tránh khỏi theo thời gian. Do đó, nếu 

không có kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả, hoạt động của các hệ thống này có thể gặp phải nhiều vấn đề, 

trong đó có thể dẫn đến chi phí bảo trì bất ngờ. Cách tiếp cận của PMC trong quản lý rủi ro thông qua các 

hoạt động và bảo trì hệ thống cơ sở tập trung vào bảo dưỡng phòng ngừa để giảm thiểu chi phí và đảm bảo 

hiệu suất tối đa và thời gian. 

Do đó, PMC cung cấp cho khách hàng các hoạt động tích hợp và dịch vụ bảo trì để phòng ngừa và nâng cao 

tổng thể chất lượng của các hệ thống.  

 

Dịch vụ kỹ thuật 
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Quản lý tiện ích 

Đầu tƣ trong dài hạn nhằm tiết kiệm chi phí 

Thông qua kiểm tra hàng tháng và hàng quý, PMC sẽ 

báo cáo đánh giá rủi ro để làm lịch trình bảo trì cho các 

hệ thống kỹ thuật để đảm bảo an toàn và vệ sinh cho 

chủ sở hữu và cư dân trong tòa nhà. 

Hệ thống kỹ thuật xây dựng thông thường như sau: 

 Sưởi ấm, thông gió và điều hòa nhiệt độ 

 Thang máy 

 Máy phát điện 

 Hệ thống cung cấp điện (tủ điện, chiếu sáng, ổ 

cắm…) 

 Thông tin liên lạc và an ninh (máy ảnh, điện thoại, 

camera quan sát, PA, LAN ...) 

 Phòng cháy chữa cháy 

 Bơm 

 Cấp thoát nước 

 Thiết bị vệ sinh 

 Các hệ thống khác (thiết bị nhà bếp, hồ bơi, trung 

tâm thể dục ...) 

Chủ đầu tưcó thể an tâm khi giao phó cho PMC các hệ thống kỹ thuật của họ. Khách hàng chắc chắn sẽ được hưởng dịch vụ chuyên 

nghiệp của PMC với đội ngũ nhân viên siêng năng và nhiệt tình trong công việc.  

 

“Hãy để chúng tôi chia sẻ gánh nặng của bạn.” 

Dịch vụ kỹ thuật 
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Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ môi giới bất động sản, tại 

những khu vực phát triển với quy mô lớn, bao gồm diện tích văn 

phòng, biệt thự, căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ và trung tâm 

mua sắm. 

• Dịch vụ quản lý bất động sản 

• Dịch vụ ủy quyền 

• Đàm phán hợp đồng 

• Xác định đối tác chiến lược; Phát triển và thực hiện các chiến 

lược tiếp thị 

• Tư vấn thuê và mua bán 

• Dịch vụ chuyển tái định cư 

 

Để tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, ngoài những dịch vụ chính 

nêu trên, chúng tôi cung cấp miễn phí những hoạt động hỗ trợ 

sau: 

• Phê duyệt tài liệu và kiểm tra lại các giao dịch 

• Phân tích và so sánh thị trường 

• Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ cần thiết cho khách hàng 

21 

Dịch vụ môi giới 
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Đại diện Chủ sở hữu bất động sản 

PMC luôn tìm cách để tối đa hóa và gia tăng giá 

trị tài sản. Chiến lược của chúng tôi cho chủ sở 

hữu các sàn thương mại luôn có sự độc đáo và 

đảm bảo tính hiệu quả.  Với nhiều năm kinh 

nghiệm trong quản lý, kết hợp với các chiến lược 

tiếp thị, chúng tôi xác định được mặt hàng phù 

hợp cho mỗi không gian, và tìm được người thuê 

phù hợp cho từng vị trí. 

 

Đại diện Khách thuê 

PMC cung cấp dịch vụ cho các khách hàng có nhu 

cầu mở rộng không gian kinh doanh, tìm kiếm văn 

phòng đại diện hoặc cửa hàng bán lẻ và căn hộ tại 

Việt Nam. Với quá trình này, chúng tôi hỗ trợ 

người thuê  tìm kiếm và lựa chọn địa điểm, đánh 

giá thị trường và đàm phán hợp đồng thuê. PMC 

có lợi thế trong việc dự đoán được những vị trí 

trống trong thời điểm hiện tại và tương lai gần, 

nhờ vào đặc thù quản lý bất động sản và những 

nhân viên môi giới năng động. 
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Dịch vụ môi giới 

Cho thuê thương mại và văn phòng 
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Các giải pháp chuyên môn hoàn chỉnh  
cho nhu cầu thuê sàn thương mại và bán lẻ 



Đội ngũ nhân viên môi giới của PMC được 

đào tạo để chăm sóc các khách hàng cả trong 

nước và quốc tế. Chúng tôi có mối liên hệ 

rộng lớn với cộng đồng môi giới để đảm bảo 

sự thành công của chúng tôi trong nố lực giúp 

đỡ khách hàng thuê và mua bán bất động sản. 

 

Mỗi ngày, ngoài việc cộng tác với các nhà bán 

lẻ trong nước thông qua các văn phòng của 

họ, chúng tôi còn tìm kiếm và làm việc với chủ 

sở hữu của các căn hộ nhỏ cho thuê, sáng tạo 

ra những cơ hội mới để đảm bảo công suất 

cho thuê cao nhất có thể. 

 

Chúng tôi làm việc với bạn để thiết lập ra 

chiến lược cho thuê/ mua bán phù hợp với 

mục tiêu của bạn và với xu hướng dịch chuyển 

cư  dân, hướng tới sự cân bằng lợi ích cho cả 

người bán và người mua.  

25 

DỊch vụ môi giới 

Mua bán và cho thuê nhà ở dân dụng 
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Tư vấn chuyên môn theo nhu cầu đầu tư của bạn  
      

 cho suốt vòng đời bất động sản 



PMC hiểu tầm quan trọng của địa điểm trong 

kinh doanh. Chúng tôi không chỉ đưa tới cho 

khách hàng những vị trí đẹp nhất, chúng tôi còn 

tạo cảm giác thân quen cho khách hàng với 

những dịch vụ chu đáo nhất, cùng những trang 

thiết bị tốt nhất cho cửa hàng. 

 

Với mật độ nhân viên bao phủ diện rộng tại Hà 

Nội,  thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hoạt 

động tìm kiếm địa điểm trở nên khả thi và 

nhanh chóng hơn. Ngoài ra, hệ thống cơ sở dữ 

liệu về các diện tích văn phòng và mặt bằng kinh 

doanh trống thường xuyên được cập nhật. Đội 

ngũ nhân viên của PMC thường xuyên được giới 

thiệu và đào tạo về các chính sách mới nhất của 

pháp luật Việt Nam cho thị trường bát động sản. 

 

Quý khách hàng sẽ nhận được báo cáo địa điểm 

định kỳ với những thông tin chi tiết và hình ảnh 

thực tế của địa điểm, cũng như các điều khoản 

chính trong hợp đồng. Đây sẽ là cơ sở quan 

trọng PMC cung cấp để khách hàng đưa ra được 

quyết định thuê cuối cùng. 
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Dịch vụ môi giới 

Tìm kiếm địa điểm       



28 



29 

Dịch vụ tư vấn bất động sản 

 

Đội ngũ tư vấn của chúng tôi có cách tiếp cận phù hợp đối với từng công việc để đáp ứng 

các mục tiêu cụ thể của khách hàng. Chúng tôi đánh giá, định giá và phân tích toàn diện các 

tài sản bất động sản, thị trường và các cơ hội để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và mang 

tới quyền lợi tối đa cho khách hàng. 

 

Chuyên môn tư vấn của chúng tôi trải dài trên các phân khúc bất động sản, từ nhà ở dân 

dụng, căn hộ dịch vụ tới các sàn bán lẻ, khu thương mại và khách sạn. 
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Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp 

Chúng tôi làm việc trong các phân khúc bất động sản chính bao gồm văn phòng, căn hộ, 

mặt bằng bán lẻ và trung tâm thương mại. Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp để hợp lý 

hóa chi phí thuê bất động sản bằng cách cung cấp các giải pháp tiết kiệm nhất. Ngoài ra 

chúng tôi cùng thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở rộng của các doanh nghiệp nước 

ngoài tại Việt Nam bằng cách cung cấp và triển khai các giải pháp bất động sản trong 

thời gian hạn chế. 

 

Với một đội ngũ đa ngành bao gồm các kỹ sư xây dựng, quy hoạch, kiến trúc sư, cử nhân 

quản trị kinh doanh và kinh tế, nhóm nghiên cứu được trang bị kiến thức chuyên môn tốt 

để tư vấn các công việc liên quan.  

DỊCH VỤ PMC CUNG CẤP? 

• Dịch vụ cho thuê 

• Dịch vụ mua bán 

• Marketing dự án 

• Dịch vụ bán và cho thuê lại 

• Gia hạn cho thuê 

• Dịch vụ chuyển nhượng 



Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ Bất động sản với 

mọi loại hình Bất động sản. Làm việc với các đối tác, chúng 

tôi mang đến những yếu tố tạo nên sự đa dạng cho môi 

trường bền vững - điều mà cả cộng đồng đang hướng tới. 

Kể cả với những dự án có quy mô lớn, chúng tôi tạo nên 

cộng đồng riêng biệt nơi mà cư dân sống, làm việc, mua 

sắm và nghỉ ngơi. 
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Dự án tiêu biểu 



HYUNDAI RNC 

http://hdrnc.co.kr/eng/ 

 

Hyundai RNC, Công ty phát triển dự án, là một công ty xây dựng với 

các quan niệm mới như tái cấu trúc nhằm nâng cao và chuyên nghiệp 

hơn từ Đội Phát triển Năng xuất của Công ty TNHH Cơ khí và Xây 

dựng Hyundai. Hyundai RNC tham gia thị trường Việt Nam vì một 

ngày mai tươi sáng hơn.  

 

Nâng cao giá trị từ kinh nghiệm xây dựng cơ bản, bên cạnh đó, 

Hyundai RNC được tiến hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đa 

dạng như bất động sản phát triển, kỹ thuật, kiểm tra và thiết kế xây 

dựng, và dịch vụ tư vấn. 

 

Dự án hợp tác với PMC 

Tên dự án: Hyundai Hillstate Hà Đông 

Website: : http://www.hillstate.com.vn  

Vị trí: Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. 

Tổng diện tích đất: 4,67ha 

 

Công năng: Căn hộ cao cấp, khu thương mại, trung tâm thể hình, khu 

bán lẻ, bãi đậu xe và không gian mở. 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý dự án 

 Môi giới địa điểm 
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CAPITALAND 

http://www.capitaland.com.vn 

 

CapitaLand là một trong những công ty bất động sản lớn nhất Châu Á. 

Được niêm yết với trụ sở chính tại Singapore, CapitaLand là công ty đa 

quốc gia với các lĩnh vực họat động chính bao gồm bất động sản và 

quản lý quỹ đầu tư BĐS ở hai thị trường chính là Singapore và Trung 

Quốc.  

Tại Việt Nam, CapitaLand có có mặt tại 4 thành phố lớn là TP. Hồ Chí 

Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Trong lĩnh vực xây dựng chung cư 

cao cấp, CapitaLand có danh mục đầu tư hơn 6.000 căn hộ cao cấp tại 6 

dự án tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong lĩnh vực căn hộ dịch vụ, 

Công ty Ascott, có danh mục đầu tư hơn 1.800 căn hộ dịch vụ với 13 dự 

án tại 4 thành phố lớn, tạo ra thị trường cung cấp căn hộ dịch vụ cho 

khách nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.  

 

Dự án hợp tác với PMC 

Tên dự án: Mulberry Lane Hà Đông 

Website: : http://www.mulberrylane.com.vn  

Vị trí: Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội. 

Quy mô: 235.853m2 

Công năng: Căn hộ cao cấp, khu thương mại, trung tâm thể hình, khu 

bán lẻ, bãi đậu xe và không gian mở. 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý dự án 

 Môi giới địa điểm 
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CÔNG TY CỔ PHẦN TID 

http://tidgroup.com.vn/  

 

Được thành lập từ năm 1995, Công ty Cổ phần TID là thương hiệu 

hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công chuyên nghiệp hệ 

vách kính lớn, kính vượt khổ, kính cản nhiệt cho các tòa nhà cao 

tầng. Với chiến lược phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh, từ 

năm 2008, TID đã bắt đầu hướng tới lĩnh vực đầu tư xây dựng, khai 

thác và kinh doanh bất động sản với chiến lược đầu tư vào các dự 

án cao cấp tại Hà Nội. 

 

Dự án hợp tác với PMC 

Tên dự án: Tòa nhà Dolphin Plaza 

Website: : http://dolphinplaza.com.vn 

Vị trí: 28 Trần Bình, Mỹ Đình, Hà Nội 

Quy mô: 80.000m2 

Công năng: Căn hộ để ở cao cấp, Căn hộ cho thuê cao cấp. Các tiện 

ích: Phòng tập, bể bơi, khu bán lẻ, bãi đậu xe. 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý dự án 

 Bán hàng và môi giới 
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TÒA THÁP SKY CITY 

www.88langha.com     

 

Tọa lạc tại số 88 Láng Hạ, một trong những con đường chính của hà 

Nội, Tòa tháp Sky City có vị trí chiến lược, gần nhiều nhà hàng, 

khách sạn, trường học, bệnh viện, công viên và khu mua sắm. Đây là 

tổ hợp với căn hộ cao cấp, văn phòng, nhà hàng, quán café, sân chơi 

cho trẻ em, và khu tập thể hình với khuôn viên đẹp. Một lợi thế 

khách của căn hộ là phong cách kiến trúc đa dạng, nội thất hiện đại. 

Đặc biệt, trung tâm California Fitness - trung tâm thể hình sang 

trọng và lớn nhất Việt Nam – đã thầu toàn bộ khu thương mại của 

Sky City. Bên cạnh đó, Ngân hàng Maritime – một trong những ngân 

hàng thương mại lớn nhất Việt Nam đã đặt trụ sở chính tại Sky City.  

 

Vị trí: 88 Láng Hạ, Hà Nội 

Quy mô: 98.400m2 

Công năng: Căn hộ cao cấp, Ngân hàng, Trung tâm thể hình, Văn 

phòng và Khu bán lẻ 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý bất động sản 

 Môi giới địa điểm 

 Tư vấn và đào tạo 
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TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY 

http://www.hoanghuy.com.vn/  

 

Tập đoàn Hoàng Hoàng Huy hiện là một trong những tập đoàn 

tư nhân lớn mạnh hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xây 

lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và đầu tư các dự án 

bất động sản, sản xuất, lắp ráp, thương mại xe máy, ô tô tải và 

ô tô du lịch. 

 

Dự án hợp tác PMC 

Tên dự án: Golden Land Building 

Website: http://goldenland.com.vn  

Vị trí: 275 Nguyễn Trãi, Hà Nội 

Quy mô: 141.000m2 

Công năng: Căn hộ cao cấp, Trung tâm Thương mại.  

Các tiện ích: Phòng tập, Bể bơi, Spa… 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý dự án 

 Tư vấn và đào tạo 

 Môi giới địa điểm 
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CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN HƢNG ĐẠO 

http://hoangthanh.vn   

 

Được thành lập năm 2003, bởi những con người đầy tham vọng 

và hoài bão muốn xây dựng một Thủ đô văn minh và giàu đẹp. 

Đến năm 2004, với sự tham gia của cổ đông lớn là Công ty Cổ 

phần Đầu Tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành, CTy CP Trần 

Hưng Đạo đã có những bước tiến lớn trong lĩnh vực phát triển hạ 

tầng và xây dựng dự án Bất Động Sản. 

Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Hạ tầng 

Hoàng Thành hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực : 

Đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng 

Dịch vụ tư vấn về bất động sản, xây dựng, đại lý bảo hiểm, xúc 

tiến thương mại 

Các cổ đông của Công ty là các tổ chức và cá nhân hoạt động 

chuyên nghiệp trong lĩnh vực kin 

 

Tên Dự án: Hoàng Thành Tower 

Vị trí: 114 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tổng diện tích đất: 3.375m2 

Công năng: Căn hộ cao cấp, Ngân hàng, Trung tâm mua sắm thời 

trang. Các tiện ích: Phòng tập, bể bơi, Jacuzzi 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý bất động sản 

 Môi giới địa điểm 
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CÔNG TY DAEWON CANTAVIL HOANCAU 

www.daewon.com   

 

Daewon là công ty lớn tại Hàn Quốc và đã đầu tư vào nhiều lĩnh 

vực như xây dựng, truyền thông, giáo dục, may mặc và ngành công 

nghiệp sinh thái. 

Tại Việt Nam, Daewon đã đầu tư vào nhiều dự án khác nhau như 

may mặc và xây dựng.  

Daewon đã liên doanh với Công ty TNHH Hoàn Cầu (Việt Nam) vào 

thàng 5 năm 2006 để đầu tư và xây dựng khu căn hộ tên “Khu căn 

hộ Daewon- HoanCau Cantavil” tại Quận Bình Thạnh,  TP. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.  

 

Dự án hợp tác với PMC 

Tên dự án: Daewon Cantavil HoanCau APT 

Website: : http://www.cantavilhoancau.com  

Vị trí: 600A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Quy mô: 43.761m2 

 

Công năng: Căn hộ cao cấp, khu thương mại, trung tâm thể hình, 

khu bán lẻ, bãi đậu xe và không gian mở. 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý dự án 

 Môi giới địa điểm 
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TẬP ĐOÀN NOVALAND 

http://www.novaland.com.vn 

 

Được thành lập vào năm 1992, Công ty Thành Nhơn (tiền thân của 

Tập đoàn Nova) hoạt động với chức năng kinh doanh thuốc thú y,  

thủy sản và xây dựng Biệt thự cho thuê.  

Tập đoàn Novaland đang tiếp tục phát triển và trở thành một trong 

những công ty nổi triếng trong lĩnh vực quảng cáo và phát triển bất 

động sản với tổng vốn điều lệ là 1.700 tỷ đồng và tổng giá trị tài sản 

là 9.100 tỷ đồng. 

Novaland có hơn 8 dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng và 

Đà Nẵng, với tổng diện tích  đất là hơn 2,5 triệu m2 . 

 

Dự án hợp tác với PMC 

Tên dự án: Sunrise City 

Website: : http://www.sunrisecity.com.vn  

Vị trí: 23 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tổng diện tích đất: 51.000m2 

 

Công năng: Căn hộ cao cấp, khu thương mại, trung tâm thể hình, 

khu bán lẻ, bãi đậu xe và không gian mở. 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý dự án 

 Môi giới địa điểm 
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TÒA NHÀ VĂN PHÒNG QUỐC HỘI 

 

Tòa nhà Văn phòng Quốc hội là trụ sở làm việc chuyên trách của 

Văn phòng Quốc hội, khu làm việc của một số cơ quan của Quốc 

hội, một số đại biểu Quốc hội chuyên trách, lãnh đạo Văn phòng 

Quốc hội và một số ủy ban. 

Công trình được tổ hợp từ hai khối chính có hình chữ nhật xếp 

chồng nhau; khối đế cao 3 tầng, khối tháp cao 6 tầng, hai tầng 

hầm. 

PMC đã vinh dự được lựa chọn là đơn vị Tư vấn xây dựng quy 

trình quản lý cho tòa nhà Văn phòng Quốc hội. 

 

Vị trí: 22 Hùng Vương, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Công năng: Văn phòng  

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý Dự án 

 Tư vấn và Đào tạo 

 Chuyển giao 
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Tòa nhà VNPT 

TẬP ĐOÀN BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT) 

www.vnpt.vn    

 

Tập đoàn VNPT là tập đoàn nhà nước lớn mạnh nhất trong lĩnh 

vực Bưu chính và viễn thông với tổng số vốn nhiều hơn 72.200 tỷ 

đồng.  

Với hơn 90,000 nhân viên, hạ tầng thiết bị kỹ thuật cao cấp và 

mạng lưới cung cấp dịch vụ bao phủ 63 tỉnh thành, cũng như với 

67 năm kinh nghiệm, Tập đòng VNPT đã cung cấp các sản phẩm 

và dịch vụ bưu chính viễn thống hiện đại. Các sản phẩm công 

nghệ cao đa số dựa trên công nghệ cao cấp và hệ thống mạng 

lưới viễn thông hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 

của khách hàng. 

 

Dự án hợp tác với PMC 

Tên dự án: Tòa nhà VNPT 

Vị trí: 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 

Quy mô: 40.000m2 

Công năng: Văn phòng  

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý Dự án 
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VTN 

www.vtn.com.vn  

 

Thành lập ngày 30/3/1990, Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) – 

thành viên của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) – là 

nhà cung cấp hạ tầng viễn thông sớm nhất và lớn nhất tại Việt Nam. 

 

Dự án hợp tác với PMC 

Tên dự án: Tòa nhà VTN 

Vị trí: 30 Phạm Hùng, Hà Nội 

Quy mô: 23.000m2 

Công năng: Văn phòng hạng A 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý Dự án 
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VMS 

www.mobifone.com.vn 

 

Công ty thông tin di động (VMS) là Doanh nghiệp Nhà nước trực 

thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT). Được thành 

lập vào ngày 16 tháng 04 năm 1993, VMS đã trở thành doanh nghiệp 

đầu tiên khai thác dịch vụ thông tin di động GMS 900/1800 với 

thương hiệu MobiFone, đánh dấu cho sự khởi đầu của nghành thông 

tin di động Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của MobiFone là tổ chức 

thiết kế xây dựng, phát triển mạng lưới và triển khai cung cấp dịch 

vụ mới về thông tin di động. 

 

Dự án hợp tác với PMC 

Tên dự án: Tòa nhà VMS Mobifone  

Vị trí: Lô VP1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Quy mô: 23.000m2 

 

Công năng: Văn phòng hạng A 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý Dự án 
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CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

www.vinaphone.com.vn 

 

Công ty Dịch vụ Viễn thông được thành lập với nhiệm vụ chính là 

quản lý khai thác kinh doanh 3 dịch vụ: Mạng điện thoại di động toàn 

quốc (VinaPhone), mạng Nhắn tin Việt Nam (Paging), mạng điện thoại 

thẻ toàn quốc (Card Phone). Năm 1999 VinaPhone là mạng đầu tiên 

phủ sóng trên 100% các tỉnh, thành phố, sau đó 7 năm, VinaPhone lại 

một lần nữa là mạng di động đầu tiên thực hiện phủ sóng 100% số 

huyện trên địa bàn cả nước kể cả các huyện miền núi, hải đảo, vùng 

sâu, vùng xa. Vinaphone hiện đang cung cấp dịch vụ trên 06 đầu số 

với khoảng 36 triệu thuê bao thực đang hoạt động. 

 

Dự án hợp tác với PMC 

Tên dự án: Tòa nhà VinaPhone 

Vị trí: 57B Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội 

Quy mô: 12.000m2 

Công năng: Văn phòng hạng A 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý Dự án 
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NGÂN HÀNG Á CHÂU 

http://www.acb.com.vn/ 

 

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chính thức đi vào hoạt 

động kinh doanh sau ngày 4 tháng 6 năm 1993. Đến nay, Ngân 

hàng đã gồm 280 chi nhánh và phòng giao dịch tại những 

vùng kinh tế phát triển trên toàn quốc. 

 

Sản phẩm dịch vụ chính của Ngân hàng bao gồm: Huy động 

vốn, sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên 

doanh), các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và 

ngoài nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối 

và chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng), kinh 

doanh ngoại tệ và vàng,  phát hành và thanh toán thẻ tín dụng, 

thẻ ghi nợ. 

 

Dự án hợp tác với PMC 

Tên Dự án: Tòa nhà văn phòng ACB 

Vị trí:  Số 10 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Quy mô: 6.764m2 

 

Công năng: Văn phòng, Ngân hàng 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý bất động sản 

 

 

 

Tòa nhà văn phòng acb 

http://www.acb.com.vn/
http://www.acb.com.vn/
http://www.acb.com.vn/
http://www.acb.com.vn/
http://www.acb.com.vn/
http://www.acb.com.vn/
http://www.acb.com.vn/
http://www.acb.com.vn/
http://www.acb.com.vn/


NGÂN HÀNG AGRIBANK 

www.agribank.com.vn    

 

Agribank là Ngân hàng lớn nhất Việt nam cả về vốn, tài sản, đội 

ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách 

hàng. Tính đến 31/8/2013, vị thế dẫ đầu của Agribank vẫn được 

khẳng định với trên nhiều phương diện: 

Tổng tài sản trên 617.859 tỷ đồng 

Tổng nguồn vốn trên 573.480 tỷ đồng 

Vốn điều lệ: 29.605 tỷ đồng 

Tổng dư nợ: trên 512.636 tỷ đồng 

Mạng lưới hoạt đông: 2.400 chi nhánh và phòng giao dịch 

trên toàn quốc  

Nhân sự: 42.000 cán bộ nhân viên 

Agribank là một trong số các ngân hàng có quan hệ ngân hàng 

đại lý lớn nhất Việt Nam với 1033 ngân hàng đại lý tại 92 quốc 

gia và vùng lãnh thổ.  

 

Dự án hợp tác PMC 

Tên dự án: Tòa nhà Agribank  

Vị trí: 18 Trần Hữu Dực, Hà Nội 

Quy mô: 22.000m2 

Công năng: Văn phòng 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý dự án 

 Tư vấn và đào tạo 
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TỔNG CÔNG TY THƢƠNG MẠI HÀ NỘI (HAPRO) 

http://www.haprogroup.vn 

 

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) là tập đoàn nhà 

nước, hoạt động dưới hình thức công ty mẹ con với 33 

công ty thành viên.  

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội  là một trong những 

công ty dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, 

sản xuất, thương mại và cung cấp dịch vụ. Tổng doanh thu 

trong năm 2013 là 9.179 tỷ đồng. 

 

Dự án hợp tác với PMC 

Tên dự án: Tòa nhà Hapro 

Website: http://haproprojects.vn/ 

Vị trí: 11B Cát Linh, Hà Nội 

Quy mô: 22.500m2  

 

Công năng: Văn phòng và Khu thương mại 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý Dự án 

 Môi giới địa điểm 

 Tư vấn và đào tạo 

Tòa nhà hapro 
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TÒA NHÀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Tòa nhà này sẽ là nơi làm việc của các cơ quan Sở và Ban, Ngành 

trực thuộc UBND TP Đà Nẵng. Trung tâm hành chính thành phố 

Đà Nẵng được xây dựng tại khu đất rộng khoảng 2.3 ha là bước 

đột phá để xây dựng một Trung tâm hành chính của cả nước nói 

chung và của cả khu vực miền Trung nói riêng với quy mô hiện 

đại, kết hợp với dòng Sông Hàn thơ mộng tạo nên không gian 

nhấn cho cả một khu trung tâm thành phố. 

 

Tòa nhà bao gồm khối làm việc chính cao 166.8 m, 34 tầng nổi, 2 

tầng hầm, khối đế 4 tầng, khối tháp hình trụ tròn thu nhỏ dần ở 

đáy và đỉnh. 

 

Vị trí: 24 đường Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Quy mô: 2.3ha 
 

Công năng: Văn phòng, trụ sở cao cấp 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý Dự án 
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TẬP ĐOÀN SSG 

http://ssggroup.com.vn/  

 

Tập đoàn SSG được thành lập vào ngày 24/10/2003 với 23 

Công ty thành viên, hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực: Đầu 

tư Kinh doanh Bất động sản; Đầu tư phát triển giáo dục; Thăm 

dò, khai thác và chế biến khoáng sản; Năng lượng tái tạo và 

một số lĩnh vực khác như: Tư vấn thiết kế, Sản xuất và Trang trí 

nội thất, M&E,… 

Ban lãnh đạo Tập đoàn ngay từ buổi đầu đã xác định lấy hoạt 

động đầu tư kinh doanh bất động sản làm nòng cốt, theo định 

hướng đầu tư các dự án quy hoạch cụm dân cư, khu đô thị, 

khu đô thị mới hoàn chỉnh với các dịch vụ đầy đủ, môi trường 

sống lý tưởng, hạ tầng hoàn thiện. Tập đoàn từng bước khẳng 

định chiến lược đúng đắn qua các dự án đã và đang thực hiện. 

 

Dự án hợp tác PMC 

Tên dự án: Saigon Airport Plaza 

Vị trí: Số 1 Bạch Đằng, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Quy mô: 16,000m2 

 

Công năng: Khách sạn, văn phòng, căn hộ, và trung tâm 

thương mại. 

 

Vai trò của PMC: 

 Quản lý kỹ thuật 

 Môi giới địa điểm 
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Xin trân trọng cảm ơn!  



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÒA NHÀ VNPT 

Website: www.pmcweb.vn  

Hà Nội: Tầng 21, Tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa 

HCMC: Phòng 505, 42 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 

Đà Nẵng: 75 Trần Phú , Quận Hải Châu. 

Tài liệu này được chuẩn bị và công bố bởi PMC – Tháng 4, 2014 


