THÔNG TIN CÔNG TY
Cùng chung ý tưởng đam mê, đầy hoài bão và khát vọng, Công ty DOLAND Vietnam
được thành lập bởi những CEO và chuyên gia với kiến thức, đầy đủ kỹ năng, dày dặn
kinh nghiệm, đã từng giữ những vị trí quan trọng trong các tập đoàn lớn trong lĩnh
vực Bất động sản như Sengroup, Đất Xanh, Thăng Long Real, Capitaland, An Gia,
HAGL, PVC, Sacomreal, FLC, Vingroup, Vinpearl, PVC… nhằm khẳng định vị trí, tiên
phong trong thị trường Bất động sản giàu tiềm năng cũng nhiều thử thách.
Sàn Giao Dịch BĐS DOLAND Vietnam được định hướng phát triển thành một Công ty
Bất động sản hàng đầu, xứng tầm là một trong những chủ đầu tư Bất động sản mang
lại những tiện nghi sống và hưởng thụ của giới thượng lưu cùng những tiện ích bậc
nhất.
Với sự nỗ lực đầy nhiệt huyết, đam mê với nghề của đội ngũ ngũ nhân viên năng
động và chuyên nghiệp, hứa hẹn thương hiệu BĐS DOLAND Vietnam sẽ ngày càng
lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường Bất động sản, thu hút đông đảo khách hàng, đối tác
đáng tin cậy, đúng với phương châm “Vững niềm tin - Xây tương lai".

HOTLINE
08 68 55 3333

WEBSITE
www.doland.vn

FACEBOOK
www.facebook.com/doland.com.vn/

ĐỊA CHỈ
3C3 Đường 21, Trần Não, Q.2, TP. HCM

THÔNG TIN KHÁI QUÁT CÔNG TY

Năm 2010 Bất động sản Như Ý được thành lập tại Tp. Hồ Chí Minh là tiền thân
của Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản (VIETHOMES).

•

Tên Tiếng Việt

:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Doland

•

Tên Tiếng Anh

:

Năm 2013 BĐS Như Ý đổi tên thành công ty BĐS Phát Đạt , phát triển 3 năm cổ
phần hóa doanh nghiệp và thay đổi qua các thời kỳ.

DOLAND INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT
STOCK COMPANY

•

Tên viết tắt

:

DOLAND

•

Ngày thành lập

:

24/03/2015

•

Vốn điều lệ

:

50 tỉ đồng

•

Trụ sở chính

:

3C3 Đường số 21, Trần Não, Quận 2

•

Điện thoại

:

08.68.55.3333

•

Website

:

www. doland.vn

•

MST

:

0313744649

Năm 2014 đánh dấu mốc quan trọng đối với Ngôi Nhà Việt khi đổi tên thành
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DOLAND.
Với nền tảng được xây dựng vững chắc qua chặng đường 10 năm cùng định
hướng đúng đắn, DOLAND đã có đủ cơ sở để khẳng định rằng: Với ưu thế vượt
trội về kinh nghiệm, năng lực, nguồn nhân sự và đường lối chính sách bán hàng
hiện đại, chúng tôi như con tàu được trang bị đầy đủ hành trang vững vàng vươn
những biến động về kinh tế trong lĩnh vực Bất Động Sản... Cùng với mục tiêu
phát triển bền vững, Doland Vietnam hướng tới doanh số 1000 tỷ năm 2020.

THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, ngành xây
dựng Việt Nam đã không ngừng đổi mới và có những bước chuyển mình mạnh
mẽ. Không nằm ngoài guồng quay đó, trải qua quá trình xây dựng và trưởng
thành, DOLAND tự hào khi tên tuổi của mình luôn được gắn với hình ảnh công
ty xây dựng chuyên nghiệp, nhà thầu có uy tín. Đặc biệt, là một trong hơn
1000 doanh nghiệp tiêu biểu.
DOLAND tiền thân là Công ty BĐS Như Ý , đang ngày càng khẳng định vị thế
của mình trong ngành bất động sản, một lĩnh vực được xem là chủ chốt và
phát triển cực mạnh của nước ta cũng như trên toàn thế giới, về sau phát
triển thành công ty Cổ Phần đầu tư bất động sản DOLAND Vietnam
Trong giai đoạn hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân (2008-2018),
Công ty đã gặt hái nhiều thành tựu nhất định khi mở rộng hệ thống và bổ
sung hệ thống và nguồn nhân lực. Có thể nói, mở rộng lĩnh vực trong giai
đoạn này chính là bước đệm giúp công ty thiết lập một tiềm lực tài chính
vững mạnh, tạo nhiều điều kiện đầu tư vào nhiều dự án mới, tiếp tục phát
triển lĩnh vực phân phối BĐS và xây dựng lực lượng nòng cốt của Công ty.
Bằng tư duy, trí tuệ, đam mê của mỗi cá nhân, sự đoàn kết của cả một tập
thể và sự chân thành trong hợp tác kinh doanh, DOLAND Vietnam cam kết
phát triển các dự án xây dựng công trình chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu
xã hội, góp phần tạo ra diện mạo mới cho đất nước. Chúng tôi cam kết tận
tâm phục vụ và đồng hành cùng khách hàng - những người đã và đang làm
CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Văn Hiến

Ông Đỗ Văn Hiến
Chủ tịch Hội đồng quản trị

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOLAND VIET NAM

TẦM NHÌN
Được thành lập vào năm 2015
Luôn nỗ lực phấn đấu để công ty DOLAND Vietnam
trở thành công ty bất động sản đẳng cấp quốc tế,
phát triển vững mạnh, góp phần mang lại cuộc sống
Là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường
trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, và hiện
đang phân phối hàng loạt các dự án bất động
sản nhà ở cao cấp trên thị trường TP. Hồ Chí
Minh, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu.

hạnh phúc và thịnh vượng như đúng tên gọi:
“Vững Niềm Tin - Xây Tương Lai"

SỨ MỆNH
Hiện thực hoá ước mơ có một mái nhà đầm ấm của mỗi
người Việt Nam. Đa dạng hóa các sản phẩm bất động sản từ dự án căn hộ cao cấp đến các dự án đất nền.

Nơi tinh hoa của lĩnh vực Bất động sản hội tụ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
DOLAND Vietnam hướng đến những giá trị cốt lõi, đặc biệt
Đội ngũ chuyên viên tư vấn Bất động sản
chuyên nghiệp, đầy nhiệt huyết, sáng tạo, và có
chuyên môn cao.

là các dự án độc quyền mang lại giá trị sống cho xã hội.
Những tiện nghi sống và hưởng thụ của giới thượng lưu với
các tiện ích bậc nhất.

PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC

Trên chặng đường phát triển và hòa nhập chung trong thị trường Bất động sản, với
niềm đam mê và tâm huyết dành cho nghề, DOLAND Vietnam vinh dự nằm trong danh
sách các Công ty dịch vụ Bất động sản có thành tích bán hàng và chiến lược tiếp thị dự
án tốt nhất tại Q2, Q.BT, Q.1 TP.HCM. Thành công chúng tôi đạt được nhờ vào niềm tin
nơi các Chủ đầu tư, Đối tác và Khách hàng

01

VỚI KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn lắng nghe, tìm hiểu và đề xuất lựa chọn phù hợp nhất với nhu
cầu, mong muốn của khách hàng.
Chúng tôi cung cấp những kiến thức chuyên môn sâu rộng, các bài học kinh
nghiệm thực tiễn của thị trường Bất động sản Việt Nam, nhằm lựa chọn kênh
đầu tư hiệu quả nhất, và đem đến lợi nhuận cao nhất

02

VỚI CHỦ ĐẦU TƯ

Dựa trên cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng lớn nhất, và thành tích bán dự án vượt
trội của mình, chúng tôi cam kết tiến độ bán hàng nhanh nhất, và số lượng sản phẩm
nhiều nhất

03

VỚI NHÂN VIÊN

Là một tấm gương tốt cho nhân viên về kỷ luật, phong cách và tác phong làm việc.
Luôn luôn lắng nghe thấu hiểu ý kiến của nhân viên, phân chia công việc phù hợp,
hòa đồng và công nhận thành tích của nhân viên.

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN PHỐI

VinHomes Golden River

VinHomes Central Park

Bari City

VinPearl Phú Quốc

The Maris Vũng Tàu

Lapen Center

Dragon Fairy Nha Trang

KDC Dola An Lạc

–

The Vista Q2

KDC dola Villas long thành

KDC Dola Garden Long Thành

KDC Long Thành

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT

Khách hàng thân thiết

Khách hàng duy trì sử dụng dịch vụ liên tục

Khách hàng là nhà đầu tư tại HCM

Cộng tác viên bán hàng – liên kết F2

Nhân viên kinh doanh full times chuyên nghiệp
có kinh nghiệm

CƠ CẤU CÔNG TY

Mr. Đỗ Văn Hiến

Mr. Trần Phi Bảo

Khối Kinh doanh - KCN

Mr. Nguyễn Minh Phương
(Gđ Dự án)

Khối Hỗ trợ

Khối Kinh doanh

Phòng Kinh doanh 1

Phòng Kinh doanh 2

Phòng Kinh doanh 3

Mr. Bùi Kế Truyền
(Trưởng Phòng KD)

Mr. Phạm Hữu Bằng
(Trưởng Phòng KD)

Mr. Nguyễn Hữu Trí

Mr. Tạ Thanh Duy
(Trưởng nhóm KD)

Mr. Nguyễn Văn Hải
(Trưởng nhóm KD)

Mr. Đỗ Văn Hiệp
(Trưởng nhóm KD)

Ms. Đặng Thị Trúc Anh
(Trưởng nhóm KD)

Ms. Đỗ Thị Mây
(Trưởng nhóm KD)

Ms. Lê Thục Uyên
(Trưởng nhóm KD)

Mr. Đỗ Hải
(PGđ Dự án)

Pháp chế- Admin

Phòng Nhân sự

Phòng TC-KT

Phòng Marketing

Mr. Phạm Vũ
(Giám đốc Nhân sự)

Ms. Đặng Thị Tuyết Mai
(Kế toán trưởng)

Mr. Võ Hữu Nhã
(Giám đốc Marketing)

Ms. Trương Thị Kim Oanh

Mr. Đỗ Văn Thọ
(Pháp chế)

Ms. Hoàng Ngọc Kỳ Anh Mr. Lâm Thanh Nguyên
Ms. Đào Thị Tú Hiền
(Chuyên viên Hành chính) (Chuyên viên Kế toán) (Chuyên viên Marketing)

NHÂN SỰ

CAM KẾT

” ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
TÂM HUYẾT
CHUYÊN NGHIỆP ”

DOLAND chúng tôi với hơn 10 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực BĐS.
Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn là người bạn đồng hành đưa những sản phẩm tốt nhất tới
quý khách hàng. DOLAND Vietnam xin cam kết.

01

Lợi ích của khách hàng luôn đặt lên hàng đầu.

02

Sự hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam duy nhất của công công ty.

03

Các sản phẩm được DOLAND cung cấp luôn đảm bảo chất lượng.

04

Giá thành phù hợp nhất với từng phân khúc khách hàng.

05

Thái độ nhân viên với khách hàng luôn niềm nở, chào đón khách hàng.

06

Chăm sóc khách hàng ,tư vấn mọi lúc khi khách hàng cần hỗ trợ.

07

Luôn mang đến cho khách hàng sự tiện lợi, dễ dàng nhất.

“ HẠNH PHÚC CỦA BẠN - THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI ”

“Thấu hiểu mong muốn của khách
hàng để tạo dựng được niềm tin và uy tín.”

CHÍCH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản DOLAND áp dụng Hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn với mong muốn làm thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của
khách hàng và thường xuyên nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống quản
lý chất lượng.
Công ty cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản DOLAND Vietnam CAM KẾT:
1. Tuân thủ các yêu cầu, văn bản pháp quy và tiêu chuẩn quy phạm liên quan của
Pháp luật và Nhà nước.
2. Tôn trọng & thoả mãn tối đa các yêu cầu thoả đáng của khách hàng trên cơ sở
yêu cầu của luật định, chế định, và các yêu cầu của pháp luật và các bên hữu
quan liên quan.
3. Thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài và thân thiết với khách hàng.
4. Gia tăng sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh khác bằng việc không ngừng
cải tiến chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.
5. Thực hiện có hệ thống công tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên, tạo môi trường
và điều kiện tốt nhất cho CBCNV không ngừng học tập nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc.
6. Thể hiện tinh thần, trí tuệ tập thể và văn hoá Công ty trong công việc cũng
như các hoạt động liên quan đến Công ty.

Là một trong những sàn phân
phối BĐS. DOLAND luôn đặt
vấn đề chất lượng lên hàng
đầu, trong quá trình triển khai
dự án, tại mỗi khâu, mỗi hạng
mục đều được giám sát chất
lượng chặt chẽ.
Với ước mơ và hoài bảo vương
xa hơn, mục tiêu là đưa công ty
trở thành thương hiệu quốc tế
và trở thành nhà đầu tư lớn tại
thị trường TP.HCM cũng như
các tỉnh trong cả nước. Tập
trung vào các sản phẩm căn hộ
cao cấp và biệt thự nghĩ dưỡng,
với tầm nhìn và sứ mệnh lớn lao
đó công ty kỳ vọng có thể đóng
góp nhiều hơn nữa cho xã hội và
đưa đất nước ngày một giàu
đẹp và hạnh phúc hơn.

HỢP TÁC

Các chiến lược hợp tác của DOLAND là hệ thống hỗ trợ cho nhau
để mang lại hiệu quả tối ưu nhất về lĩnh vực đang phân phối.
DOLAND luôn mong muốn hợp tác cùng các sàn liên kết để đem lại
giá trị cho khách hàng, nhà đầu tư Bất động sản, cũng như lợi
nhuận cho mọi đối tác.
Chuỗi giá trị DOLAND mang lại cho sàn liên kết:
Tư vấn chiến lược dự án trọng điểm
Đào tạo nhân lực
Hỗ trợ nguồn lực
Tỉ lệ phí hoa hồng cao

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NỘI BỘ

Chiến lược của doanh nghiệp

Với lãnh đạo:
“Những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt tạo
ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn, mạnh
mẽ nắm lấy tầm nhìn và không ngừng
thúc đẩy nó tới khi hoàn thiện”.
– Thomas Hardy –

Với nhân viên:
Điều quan trọng nhất và cốt lõi của một
tập thể, đó chính là tinh thần đoàn kết.
Giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành
công việc. Cùng nhau hợp tác, cùng
nhau hỗ trợ, cùng nhau phát triển.

Với khách hàng:
Hợp tác lâu dài, cùng nhau phát triển.
Giải Pháp Toàn Cầu luôn đặt lợi ích của
khách hàng lên trên lợi ích của doanh
nghiệp. Tất chỉ vì lợi ích của khách hàng.

CHÚNG TÔI DÁM CAM KẾT VÀ TÔN TRỌNG CAM KẾT

