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WELCOME TO
OUR COMPANY PROFILE

CÔNG TY CỔ PHẦN NASALAND trân trọng gửi đến Quý Chủ đầu tư, Đối tác & Khách hàng
lời chúc sức khỏe, thành công và thịnh vượng!
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CÔNG TY CỔ PHẦN NASALAND 
Được thành lập năm 2016 với tôn chỉ lấy uy tín và chính trực làm kim chỉ nam hoạt 
động. Sau hơn 5 năm hình thành và phát triển, NASALAND đã khẳng định được vị thế 
trong lòng khách hàng và đối tác với một thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp và giàu 
năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ Bất động sản.

Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi luôn khao khát hướng đến hình ảnh chuyên 
nghiệp, năng động và chính trực nhằm mang đến sự hài lòng cho khách hàng, sự tín 
nhiệm cho đối tác và sự đoàn kết cho nhân viên nội bộ. Đó là phần thưởng giá trị cao 
quý nhất mà chúng tôi đang gìn giữ và phát huy qua từng giai đoạn phát triển.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cùng nền tảng đang xây dựng chính là 
động lực, niềm tin để chúng tôi tiếp tục nổ lực phát triển và mở rộng phạm vi hoạt 
động. Định hướng trở thành thương hiệu chuyên nghiệp được lựa chọn hàng đầu 
trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản sau 10 năm hoạt động.

NASALAND xin chân thành cám ơn quý Chủ đầu tư, đối tác và khách hàng luôn tin 
tưởng Công ty trong suốt thời gian qua. Chúng tôi luôn phấn đấu nâng cao chất 
lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh để luôn nhận được sự đồng hành của quý Chủ 
đầu tư, đối tác và khách hàng trên con đường phía trước.

NASALAND HƯỚNG ĐẾN 
NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

“
“

GIỚI THIỆU CHUNG

THÔNG TIN CÔNG TY
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TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Chiểu

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG:
Trở thành đơn vị dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín 
dẫn đầu trong thị trường bất động sản. Mỗi cá 
nhân – đơn vị trực thuộc NASALAND luôn đặt lợi 
ích và nhu cầu của Khách hàng ưu tiên hàng 
đầu qua từng dịch vụ cung cấp. Mục tiêu trở 
thành đơn vị cung cấp dịch vụ bất động sản 
được nghĩ đến và lựa chọn đầu tiên khi Quý 
Khách hàng có nhu cầu.

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN:
Trở thành đơn vị có sứ mệnh đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực bất động sản làm nền tảng 
trong hoạt động kinh doanh. Liên kết trực tiếp 
và đảm bảo đầu ra cho nguồn nhân lực bất 
động sản đang học tập tại các trường khối 
ngành kinh tế nói chung và ngành kinh tế học 
bất động sản nói riêng. Chúng tôi hoạt động 
trên nền tảng tôn trọng, chia sẻ, đoàn kết  nội bộ 
thông qua những giá trị văn hóa được duy trì và 
phát triển theo từng giai đoạn. Mục tiêu mang 
đến phúc lợi vật chất và giá trị tinh thần cao 
nhất cho từng cán bộ nhân viên - ngôi nhà thứ 2 
của từng thành viên đại gia đình NASALAND.

Trân trọng!

     an Giám Đốc cùng toàn thể nhân viên  
    Công ty Cổ phần NASALAND gửi đến Quý 
đối tác và Khách hàng lời chúc sức khỏe và 
thành công!

Năm 2016, nắm bắt thị trường bất động sản Việt 
Nam đang trong giai đoạn phát triển sôi động, 
rất cần đơn vị môi giới chuyên nghiệp có nguồn 
nhân lực chuyên môn cao giúp thị trường bất 
động sản minh phát triển bềnh vững và minh 
bạch. NASALAND được thành lập với sứ mệnh 
trở thành đơn vị đầu tàu trong công tác đào tạo, 
phát triển nguồn nhân lực bất động sản chuyên 
nghiệp; đồng thời là đơn vị môi giới uy tín mang 
sản phẩm bất động sản từ Chủ đầu tư đến với 
Quý khách hàng hiệu quả nhất.

NASALAND luôn đặt uy tín và sự chính trực làm 
kim chỉ nam hoạt động. Tập thể chúng tôi với đội 
ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao luôn 
hoạt động kinh doanh với tâm niệm:

ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ:
Trở thành đối tác chiến lược và đơn vị đầu tàu 
trong công tác tiếp thị và phân phối sản phẩm. 
Chúng tôi đề cao giá trị đạo đức và kiến thức 
nghiệp vụ để nâng cao năng lực canh tranh. 
Mục tiêu trở thành một phần trong hệ thống 
nhân sự – là cánh tay nối dài của mỗi Chủ đầu tư 
khi hợp tác cùng NASALAND.

B

THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC

GIỮ VỮNG

TINH THẦN
KHỞI NGHIỆP

GIỮ VỮNG

TINH THẦN
KHỞI NGHIỆP

KHẨU HIỆU CÔNG TY
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Đơn vị phân phối bất động sản uy 
tín Top 10 thị trường Việt Nam sau 
10 năm hoạt động.

TẦM NHÌN
NASALAND

SỨ MỆNH
NASALAND

Đơn vị uy tín, chính trực mang sản 
phẩm Bất động sản giá trị thật từ 
chủ đầu tư đến Quý khách hàng.

Đơn vị đầu tàu trong công tác đào 
tạo và hướng nghiệp nguồn nhân 
lực thị trường Bất động sản Việt Nam
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Khách hàng:
        Chuyên nghiệp từ tác phong, suy nghĩ, lời nói         
        và hành động.
        Luôn giưc chữ tín và chịu trách nhiệm trong mọi 
        lời nói và hành động với Khách hàng.
        Mang lại giá trị cao nhất cho Khách hàng.
        Nâng tầm nhận thức vai trò của Khách hàng 
        đối với doanh nghiệp và cá nhân.

Đồng nghiệp:
        Luôn giữ vững tinh thần đoàn kết NASALAND.
        Đề cao tinh thần đội nhóm, tích cực hỗ trợ, 
        giúp đỡ đồng nghiệp, nhân viên mới.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đối tác:
       Trọng tín, thực hiện đúng cam kết đôi bên.
       Đảm bảo quyền lợi, tạo điều kiện tối đa đôi bên  
       cùng có lợi.
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THÀNH LẬP

2016 2018 2020 2021

CÔNG TY TNHH DV BDS NASALAND
   Môi giới bất động sản.

-  1 trụ sở, 1 văn phòng. 
-  Trở thành đối tác chiến lược 
(F1) các Tập đoàn Bất động sản 
lớn trên thị trường như Vingroup, 
Đất xanh group...

-  Đại lý Gold xuất sắc Vinhomes 
Miền Nam.
-  Phát triển kênh phân phối thứ 
cấp.
-  Khai thác và quản lý tòa nhà 
văn phòng.

MỞ RỘNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN NASALAND
  1 trụ sở, 2 văn phòng.
   Phân phối bất động sản cả thị 
trường sơ cấp và thứ cấp.
-  Khai thác và quản lý tòa nhà 
văn phòng.
-  Đầu tư bất động sản.

NÂNG TẦMPHÁT TRIỂN

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BỘ PHẬN KINH DOANHBỘ PHẬN KHAI THÁC & 
VẬN HÀNH TÒA NHÀ

BỘ PHẬN TC - KTBỘ PHẬN NHÂN SỰ

SÀN KINH DOANH
DỰ ÁN ĐÔ THỊ

PHÒNG
KD1

PHÒNG
KD2

PHÒNG
KD1

PHÒNG
KD2

BAN GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BỘ PHẬN MARKETING

BỘ PHẬN TRỢ LÝ 
KINH DOANH

BACK - OFFICE FRONT - OFFICE

SÀN KINH DOANH
ĐẤT NỀN
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Truyền thông quảng cáo 
Bất Động sản

Nghiên cứu thị trường
Bất Động Sản

Tư vấn - Môi giới 
Bất Động sản

Khai thác - Quản lý 
Bất Động sản

Đào tạo nhân lực
Bất Động sản

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG
DOANH NGHIỆP
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1
KHAI THÁC- QUẢN LÝ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG
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NASABUILDING AN PHÚ
30 TRẦN LỰU, P. AN PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM

NASABUILDING PHÚ THỌ
324A LÝ THƯỜNG KIỆT, P.14, Q.10, TP.HCM

Nasaland khai thác và quản lý  tòa nhà văn phòng cho thuê



Giấy chứng nhận lý kế phân phối hợp tác
VINCITY GRAND PARK

Giấy Chứng Nhận Đối Tác Phân Phối Chính Thức 
Dự Án The OrigamiLễ ký kết phân phối hợp tác F1 Vinhomes Grand Park 2018

“Đối với NASALAND - Ký kết dự án Vincity

là bước tiến cho những thành công vượt bậc”

2
LỄ KÝ KẾT DỰ ÁN
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HÌNH ẢNH CÁC BUỔI LỄ KÍ KẾT



“Lễ ra quân dự án VINHOMES GRAND PARK
NASALAND đồng hành mang những giá trị thật đến cho Quý khách hàng”

Lễ ra quân VHGP 2019 Lễ ra quân The Manhattan 2020 Lễ ra quân The Beverly 2021

Buổi đào tạo - training dự án ở NASALAND 2020

3
LỄ RA QUÂN DỰ ÁN

“Buổi đào tạo - Nhân sự là lực lượng nòng cốt của doanh nghiêp”

4
 ĐÀO TẠO NHÂN SỰ VỮNG MẠNH
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5
HOẠT ĐỘNG 
TUYỂN DỤNG HÀNG NĂM
“Cùng Vingroup tìm kiếm nhân tài mang những 
giá trị thật đến Khách hàng”

Ngày hội tuyển dụng 2018
Sân Vận Động Quân Khu 7

Ngày hội tuyển dụng 2021: Nhà Văn Hóa Thanh Niên



Với tiêu chí " Luôn đồng cùng Khách hàng" - Dịch vụ NASALAND đang dần hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn mỗi ngày.

Hình ảnh bàn giao nhà Manhattan 2021

TEAM BUILDING 2018

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ
Team Building - Gắn kết và hiểu nhau là sức mạnh cùng nhau đi đến cuối con đường.6

DỊCH VỤ NASALAND
HỖ TRỢ NHẬN NHÀ
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2020
TEAM BUILDING

TEAM BUILDING 2019
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“Year End Party: NASALAND tri ân toàn bộ nhân sự đã đóng góp cần cù và chăm chỉ cả năm”

2
YEAR END PARTY

Year End Party 2017

Year End Party 2018
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Year End Party

2020
Year End Party 

2019
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3. NASALAND KHẮC

NASALAND Khắc - Hoạt động thiện nguyện từ quỹ tấm lòng vàng của NASALAND, 
những giá trị nhỏ vẫn xứng đáng được trân trọng.

NASALAND KHẮC I - 2018

NASALAND Khắc II 2019

Cho đôi bàn tay vào tim, tim khắc vào tim

Khắc ước mơ- Tạo tương lai
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NASALAND KHẮC IV - 2021

NASALAND KHẮC III - 2020

Khắc chân tình - Chạm vào trái tim
Khắc yêu thương - Sẻ chia hạnh phúc
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4. SƠ KẾT GIỮA NĂM

“ Sơ kết hoạt động kinh doanh giữa năm
tổng kết, khen tặng thưởng và định hướng kế hoạch đến cuối năm”

Sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017

Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018
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Mong những khoảnh khắc này sẽ tạo nên 
những kỷ niệm đẹp của gia đình Nasaland-ers.

Quốc tế Thiếu nhi 2018 của Nasaland-ers

6
TẾT THIẾU NHI 1/6

5
NGÀY PHỤ NỮ NASALAND 
8/3, 20/10
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NASALAND cùng sinh viên UEH -  Người trẻ luôn cần được dẫn dặt để tìm hướng đi cho mình

Hình ảnh hướng nghiệp sinh viên UEH tại NASALAND

Trung Thu là tết thiếu nhi - Hỏi sao Nasaland-ers lại đi chơi nhiều

7
HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN

8
TẾT TRUNG THU
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9. SINH NHẬT CÔNG TY 16/10

Hoạt động không thể thiếu mỗi năm - TỰ HÀO VÀ NỖ LỰC
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Sinh nhật NASALAND-ers - Khi các bạn là tài sản quý giá của công ty

“22/02 - Sinh nhật người Sếp tận tụy của NASALAND - Người đi đầu là người cầm đuốc”

10
SINH NHẬT NHÂN SỰ
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ĐỐI TÁC CHỦ ĐẦU TƯ ĐỐI TÁC NGÂN HÀNG
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Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại website www.nasaland.vn Page 51www.nasaland.vn


