














“Giá trị cốt lõi của công ty là mang lại những lợi ích ưu việt cho khách hàng, niềm tin cho đối tác,... 
hiểu khách hàng và đối tác để cùng chia sẻ và đồng hành”



“Tất cả dự án mà PHP Real  phân 
phối và triển khai luôn lấy kim chỉ 
nam hành động: Đầu tư hiệu 
quả, an cư lâu dài.”

Võ Thành Luân
Giám Đốc Đầu Tư

“Lắng nghe, lắng nghe và 
lắng nghe. Chỉ khi lắng nghe 
những gì khách hàng nói, 
những gì khách hàng quan 
tâm. Mình mới có thể cảm 
nhận & thấu hiểu những gì 
khách hàng cần và tư vấn 
đúng, phù hợp cho khách 
hàng.”

Hồ Đăng Phúc
Giám Đốc Kinh Doanh

“Tư vấn cho khách cũng như tư vấn 
cho chính mình. Bởi vì mình cũng như 
khách hàng đều có chung những 
tâm lý, những nỗi lo toan. Chính vì 
đồng cảm được điều đó, chúng tôi 
luôn tư vấn nhiệt tình & cung cấp 
những thông tin chân thành nhất, để 
khách hàng vững tin & thoải mái lựa 
chọn.”

Nguyễn Thị Giang Châu
Giám Đốc Kinh Doanh

Đào tạo luôn là yếu tốt then chốt trong 
kinh doanh. Tại PHP Real mỗi nhân viên kinh 
doanh đều phải trải qua quá trình đào 
tạo như: kỹ năng bán hàng, kỹ năng mar-
keting, kỹ năng chăm sóc khách hàng…Bởi 
khi có đào tạo bài bản mỗi nhân viên sẽ 
rất “nhạy bén” trong tìm kiếm khách hàng 
mới cũng như chuyên nghiệp khi tiếp xúc 
và tư vấn khách hàng.

Lâm Đình Lân
Giám Đốc Kinh Doanh

“Để đánh giá hiệu quả của một dự án 
triển khai, chúng tôi luôn thông kê và 
phân tích chi tiết dựa trên các số liệu 
thu thập được qua từng giai đoạn triển 
khai Marketing. Bởi khi hiểu đúng insight 
của khách hàng, chúng tôi biết khách 
hàng muốn gì và cần gì.”

Trần Đức Trùng Dương

Với nền tảng công nghệ được chuyển giao từ 
tập đoàn PHP Group – USA, chúng tôi tự tin là 
đơn vị tiên phong đầu tiên tại Việt Nam áp 
dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh bất 
động sản. Công nghệ 4.0 giúp chúng tôi dễ 
dàng tiếp cận nhiều khách hàng ở nhiều phân 
khúc khác nhau. Từ đó đưa ra các giải pháp 
bán hàng cụ thể một cách chính xác và nhanh 
chóng.

Nguyễn Văn Minh
Giám Đốc Marketing Giám Đốc IT




























