BẠN LÀ AI?

Khách hàng chính là ông chủ tốt nhất của chúng tôi mỗi ngày.
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Giới thiệu về JJLand
Thông điệp của Tổng giám đốc
Tầm nhìn
Sứ mệnh

LĨNH VỰC KINH DOANH
•
•
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Đầu tư phát triển dự án
Tư vấn đầu tư mua Bất động sản
Dịch vụ thuê, cho thuê và quản lý
Bất động sản.

KHÁCH HÀNG CỦA
JJLAND LÀ AI?

CHÚNG TÔI KIẾN TẠO
TƯƠNG LAI
Hợp tác giữa JJLand và Vinter
Capital Group (Hồng Kông)

TẠI SAO JJLAND LÀ SỰ
LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU?
•
•

•

Dịch vụ
Chuyên nghiệp
Uy tín & sự khác biệt

LIÊN HỆ

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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GIỚI
THIỆU

Cùng với sự phát triển kinh tế toàn cầu và thị trường bất động sản tiềm năng tại Việt Nam ngày càng

phát triển, JJLand được thành lập với mong muốn tạo ra cộng đồng quốc tế về phát triển và đầu tư bất
động sản.

JJLand có sứ mệnh là nhà phát triển, nhà tư vấn đầu tư, và đầu tư trong lĩnh vực bất động sản để mang
lại giá trị lâu dài cho mỗi khách hàng, nhà đầu tư và người mua.
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Sự hài lòng của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
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THÔNG ĐIỆP CỦA
TỔNG GIÁM ĐỐC

Khách hàng chính là ông chủ tốt nhất của chúng tôi mỗi ngày.
OUR STORY

www.jjland.com.vn

" Tự tin với sức mạnh của ba mũi nhọn chính là Đầu tư phát triển – Tư vấn–
Quản lý Bất động sản, JJLand đã và đang khẳng định thương hiệu trên thị
trường địa ốc với mục tiêu lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm và
sự chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả làm giá trị cốt lõi

Đừng mong đợi 1000 khách hàng đến một lần, chỉ cần mỗi khách hàng đến
JJLand hàng nghìn lần.”

— Mr. Jedi Nguyễn —
Chủ tịch & Tổng giám đốc JJLand
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TẦM
NHÌN

JJLand luôn hướng đến là một đơn vị phát triển, tư vấn đầu tư, chủ đầu tư bất

động sản uy tín thuộc top 10 trong nước và quốc tế, cũng như việc đẩy mạnh vai
trò là Chủ đầu tư những dự án tiềm năng. Từ đó mang đến những giá trị lợi
nhuận, trải nghiệm vô hạn tới những khách hàng, nhà đầu tư.
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SỨ MỆNH
Cung cấp các giải pháp bất động sản cho cả người mua và người bán, cũng

như cung cấp một tiêu chuẩn sống, giá trị đầu tư cao hơn cho khách hàng,
nhà đầu tư và xã hội.

Hoạt động kinh doanh với sự minh bạch và uy tín làm giá trị cốt lõi tạo dự
khác biệt. Đơn giản hóa quá trình mua hàng cho người mua và nhà đầu tư.

Phục vụ khách hàng với những lợi ích tốt nhất ngay cả trong tâm trí của họ.
.
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LĨNH VỰC
KINH DOANH
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JJLand là một công ty bất động sản toàn cầu với phương
châm uy tín được đặt lên hàng đầu, bao gồm các loại sản
phẩm sau:
1. Đầu tư phát triển bất động sản
2. Tư vấn đầu tư mua bất động sản
3. Dịch vụ thuê, cho thuê và quản lý bất động sản.

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN
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Là Nhà đầu tư phát triển bất động sản mang đến giá trị gia tăng cho
khách hàng từ chính những lợi thế cạnh tranh của các dự án tọa lạc tại
những vị trí đắc địa, chất lượng và dịch vụ, tiện ích xứng tầm.
Với chuyên môn, sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm lâu năm trong
ngành kinh doanh bất động sản, JJLand chúng tôi tự tin, sẵn sàng hợp
tác với các nhà đầu tư nhằm phát triển các dự án có quy mô đem về lợi
ích và lợi nhuận cho các bên tham gia.
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TƯ VẤN, ĐẦU TƯ MUA
BẤT ĐỘNG SẢN
Dịch vụ tư vấn đầu tư mua bất động sản mà JJLand
cung cấp tạo môi trường giao dịch minh bạch và làm
gia tăng giá trị sản phẩm. Luôn thấu hiểu nhu cầu, lựa
chọn của khách hàng giúp JJLand có những kế hoạch
và giải pháp bán hàng hiệu quả cũng như tư vấn về thị
trường, giá trị, pháp lý bất động sản phù hợp nhất tới
khách hang, nhà đầu tư.

DỊCH VỤ THUÊ, CHO
THUÊ VÀ QUẢN LÝ
BẤT ĐỘNG SẢN
Thương hiệu J7 (thuộc JJLand) được ra đời từ sự
nhìn nhận việc cung cấp dịch vụ thuê, cho thuê và
quản lý bất động sản là một dịch vụ hướng về khách
hàng. Chúng tôi luôn tự tin có một đội ngũ chuyên
viên tư vấn tận tâm, giàu kinh nghiệm sẽ giúp quý
khách quản lý và giao dịch bất động sản phù hợp với
nhu cầu và làm gia tăng giá trị các bất động sản của
Quý khách, nhà đầu tư.

www.jjland.com.vn

KHÁCH HÀNG
CỦA JJLAND
LÀ AI?
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NHÀ ĐẦU TƯ
•
•
•

Ngắn hạn
Trung hạn
Dài hạn

NGƯỜI MUA BĐS
•
•

Bất động sản sơ cấp
Bất động sản thứ cấp
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DỰ ÁN
TIÊU BIỂU

Đầu tư & phát
triển bởi JJLand
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CAO ỐC CĂN HỘ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận Bình
Tân, Tp.HCM.

CĂN HỘ DỊCH VỤ
THE ROYAL
Cách Mạng Tháng 8,
Quận 3, Tp.HCM.

GIA LONG RIVESIDE

Dự án phân phối
MASTERISE
PARKLAND
Song Hành Xa lộ Hà Nội,
Thảo Điền, Quận 2,
Tp.HCM

THE METROPOLE
THỦ THIÊM
Khu đô thị mới Thủ
Thiêm, Quận 2, Tp.HCM.

THE MARQ
29B Nguyễn Đình Chiểu,
Quận 1, Tp.HCM.

1368 Lê Văn Lương, Phước
Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM

WATERPOINT

Và các quỹ đất khác
đang trong quá trình
hoàn tất thủ tục pháp lý

An Thạnh, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An.

LAIMIAN CITY
An Phú – An Khánh,
Quận 2, Tp.HCM.

EMPIRE CITY
Khu đô thị mới Thủ
Thiêm, Quận 2, Tp.HCM.

ZEITGEIST- ZEIT
RIVER COUNTY 1
Nguyễn Hữu Thọ, Huyện
Nhà Bè, Tp.HCM.

VINHOMES
GRAND PARK
Nguyễn Xiển, Quận 9,
Tp.HCM.
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CAO ỐC CĂN HỘ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
Vị trí: Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận Bình
Tân, Tp.HCM.
Quy mô: 150 căn hộ và 20 shophouse

Chủ đầu tư: JJLand

Loại căn hộ:
• Căn 1 PN-3PN, Dual – key
• Officetel
• Duplex
• Penthouse
• Shophouse

CĂN HỘ DỊCH VỤ THE ROYAL
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Số lượng sản phẩm: 100 căn dịch vụ

Vị trí
Cách Mạng Tháng 8,
Phường 10, Quận 3,
Tp.HCM.

Chủ đầu tư
JJLand và các đối tác

Loại căn hộ
• Duplex.
• Superior
• Penthouse

Ra mắt
Dự kiến ra mắt: Q4/2020

GIA LONG RIVERSIDE
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1368 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM

Tọa lạc tại phía Tây Nam Sài Gòn, dự
án Gia Long Riverside ba mặt được
bao bọc bơỉ dòng sông thơ mộng
tạo nên không gian mát mẻ trong
lành. Đem lại cuộc sống xanh, an
yên hòa cùng thiên nhiên đầy lý
tưởng.
•
•
•
•

Quy mô: 6 ha
Nhà phát triển: JJLand
Số lô: 300 nền
Giai đoạn 1: 60 nền
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LAIMIAN CITY
- HDTC

Là dự án mới có quy mô lớn lên đến
131ha, nằm ngay khu đô thị An Phú –
An Khánh tạo giá trị Bất động sản
gia tăng theo thời gian.
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Đắm mình vào thiên
nhiên và tận hưởng
một phong cách sống
thời thượng, hiện đại,
an toàn và tiện nghi
mang đậm bản sắc
Hàn Quốc.

Laimian City tọa lạc
tại vị trí được ví như
trái tim liên kết vùng
giữa trung tâm thành
phố Hồ Chí Minh với
các khu vực, tỉnh
thành phía Nam, Tây
Nam bộ.
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Masteri Parkland là sản phẩm
tiếp theo của chuỗi thương hiệu
Masterise nổi tiếng của
Masterise Group (Thảo Điền
Investment) như Masteri An Phú,
Masteri Thảo Điền, Masteri
Millennium,….

Tọa lạc trên vị trí vàng ở khu vực
Quận 2, ngay mặt tiền Xa lộ Hà
Nội. Dự án có tiềm năng tăng
giá cao trong tương lai khi liền
kề tuyến Metro số 1 Bến Thành
– Suối Tiên (dự kiến đưa vào sử
dụng năm 2021).

MASTERISE
PARKLAND
- Masterise Homes
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THE METROPOLE
THỦ THIÊM
The Metropole Thủ Thiêm là khu đô thị phức hợp Sóng Việt, vị trí đắc địa
và ven sông ngay khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2, Thành phố Hồ Chí
Minh), vị trí duy nhất có tầm nhìn hướng sông và trung tâm quận 1. Với vị
trí tiềm năng, trong tương lai, dự án sẽ phát triển ở khu Đông Sài Gòn.
Dự án The Metropole của Thủ Thiêm được lấy cảm hứng từ thiết kế tinh
túy của khu Barangaroo (Sydney), East Circular Quay (Sydney) và sẽ
được đô thị hóa nhằm phù hợp nhất với bối cảnh và văn hóa Việt Nam.

- Quốc Lộc Phát - Sơn Kim Land
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EMPIRE CITY
- Keppel Land (Singapore) - Gaw Capital
(Hồng Kông) - Tiến Phước - Trân Thái

Empire City là một khu phức hợp rộng 14,6 ha với vị trí đắc địa
và ven sông tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có một tòa
nhà 86 tầng, một khách sạn năm sao, một trung tâm mua
sắm, các cao ốc văn phòng, khu căn hộ cao cấp và các nhà
phố thương mại. Empire City được phát triển như một thành
phố trong thành phố, cung cấp cho cư dân của mình một
môi trường Sinh sống-Làm việc-Vui chơi chất lượng.

THE MARQ
- Hongkong Land (Hồng Kông)
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Vị trí: 29B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,
Quận 1, Tp.HCM.
Kiến tạo bởi hai tập đoàn hàng đầu khu vực và Việt
Nam là Hongkong Land và Hoa Lâm, The Marq sẽ trở
thành biểu tượng tự hào mới của kiến trúc đô thị
hiện đại tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

ZEITGEIST - ZEIT RIVER
COUNTY 1
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- GS E&C (Hàn Quốc)

Zeitgeist là một dự án có quy mô lớn lên đến
350 ha, dự kiến sẽ trở thành khu đô thị lớn
nhất Nam Sài Gòn sau khi hoàn thành.

Dự án Zeitgeist có vị trí đắc địa trên tuyến
đường Bắc – Nam nối với khu đô thị cảng
Hiệp Phước và trung tâm thành phố. Zeitgeist
không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, mà còn thiết
kế hệ thống các khu dân cư hiện đại với nhiều
tính năng và tiện nghi.

WATERPOINT
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- Nam Long Group (Southgate)

Khu đô thị sinh thái Waterpoint với quy
mô lên đến 355 hecta tọa lạc ngay mặt
tiền Tỉnh lộ 824, xã An Thạnh, huyện
Bến Lức, tỉnh Long An. Kéo dài từ thị
trấn Đức Hòa đến cao tốc Sài Gòn –
Trung Lương và Quốc lộ 1A ngay trung
tâm thị trấn Bến Lức.
Dự án được bao quanh bởi 3 mặt sông
Vàm Cỏ Đông. Đây được xem “tọa độ
vàng” bởi sở hữu đầu mối giao thông cả
về đường bộ, đường thủy lẫn đường sắt
kết nối trực tiếp giữa thành phố Hồ Chí
Minh và Đồng bằng Sông Cửu Long.

VINHOMES
GRAND PARK
www.jjland.com.vn

- Vinhomes - Vingroup

Vinhomes Grand Park là một dự án đại
đô thị cao cấp, một hướng đi mới của
Vingroup. Với quy mô 271,8ha, có 2 mặt
tiền: đường Nguyễn Xiển và đường
Phước Thiện, phường Long Bình, quận 9,
thành phố Hồ Chí Minh, TP.HCM. Từ
Vinhomes Grand Park Quận 9, chỉ mất 20
phút để đến đường cao tốc Long Thành Dầu Giây, Vành đai 3, và cần kề trạm
dừng cuối cùng của tuyến tàu điện
ngầm Bến Thành - Suối Tiên, và chỉ 35
phút để đến trung tâm hành chính
Thành phố. Mật độ xây dựng chỉ chiếm là
20 - 25%, lớn diện tích được dành cho
mảng xanh.
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CHÚNG TÔI
KIẾN TẠO
TƯƠNG LAI
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GIẢI THƯỞNG
THƯƠNG HIỆU
BẤT ĐỘNG SẢN
XUẤT SẮC 2019
HỢP TÁC GIỮA JJLAND VÀ VINTER
CAPITAL GROUP (HỒNG KÔNG)
- Hồng Kông
Ngày 01/10/2018 tại Hồng Kông,
JJLand và tập đoàn Vinter
Capital Group (Hồng Kông) đã tổ
chức thành công lễ ký kết hợp
tác .

Tạp Chí Xây Dựng Bộ Xây Dựng
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TẠI SAO
JJLAND
LÀ LỰA
CHỌN
HÀNG
ĐẦU?

DỊCH VỤ
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JJLand mong muốn mang đến cho các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng những trải nghiệm
tốt nhất trong việc đầu tư và giao dịch bất động sản. Với sự chuyên nghiệp từ mỗi thành viên
JJLand sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí, công sức, thời gian và hài lòng về những dịch
vụ mà JJLand cung cấp :

•
•
•

Sản phẩm chọn lọc.
Khách hàng chính là ông chủ tốt nhất của chúng tôi mỗi ngày.
Tạo giá trị gia tăng và tăng trải nghiệm khách hàng.

CHUYÊN NGHIỆP

“Win to win” chúng tôi có giá trị
khi khách hàng có lợi nhuận.

Từ kinh nghiệm dày dặn trong thị
trường bất động sản JJLand, chúng
tôi hiểu những khó khăn và lo lắng
của các nhà đầu tư trên thị trường
hiện nay hơn bất kỳ ai khác. JJLand
sẽ giúp bạn tìm ra cách tốt nhất để
giải quyết những vấn đề đó.

UY TÍN & SỰ
KHÁC BIỆT

www.jjland.com.vn

Đừng mong đợi 1000 khách hàng đến một lần, chỉ cần mỗi khách hàng đến
JJLand hàng nghìn lần.
JJLand với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm hướng tới mục tiêu mang
lại giá trị cho khách hàng trên thị trường bất động sản. Từ đó mang đến những
giá trị lợi nhuận, trải nghiệm vô hạn tới các khách hàng, nhà đầu tư.

Sự hài lòng của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

P.306B, Tòa nhà Hoa Lâm, Số 2 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1,
TP.Hồ Chí Minh.
06.20 Madision, Số 15 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

contact@jjland.com.vn
+84.938350370
(Mobile/SMS/Viber/Whatsapp/Zalo/Wechat/Kakaotalk)
+84.2838232562

https://jjland.com.vn

https://www.facebook.c
om/JJLANDRealEstate

https://www.linkedin.c
om/company/jjland

https://www.instagram.
com/jjland_realestate/

