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       Với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng là niềm vui của chúng tôi”,công ty chúng tôi 

luôn lắng nghe, tận tình tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm làm việc cùng quý đối tác và quý khách hàng. 

Đến với chúng tôi, quý đối tác và quý khách hàng sẽ thực sự hài lòng khi nhận được những lời tư vấn 

tận tình nhất của những đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, không những mang giá trị thực cho 

khách hàng mà còn đảm bảo chất lượng với giá cả  hợp lý nhất. Với tôn chỉ làm việc đó, chúng tôi 

tin tưởng rằng MGLAND đã và đang dần trở thành công ty phân phối bất động sản uy tín hàng đầu 

tại Việt Nam.

Mỗi ngày chúng tôi sẽ không ngừng phấn đấu bằng tất cả nhiệt huyết kết hợp cùng kiến thức – kinh 

nghiệm của mình để mang đến cho khách hàng cũng như chủ đầu tư những dự án hoàn hảo nhất.

Công ty cổ phần MGLAND Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng liên kết, hợp tác với các đơn vị 

để cùng phát triển và góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

Xin chân thành cám ơn và hân hạnh phục vụ Quý khách hàng!

THƯ NGỎ

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN HỮU KIỀU
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Kính gửi quý khách hàng và các  quý đối tác!
Công ty Cổ phần MGLAND xin gửi lời chúc sức khoẻ và lời chào 
trân trọng nhất đến toàn thể Qúy khách hàng và quý đối tác

WWW.MGLAND.VNWHOTLINE: (024) 666 88 999 / 0964.468.468

 Với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng là niềm vui của chúng tôi”, công ty chúng 
tôi luôn lắng nghe, tận tình tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm làm việc cùng quý đối tác và quý 
khách hàng. Đến với chúng tôi, quý đối tác và quý khách hàng sẽ thực sự hài lòng khi 
nhận được những lời tư vấn tận tình nhất của những đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, 
không những mang giá trị thực cho khách hàng mà còn đảm bảo chất lượng với giá cả 
hợp lý nhất. Với tôn chỉ làm việc đó, chúng tôi tin tưởng rằng MG LAND đã và đang 
 dần trở thành công ty phân phối bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam  
 Mỗi ngày chúng tôi sẽ không ngừng phấn đấu bằng tất cả nhiệt huyết kết hợp cùng kiến 
thức – kinh nghiệm của mình để mang đến cho khách hàng cũng như chủ đầu tư những 
dự án hoàn hảo nhất.
Công ty cổ phần MG LAND Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng liên kết, hợp tác với 
các đơn vị để cùng phát triển và góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.
Xin chân thành cám ơn và hân hạnh phục vụ Quý khách hàng!

THƯ NGỎ
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Kính gửi quý khách hàng và các  quý đối tác!

Công ty Cổ phần MGLAND xin gửi lời chúc sức khoẻ và lời chào 

trân trọng nhất đến toàn thể qúy khách hàng và quý đối tác

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN HỮU KIỀU

MGLAND 3 năm 1 chặng đường, từ những bước đi đầu tiên dưới sự dẫn dắt của những thành viên 
sáng lập dày dặn kinh nghiệm cùng sự cố gắng không ngừng của toàn thể nhân viên MGLAND,
 MGLAND Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng, trở thành doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực
phân phối các dự án bất động sản trên khắp cả nước.    



TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

   Với phương châm xây dựng một doanh nghiệp phân phối Bất động sản uy tín, chuyên nghiệp 

và vững mạnh, MGLAND không ngừng phấn đấu và phát triển với nhiều thành tích đáng ghi 

nhận. Đạt danh hiệu đơn vị bán hàng xuất sắc nhất do chủ đầu tư công nhận, khai trương một 

loạt văn phòng tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng… nắm trong tay nhiều chuyên viên tư 

vấn giàu kinh nghiệm, phân phối nhiều dự án đến từ những chủ đầu tư uy tín lâu năm như: 

Vingroup, T&T, Flamingo Group, Hateco, Movenpick…

• Chưa dừng lại ở đó, MGLAND còn là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phát triển 

công nghệ Bất động sản với hệ thống website và app trực tuyến trên thiết bị máy tính và di động, 

giúp người dùng có thể rút ngắn được việc mua bán và giao dịch ngay trên thiết bị cầm tay.

• MGLAND Việt Nam luôn phấn đấu trở thành thương hiệu tin cậy đối với quý khách hàng và đối 

tác. Mang đến cho khách hàng những tổ ấm sang trọng với quần thể tiện ích, dịch vụ chất lượng 

5* chất lượng quốc tế, trong đó có những tiện ích lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

SỨ MỆNH PHÁT TRIỂN

Đối với khách hàng: Cung cấp các sản phẩm dịch vụ đảm bảo chất lượng và thỏa mãn nhu cầu 
của khách hàng. Luôn luôn đặt chữ TÍN lên hàng đầu để trở thành cầu nối tin cậy giữa người mua 
và người bán trong giao dịch Bất động sản.
Đối với cổ đông và các đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát triển, cam kết tối ưu 
hóa lợi ích của các cổ đông và đối tác bằng việc luôn cố gắng gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn 
và bền vững.
Đối với nhân viên: Xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và 
nhiệt huyết với công việc, tạo ra môi trường cạnh tranh và cơ hội phát triển công bằng giữa các 
nhân viên.
Đối với xã hội: Hài hòa lợp ích giữa công ty và xã hội. Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế 
xã hội và các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tin thần trách nhiệm và niềm tự hào Việt.
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SLOGAN LĨNH VỰC KINH DOANH
Đại lý chiến lược phân phối các sản phẩm bất động sản tầm trung và cao cấp của các CHỦ ĐẦU TƯ uy tín trên thị trường.

8 9(024) 666 88 999  www.mgland.vn

“Nơi hội tụ anh tài”



ĐỊA CHỈ CÁC CHI NHÁNH
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TRỤ SỞ CHÍNH
L2 – R2 KĐT Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội

VĂN PHÒNG QUẢNG NINH
Số 12 Phú Gia 3 khu đô thị Vinhomes Dragonbay, Số 1 

Bến Đoan – Hạ Long – Quảng Ninh

VĂN PHÒNG TẠI HÀ TĨNH
LK 02-09 Vinhomes Hà Tĩnh, TP. Hà Tĩnh

VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Số 75 - 77 Đường 3 tháng 2, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

VĂN PHÒNG ĐỐNG ĐA 
157b Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, TP. Hà Nội

VĂN PHÒNG ĐỊNH CÔNG
Số 120 Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VĂN PHÒNG R6
R6 - KĐT Royal City 72A đường Nguyễn Trãi, Phường 

Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

VĂN PHÒNG HÀ ĐÔNG
Lê Xuân Điệp (Mậu Lương), Kiến Hưng, TP. Hà Nội

VĂN PHÒNG MINH KHAI
201 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VĂN PHÒNG VĨNH PHÚC
Xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
Vinhomes Central Park, Phường 22, Quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh



 Năm 2010  Năm 2015  Năm 2016

Thành lập VPGD BĐS NHK 16/01/2015

Thành lập công ty

TNHH tư vấn BĐS 

NHK Việt Nam

10/03/2016

Thành lập MGLAND

 Miền Bắc

Tháng 9/2018

Tháng 9/2018

Thành lập MGLAND

Thành phố Hồ Chí Minh

 Năm 2018

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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Thành lập MG Group với các 

công ty thành viên:

NHK, MGLAND VIỆT NAM, 

MGLAND Miền Trung



Hội đồng quản trị 
MGLAND

MGLAND
Miền Bắc

MGLAND
Việt Nam

MGLAND
Miền Trung

MGLAND
Miền Nam

NHK

Marketing
Tài chính
Kế toán

Giám đốc
dự án

HCNS

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
Với tôn chỉ con người là tài sản lớn nhất của MG LAND Việt Nam, vì thế ban lãnh đạo công ty luôn chú trọng tới việc đào tạo và  phát 

triển nhân viên một cách toàn diện nhất.
Bên cạnh đó MG LAND Việt Nam luôn cố gắng tạo ra môi trường làm việc thân thiện, hiện đại nhất để nhân viên có thể phát huy hết 

năng lực của mình, góp phần nâng cao thương hiệu và hình ảnh của công ty với đối tác.Quy mô
350 cán bộ nhân viên công ty, hệ thống trên 5000 CTV và F2 trên toàn quốc.
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Vinhomes Gardenia

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
* Vị trí: Đường Hàm Nghi - Quận  Nam 
Từ Liêm – TP. Hà Nội
* Sản phẩm: 2.037 căn hộ chung cư và 
364 căn biệt thự, liền kề, shophouse

Chủ đầu tư: Tập đoàn VinGroup
* Vị trí: Đường Phạm Hùng – Quận  
Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội
* Sản phẩm: 1.098 căn chung cư

Vinhomes Skylake
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Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Villas

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
* Vị trí: Vũng Me - Hòn Tre - Nha Trang - 
Khánh Hòa
* Sản phẩm: 173 căn biệt thự + 500  
phòng khách sạn nghỉ dưỡng.

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
* Vị trí: Bãi biển Non Nước – Ngũ Hành 
Sơn – Đà Nẵng
* Sản phẩm: 39 căn biệt thự nghỉ 
dưỡng và 200 phòng khách sạn

Vinpearl Luxury Đà Nẵng Resort & Villas

18 19(024) 666 88 999  www.mgland.vn



Vinpearl Phú Quốc Resort & Villas

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
* Vị Trí: Bãi Dài – Phú Quốc – Kiên 
Giang
* Sản phẩm: 339 biệt thự nghỉ dưỡng

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
* Vị trí: Phường Hòa Hải – Quận  Ngũ 
Hành Sơn – TP. Đà Nẵng
* Sản phẩm: 122 căn biệt thự.

Vinpearl Đà Nẵng Ocean Resort & Villas
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The Sapphire Residence

Chủ đầu tư: Công ty BĐS Doji Land
* Vị trí: Số 1 Đường Bến Đoan - Phường 
Hồng Gai – TP. Hạ Long - QN
* Sản phẩm:  tòa chung cư S1, S2 cao 
31 tầng với 2 tầng hầm
* Số lượng căn hộ: Tòa S1: 621 căn hộ, 
8 Penhouse và 6 Sky Villa

Chủ đầu tư: T&T Group
* Vị trí: Số 01 Quang Trung – TP. Vinh – 
Nghệ An
* Sản phẩm: 483 căn hộ và dịch vụ.

T & T  Victoria
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The Sunrise Bay Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH The Sunrise 
Bay
* Vị trí: Phường Thanh Bình & Phường Hải 
Phước – Q.Hải Châu
 - TP.Đà Nẵng
* Sản phẩm: 4.000 căn gồm biệt thự  
đơn lập, biệt thự song lập, nhà 
phố,  nhà phố thương mại.

Chủ đầu tư: Công ty CP Ngôi sao Cửa 
Dương
* Vị trí: Bãi Ông Lang – Thị Trấn  Dương 
Đông – Huyện Phú Quốc
– Tỉnh Kiên Giang
* Sản phẩm: 329 căn hộ  condotel, 79 
căn biệt thự.

Mövenpick Resort Phú Quốc
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Vinhomes New Center

Chủ đầu tư: Tập đoàn VinGroup
* Vị trí: Đường Hàm Nghi, Phường. 
Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh
* Sản phẩm: 03 tòa, trong đó: tòa C1, 
C2 cao 25 tầng, tòa C3 cao 35 tầng
Giai đoạn 1 triển khai bán 01 tòa C1 
và C với tổng 912 căn hộ, từ tầng 2 
đến tầng 25.
 

Chủ đầu tư: T&T Group
* Vị trí: Đường Võ Nguyên Giáp - Quận 
Sơn Trà - TP.  Đà Nẵng
* Sản phẩm: condotel
* Số lượng sản phẩm: 1258 căn hộ 
Condotel và 9 căn Shophouse.

T & T Twin Tower Đà Nẵng
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Flamingo Đại Lải Resort Mipec City View

Chủ đầu tư: Flamingo Group
* Vị trí: Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh 
Phúc
* Sản phẩm: hơn 400 căn biệt thự

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần hoá dầu 
quân đội Mipec.
* Vị trí: Khu vực Kiến Hưng – Quân Hà 
đông – Hà Nội
* Sản phẩm: Hơn 1565 căn chung cư + 
47 lô Biệt thự Liền kề
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Laroma

Chủ đầu tư: Hateco Group
* Vị trí: 4A Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống 
Đa, Hà Nội
* Sản phẩm: 281 căn trong đó 5 căn 
Penthouse, 12 căn Duplex 
và 264 căn hộ cao cấp.

Chủ đầu tư: Tổng công ty CPTM Xây 
Dựng Vietracimex
* Vị trí:  Số 201 Minh Khai – Hai Bà Trưng 
– Hà Nội.
* Sản phẩm: 1.100 căn
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Hinode City



Flamingo Cát Bà Beach Resort

Chủ đầu tư: Flamingo Group
* Vị trí: Bãi Cát Cò 1&2 - Thị trấn Cát Bà 
- TP.Hải Phòng.
* Sản phẩm: 690 biệt thự trên không
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Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
* Vị trí: Tọa lạc tại vị trí vô cùng đắc 
địa giữa trung tâm thành phố, ngay 
góc ngã tư đường Hàm Nghi và Hà 
Huy Tập
* Sản phẩm: gồm 115 căn biệt thự 
đơn lập, nhà liền kề, nhà phố thương 
mại.

Vinhomes Hà Tĩnh
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The Grand Manhattan

Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
* Vị trí: Số 100 Cô Giang, Phường Cô 
Bắc, Quận 1, TP. HCM
* Sản phẩm: 1000 căn hộ



CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

Năm 2016, Công ty cổ phần MGLAND vinh dự 

được tôn vinh “Đại lí bán nhiều dự án nhất năm 

2016”  của Chủ đầu tư VinGroup 
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Sự kiện nội bộ Sự kiện với CĐT Teambuilding Cuộc thi văn nghệ

Giải bóng đá Sinh nhật nhân sự Đào tạo nội bộ Chuyến đi từ thiện
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Thank you!
Have a good day and safe driving!


