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Giới  thiệu  
Được  thành  lập  dựa  trên  nền  tảng  của  đội  ngũ  nhân  sự  có  bề  dày  kinh  nghiệm  trong  lĩnh  vực  
đầu  tư  bao  gồm  tài  chính,  bất  động  sản,  dịch  vụ  lưu  trú  và  du  lịch,  Công  ty  Cổ  phần  Dịch  vụ  Tài  
chính  –  Đầu  tư  Long  Thành  hướng  đến  mục  tiêu  trở  thành  một  trong  những  thương  hiệu  hàng  
đầu  tại  Việt  Nam  trong  những  lĩnh  vực  này.  Công  ty  đã  không  ngừng  phát  triển  và  gặt  hái  
những  thành  công  đáng  kể  khi  đem  đến  sự  hài  lòng  cho  cả  khách  hàng  lẫn  nhà  đầu  tư  về  chất  
lượng  và  hiệu  quả  kinh  tế  trong  mỗi  dịch  vụ  mà  Công  ty  cung  cấp.  
  
Long  Thành  sẽ  luôn  kiên  định  với  mục  tiêu  mang  đến  cho  khách  hàng  chất  lượng  dịch  vụ  ngày  
càng  tốt  hơn,  chuyên  nghiệp  và  thân  thiện  hơn.    Trong  mọi  hoàn  cảnh,  Long  Thành  sẽ  là  cầu  nối  
vững  chắc  giữa  chủ  đầu  tư  với  khách  hàng  và  là  đối  tác  đáng  tin  cậy  của  cộng  đồng  doanh  
nghiệp,  làm  tăng  giá  trị  sản  phẩm  mà  khách  hàng  và  nhà  đầu  tư  lựa  chọn.  
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Hoạt  động  
Dịch  vụ  tài  chính  và  đầu  tư  tài  chính  
Tư  vấn  đầu  tư  
Đầu  tư  
Liên  doanh/Liên  kết    
Hợp  tác  đầu  tư  

  
Bất  động  sản  
Tư  vấn  quản  lý  bất  động  sản  
Đại  diện  khách  thuê  
Đại  diện  tiếp  thị  kinh  doanh    
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Dịch  vụ  tài  chính  và  đầu  tư  tài  chính  
Tư  vấn  đầu  tư  
Long  Thành  đã  trở  thành  đối  tác  đáng  tin  cậy  đối  với  các  nhà  đầu  tư  khi  đã  thành  công  kết  nối  
họ  với  những  dự  án  kinh  tế  có  triển  vọng,  hiệu  quả  đầu  tư  cao.  
Quy  trình  cung  cấp  dịch  vụ:  
•

Tiếp  cận  nhà  đầu  tư  tiềm  năng  và  các  dự  án  kinh  tế  đang  tìm  kiếm  nhà  đầu  tư  

•

Tiếp  nhận  các  yêu  cầu  đầu  tư  trong  một  lĩnh  vực  cụ  thể  

•

Cung  cấp  cho  nhà  đầu  tư  các  phân  tích  cơ  bản  của  dự  án  

•

Hỗ  trợ  nhà  đầu  tư  tiến  hành  các  phân  tích  chuyên  sâu  để  quyết  định  việc  đầu  tư  vào  dự  
án  

•

Sắp  xếp  gặp  gỡ,  thương  lượng  giữa  nhà  đầu  tư  và  chủ  đầu  tư  dự  án  

  

Đầu  tư,  liên  doanh/liên  kết,  hợp  tác  đầu  tư    
Chúng  tôi  chào  đón  tất  cả  các  đối  tác  có  nhu  cầu  kêu  gọi  đầu  tư,  phát  triển  doanh  nghiệp  tại  
Việt  Nam.    Bằng  nguồn  vốn  của  chính  mình  và  của  các  nhà  đầu  tư,  Long  Thành  tìm  kiếm  các  
cơ  hội  góp  vốn,  hợp  tác  đầu  tư  vào  những  dự  án  có  quy  mô  thích  hợp.    Với  kinh  nghiệm  và  sự  
am  tường  về  thị  trường,  Long  Thành  cũng  góp  phần  gia  tăng  giá  trị  đầu  tư  bằng  các  hoạt  động  
kinh  doanh  tiếp  thị  hiệu  quả.    
  
Long  Thành  không  ngừng  tìm  kiếm  cơ  hội  phát  huy  thế  mạnh  dịch  vụ  của  mình.    Công  ty  chú  
trọng  đa  dạng  hóa  mô  hình  kinh  doanh  với  định  hướng  tập  trung  vào  lĩnh  vực  Du  lịch,  Lưu  
trú,  Nhà  hàng,  Tiếp  thị  và  phân  phối  sản  phẩm.  
  
Đầu  tư  ngắn  hạn  cũng  là  một  trong  những  mục  tiêu    của  Long  Thành.  
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Bất  động  sản    
Tư  vấn  quản  lý  bất  động  sản    
Đại  diện  Chủ  đầu  tư,  đàm  phán  và  thương  thảo  các  vấn  đề  liên  quan  đến  việc  kinh  doanh  và  
vận  hành  tòa  nhà,  bao  gồm  nhưng  không  giới  hạn  các  phạm  vi:  
•

Tư  vấn  các  dịch  vụ  tiện  ích  thích  hợp  với  tiêu  chuẩn  của  tòa  nhà  

•

Thiết  lập  các  quy  trình  quản  lý  phù  hợp  với  điều  kiện  thực  tế  tại  tòa  nhà  

•

Tư  vấn  quy  trình  vận  hành  và  hoạt  động  ổn  định  của  hệ  thống  kỹ  thuật  tòa  nhà,  đảm  
bảo  tiêu  chuẩn  an  toàn,  hiệu  quả  và  tiết  kiệm,  bảo  quản  tòa  nhà  trong  tình  trạng  vận  
hành  tốt  

•

Xây  dựng  quy  trình  và  tiêu  chuẩn  hoạt  động  của  ban  quản  lý  tòa  nhà,  bao  gồm  việc  kiến  
tạo  và  duy  trì  dịch  vụ  khách  hàng  chuyên  nghiệp  

  
Đại  diện  khách  thuê    
•

Tư  vấn  sản  phẩm  và  hỗ  trợ  khách  hàng  ra  quyết  định  hợp  lý  với  ngân  sách  và  nhu  cầu  
sử  dụng  

•

Tiếp  cận  nguồn  sản  phẩm  bất  động  sản  phong  phú  và  đa  dạng  

•

Hỗ  trợ  đàm  phán,  thương  thảo  hợp  đồng  thuê  nhằm  tối  ưu  hóa  quyền  lợi  của  bên  thuê  

  

Đại  diện  tiếp  thị  kinh  doanh  
•

Nhận  diện  sản  phẩm  chính  xác  

•

Xây  dựng  kế  hoạch  kinh  doanh  và  tài  liệu  kinh  doanh  hiệu  quả  

•

Quảng  bá  và  phân  phối  sản  phẩm  đến  tất  cả  khách  hàng  tiềm  năng  và  mạng  lưới  đối  tác  
chuyên  nghiệp  rộng  khắp  của  Long  Thành.  
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