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THÔNG ĐIỆP
CỦA BÀ
LÂM THỊ HỒNG OANH
Triết lý sống
“Tâm - Tín - Tầm”

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
kiêm Tổng giám đốc

Lâm Thị Hồng Oanh
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

• Sau 5 năm, phát triển 20 chi nhánh trên khắp

• Giúp 2000 nhà đầu tư ở khắp các Tỉnh

• Luôn làm việc với cái TÂM.

• Thương hiệu lớn và uy tín trên thị trường Bất

cả nước Việt Nam.

Thành Việt Nam sinh lợi cao, hài lòng với

• Luôn đặt chữ TÍN lên hàng đầu.

Động Sản.

• Sau 10 năm, Tiền Land Group trở thành một

chất lượng và cung cách phục vụ.

• Luôn đặt TẦM nhìn và mục tiêu rõ ràng.

• Quy trình, hệ thống chuẩn về xây dựng và phát

trong 10 tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam.

• Giúp 500 nhân viên có thu nhập từ 500

triển Sàn Bất Động Sản.

• Sau 20 năm, Tiền Land Group nằm trong Top

triệu đến 2 tỷ trên một năm.

• Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào

10 Tập Đoàn Bất Động Sản tốt nhất Đông

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

LỢI THẾ CẠNH TRANH
tạo bài bản và tận tâm phục vụ khách hàng.

Nam Á.
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Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm
Đầu tư cổ phần và Cố vấn cho nhiều
Doanh nghiệp, cùng với tầm nhìn xa, tài
ngoại giao xuất sắc và khả năng nhanh
nhạy nắm bắt cơ hội kinh doanh.
Cuối năm 2018, Ông đã cùng Bà Lâm
Thị Hồng Oanh sáng lập nên Công ty
Bất động sản Tiền Land, và từng bước
gầy dựng thương hiệu Tiền Land trở
thành một thương hiệu bất động sản uy
tín và lớn mạnh như ngày nay.

Bà đã có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp
nước ngoài, đồng thời cố vấn cho nhiều doanh nghiệp Bất
động sản từ thời điểm sáng lập Tiền Land.
Suốt thời gian qua, bà là người chịu trách nhiệm về định
hướng tầm nhìn, quản trị chiến lược cũng như trực tiếp chỉ
đạo, điều hành để đưa Tiền Land lần lượt vượt qua những
sóng gió của thị trường và phát triển thêm 3 chi nhánh mới
mang thương hiệu Tiền Land.
Được đánh giá là một chuyên gia trong lĩnh vực thiết lập
và vận hành hệ thống sàn bất động sản chuyên nghiệp, bà
Lâm Thị Hồng Oanh không chỉ là một nhà quản trị có
tài xoay sở, có tầm nhìn chiến lược, có khả năng
ngoại giao giỏi, mà bà còn là người phụ nữ đam mê
công việc, không ngại khó khăn gian khổ.
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Bà đã có hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị tài
chính và cố vấn cho nhiều doanh nghiệp. Với tinh
thần học hỏi không ngừng, bà đã nâng cao giá trị
tích lũy bằng cách vận dụng kiến thức một cách
hiệu quả vào hoạt động quản trị và cố vấn.

Ông đã có hơn 5 năm kinh nghiệm xây dựng và
đào tạo ra đội ngũ sale chiến. Ông có nhiều kiến

Với phương châm luôn nâng cao giá trị tích lũy

thức và kinh nghiệm về thị trường, sản phẩm, và

đã giúp Bà quản lý sàn bất động sản một cách

đặc biệt là khả năng nắm bắt xu hướng thị trường,

hiệu quả, thành công.

thấu hiểu tâm lý khách hàng.
Với phương châm luôn đặt lợi ích tập thể lên
hàng đầu đã giúp Ông quản lý sàn bất động sản
một cách hiệu quả, thành công.
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Ông đã có hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
Bất động sản, với những hiểu biết sâu rộng cùng
kinh nghiệm thực tế đã giúp Ông triển khai thành
công nhiều dự án ở Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang.

Với 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Market-

Ông đã giúp nhiều nhà đầu tư an cư lạc nghiệp,

ing, Truyền thông, Thương hiệu, và Cố vấn chiến

kiến tạo cuộc sống phồn vinh.

lược doanh nghiệp, cùng với kiến thức từ
chương trình Master of Business Administration
(MBA) tại Đại học Lincoln (Hoa Kỳ). Ông đã hỗ trợ
cho hơn 100 dự án, cố vấn trên 200 chủ doanh
nghiệp làm Marketing thành công,
giúp Doanh nghiệp Tối đa hóa lợi
nhuận.
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LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG

Tiền Land luôn luôn đặt lợi ích của
khách hàng lên trên hết và chúng tôi
đảm bảo rằng Quý khách hàng sẽ lựa
chọn được cho mình một giải pháp hữu
hiệu và tiết kiệm nhất từ BĐS Tiền Land
thông qua các ngành nghề kinh doanh
chính gồm:
• Dịch vụ Bất động sản
• Đào tạo Bất động sản
• Đầu tư Bất động sản
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MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG
• Tiền Land xây dựng và phát triển theo mô
hình chiến lược chuỗi phân phối
• Giúp Tiền Land tạo nên lợi thế cạnh tranh và
nền tảng vững chắc, để từng bước tiến đến mô
hình chiến lược chuỗi khép kín “Đầu tư - Xây
dựng - Dịch vụ”.
• Giúp Khách hàng có nhiều sự lựa chọn về
phân khúc sản phẩm và thị trường, thuận tiện
trong giao dịch, đầu tư sinh lời cao.
• Giúp Chủ đầu tư thanh khoản nhanh để thu
hồi vốn, phát triển thêm nhiều sản phẩm mới
đáp ứng cho nhu cầu thị trường, khẳng định uy
tín với khách hàng và đối tác.
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PHƯƠNG CHÂM
HOẠT ĐỘNG
• Kỹ thuật cá nhân: Từng cá nhân trong công ty phải luôn trau dồi
rèn luyện bản thân cả đức lẫn tài. Đồng tâm hiệp lực: Đề cao tinh thần
làm việc nhóm, biết phối hợp với nhau thành một tập thể vững mạnh
và đạt hiệu quả công việc cao nhất.
• Tư duy đổi mới: Cải thiện cách suy nghĩ và tiếp cận vấn đề, luôn
làm mới suy nghĩ, không đi theo mối mòn.
• Tùy biến linh hoạt: Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm của từng cá
nhân và cả tập thể một cách linh hoạt nhằm đáp ứng những đòi hỏi,
yêu cầu mới từ công việc.
• Phát triển bền vững: Từng bước phát triển một cách vững chãi,
khẳng định uy tín, chứng minh khả năng, phát triển thương hiệu với
tầm nhìn sâu rộng.
• Văn hóa đa dạng: Đánh giá cao và tôn trọng những nét độc đáo
cá nhân, những quan điểm khác biệt và tài năng mà họ cống hiến.
Đón nhận sự phong phú và đa dạng về con người, ý tưởng, tài năng
và kinh nghiệm.
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ĐỐI TÁC
TĂNG TRƯỞNG
VÀ PHÁT TRIỂN
• Hệ thống sàn giao dịch: Tiền Land Dĩ An, Tiền Land Bàu Bàng,
Tiền Land Thủ Đức
• Hệ thống đại lý, cộng tác viên: Tân Hưng Real, Thành Tiến,
Ruby Holding, Cash Land, Đặng Vân, NTK Land,...
• Ứng dụng công nghệ: ứng dụng các công nghệ marketing và
truyền thông mới nhất vào doanh nghiệp, đồng thời Tiền Land cũng
là đối tác thân thiết của các đầu báo lớn như Báo Pháp luật, Vnexpress, Vtv, Zing, Tuổi Trẻ, Cafef, Cafebiz,... giúp doanh nghiệp phát
triển thương hiệu, xúc tiến mạnh các hoạt động bán hàng
• Các dự án đã và đang triển khai: Nam An New City, Lộc Phát
Residence, Đức Phát 3, Becamex Bình Phước,...
• Hoạt động cộng đồng: tham gia Hội doanh nhân trẻ, cộng
đồng NIK 3 miền, thường xuyên tổ chức các hoạt động Từ thiện và
Xã hội
• Thành viên các hiệp hội: Hiệp hội môi giới Bất động sản Việt
Nam, Hội doanh nhân trẻ
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CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT
CỦA TIỀN LAND
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DỰ ÁN NAM AN NEW CITY
• Vị trí: Mặt tiền đường DX, TT.Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương
• Quy mô: 1045 nền/17.82 Ha
• Hạ Tầng: Đường từ 13 - 25 mét
• Tiện ích nội khu: Công viên, Trường học, Trung tâm y tế, Thương mại dịch vụ,...
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DỰ ÁN LỘC PHÁT RESIDENCE
• Vị trí: Mặt tiền đường 22/12, Phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
• Quy mô: 478 nền/5.33 Ha
• Hạ Tầng: Đường nhựa từ 8 - 15 mét
• Tiện ích nội khu: Nằm ngay trung tâm thị xã Thuận An, giữa 2 thành phố lớn là TP. Thủ Dầu
Một và TP. HCM.
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DỰ ÁN ĐỨC PHÁT 3
• Vị trí: LK Quốc lộ 13, Thị Trấn Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương
• Quy mô: 1709 nền/30.54 Ha
• Hạ Tầng: Đường nhựa từ 13 - 25 mét
• Tiện ích nội khu: Công viên cây xanh, Trường học, Trung tâm y tế,
Thương mại dịch vụ, Đất y tế, Khu vui chơi dành cho trẻ em,...
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