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BĐS Công Nghiệp
Chúng tôi hỗ trợ tất cả các nhà đầu tư
BĐS Công Nghiệp trong việc
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Capability Statements

ĐỘI NGŨ BẤT ĐỘNG 
SẢN CÔNG NGHIỆP TỐT 
NHẤT VIỆT NAM

Các chuyên gia của chúng

tôi mang đến sự lựa chọn
phù hợp nhất Việt Nam về:
đất đai, nhà máy, nhà kho

sản xuất, vận tải hàng hóa,

hoặc đầu tư.

VỀ CHÚNG TÔI

Thành lập vào năm 2017, mang
lại dịch vụ tư vấn trọn gói bao
gồm BĐS Công Nghiệp sản
xuất, logistics của chúng tôi
được cung cấp bởi những
chuyên gia hàng đầu với kiến
thức và kinh nghiệm sâu rộng về
thị trường. Chúng tôi hỗ trợ mọi
khía cạnh từ gia nhập thị trường
đến lập kế hoạch và phát triển,
cho thuê, đầu tư, định giá, giao
dịch hoặc thanh lý.
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BĐS Công Nghiệp
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CHO THUÊ ĐÃ BÁN HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN

559,164 m2 494,111 m2 60+

LỢI THẾ KINH NGHIỆM VỀ

Hồ Sơ Dự Án
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Phân tích bằng Power 
BI và đánh giá BĐS 
Công Nghiệp

Sở hữu khối lượng lớn dữ liệu BĐS Công Nghiệp được MS Power BI
phân tích một cách thực tế và sống đông, chúng tôi cung cấp cho khách
hàng thông tin chi tiết rõ ràng thị trường và phân tích vị trí kinh doanh
theo thời gian thực. Biểu mẫu và sàng lọc toàn diện của nội bộ, chúng
tôi đánh giá và ghi lại những khả quan củ thị trường dựa trên những biến
số công nghiệp chính như vị tria địa lý, quy hoạch tổng thể, điều kiện
mặt bằng và điều kiện môi trường.

Đặc điểm

Dữ liệu phong phú dựa
trên quan sát trực quan

Tổng quan về khu
công nghiêp & nhà
đầu tư

Phân tích vị trí dựa trên
thông tin kinh doanh thực
tế

Tập dữ liệu đa dạng

So sánh và ghi điểm các
địa điểm công nghiệp tiềm
năng

Đo lường theo các
biến đổi chính

So sánh đa dạng để hỗ trợ
đàm phán

Sử dụng kết quả tìm
kiếm để đạt được phê
duyệt của HĐQT 
nhanh hơn

Chuyên Gia Nghiên Cứu
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GIAO DỊCH 
ĐIỂN HÌNH

Cho Thuê Đất Tư Vấn

Cho Thuê Nhà Máy Cho Thuê Nhà Máy

Cho Thuê Nhà Máy Bán Nhà Máy

Đầu Tư JV

Bán – Cho Thuê Lại

Cho Thuê Đất

Các giao dịch mở rộng trong
việc cho thuê nhà xưởng xây
sẵn (RBF) và cho thuê đất dài
hạn

Giới thiệu JV cho một nền
tảng trị giá hơn 141 triệu đô la 
Mỹ (13 tài sản hạt giống)

Giao dịch Bán – Thuê lại BĐS 
Công Nghiệp lớn nhất Việt
Nam, hơn 36.000 GFA

Các dự án tư vấn tìm kiếm địa
điểm phù hợp cho các công ty 
đa quốc gia lớn tại Việt Nam

Case Study
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Chia Sẻ Từ Khách Hàng

See what our 
clients have 
to say

“Savills đã nhiệt tình hỗ trợ HZO trong việc tìm kiếm nhà máy
sản xuất phù hợp với các hoạt động sản xuất mới của chúng tôi
tại Việt Nam. Bằng chuyên môn của mình, Savills đã giúp chúng
tôi ký kết hợp đồng thuê trong thời gian tối ưu nhất. Với quan hệ
đối tác mạnh mẽ, sự giao tiếp đáng tin cậy và kỹ năng giải quyết
vấn đề nhanh chóng, Savills đã giúp chúng tôi tiếp tục xây dựng
dấu ấn sản xuất toàn cầu của mình để đáp ứng nhu cầu thiết bị
điện tử bảo vệ ngày càng tăng.”

HZO – Mỹ
Jon Hattenbach – Phó Chủ Tịch.

“Năm 2019, chúng tôi muốn bán nhà máy sản xuất pin mặt trời
tại tỉnh Bình Dương. Sau khi nhận được định giá từ Savills, tôi
đã liên lạc với John và bộ phận của anh ấy hỗ trợ để tìm người
mua nhà máy. Chỉ trong vòng một tháng, John đã tìm thấy một
người mua phù hợp và hỗ trợ cả hai bên trong suốt quá trình bán
và chuyển nhượng nhà máy cho đến khi hoàn tất giao dịch. Vì
thế, tôi luôn giới thiệu Savills cho những ai quan tâm đến việc
bán bất động sản công nghiệp tại Việt Nam."

Arcon-Sunmark – Đan Mạch
Kai Maierhofer – Tổng Giám
Đốc

“Năm 2018, tôi có cơ hội làm việc với John và bộ phận BĐS
Công nghiệp của Savills để gia hạn hợp đồng thuê nhà xưởng tại
Khu chế xuất Tân Thuận, TP HCM. Thủ tục rất dài và ban đầu
chúng tôi đã quên mất một số giấy tờ. Rất may mắn, tôi đã có một
cuộc hẹn với John, sau khi được nghe giải thích những khó khăn
mà chúng tôi đang gặp phải, bộ phận BĐS Công nghiệp của
Savills, bằng nghiệp vụ chuyên môn của mình, đã giúp đỡ rất
nhanh chóng để đảm bảo chúng tôi gia hạn thành công hợp đồng
thuê với các điều khoản thỏa đáng. Tôi muốn cảm ơn John và
luôn sẵn sàng đề cử dịch vụ có giá trị của John.”

Medtronic Vietnam - Mỹ
Minh Le – Tổng Giám Đốc

“Bộ phận BĐS Công nghiệp của Savills đã tìm cho chúng tôi các
lựa chọn phù hợp với tất cả các nhu cầu mà chúng tôi đề ra. Khi
được giới thiệu đến nhà máy mà chúng tôi đang thuê hiện tại,
John đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp chủ đầu tư
và chúng tôi đạt được thỏa thuận. Việc cả hai bên đi đến việc
đồng thuận với thỏa thuận cuối cùng đã minh chứng cho sự đóng
góp vô cùng to lớn của John. Tôi đặc biệt tiến cử Savills cho
những ai đang tìm kiếm một giải pháp bất động sản công nghiệp
tại Việt Nam.”

Triac Composites – Úc
Phil Johns – Tổng Giám Đốc
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Đội Ngũ Của Chúng Tôi

John Campbell gia nhập Savills vào năm 2017 để quản lý Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp mới và tiếp tục củng cố vị trí lãnh đạo Savills tại Việt Nam. Với đội ngũ
năng động của mình, John mang đến những dịch vụ tư vấn cùng tầm nhìn chiến lược. Bộ phận BĐS Công Nghiêp đã đặt được nhiều thành công trong thỏa thuận
mua hoặc cho thuê nhà xưởng xây sẵn , giao dịch mua lại nhà máy / đất đai và các giao dịch cho thuê. Cho đến nay, John và nhóm của ông đã đồng hành cùng
các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp như Coca-Cola, Medtronic, Framas, DB Schenker, BWID và Fuchs.

Ông John Campbell, MRICS
Phó Giám Đốc - Dịch vụ BĐS Công Nghiệp

Thomas gia nhập Savills Hà Nội với tư cách là Chuyên viên Tư vấn Cho thuê vào năm 2017. Ông đã làm việc tại Việt Nam được 4 năm. Trước Savills, Tom đã có
kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng, điều này rất hữu ích trong việc tư vấn khách hàng đối với nhu cầu kinh doanh của họ. Ngoài dịch vụ cho thuê khối
văn phòng, nhiệm vụ trước đây của ông là kiểm soát tất cả các yêu cầu của Đại sứ quán tại Hà Nội. Sự hiểu biết sâu sắc của Tom về văn hóa Việt Nam và châu
Á giúp ông xây dựng mối quan hệ chặt chẽ không chỉ với khách hàng châu Âu mà cả châu Á, khiến ông trở thành thành viên đóng vai trò chủ chốt trong đội ngũ
Cho thuê BĐS Thương Mại Hà Nội. Thomas đã tham gia một số dự án do US Aid tài trợ để hỗ trợ việc di dời và mở những văn phòng đầu tiên tại Hà Nội. Thời
gian gần đây, Thomas đã nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với thị trường công nghiệp ở Việt Nam. Ông đã giúp nhiều khách hàng nước ngoài trong
việc thâm nhập thị trường và mở rộng kinh doanh tại miền Bắc Việt Nam

Ông Thomas Rooney
Trưởng Phòng Dịch Vụ Cho Thuê – BĐS Công Nghiệp và Thương Mại

Đông làm việc và quản lý nhóm Dịch vụ Công nghiệp tại văn phòng Hà Nội và phụ trách khu Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực bất động sản, bán hàng & tiếp thị và phát triển thị trường – Đông là một người quản lý giỏi có am hiểu sâu sắc về thị trường bất động sản và những kinh
nghiệm đa dạng tại Việt Nam. Các thế mạnh của Đông bao gồm quản lý, bất động sản thương mại và công nghiệp, cho thuê và môi giới đầu tư, phát triển kinh
doanh và tư vấn phát triển.

Ông Lê Huy Đông
Quản lý Văn phòng Hà Nội - Dịch vụ BĐS Công Nghiệp



Hồ Sơ Năng Lực

Đội Ngũ Của Chúng Tôi

Huyền gia nhập Savills Chi nhánh Hồ Chí Minh với vai trò Điều phối viên Hành chính cho nhóm Dịch vụ BĐS Công nghiệp. Với bằng Quản lý Du lịch & Khách sạn
Quốc tế của Trường Quốc tế Vatel, và 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ Khách hàng. Huyền phụ trách quản lý tất cả các công việc hành chính, hỗ trợ
nhóm nghiên cứu thị trường BĐS Công Nghiệp và đưa ra các đề xuất các lựa chọn phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Bà Huyền Đặng
Chuyên Viên Hành Chính (HCMC) – Dịch vụ BĐS Công nghiệp

Hạnh gia nhập Savills Chi nhánh Hà Nội với vai trò là Chuyên viên nghiên cứu & Hành chính của Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp. Cô tốt nghiệp cử nhân chuyên
ngành Quản trị Nhân lực của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, trước khi gia nhập Savills, cô đã có hơn bốn năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn và du lịch.
Là một thành viên nòng cốt của đội ngũ Savills miền Bắc, Hạnh có vai trò then chốt trong việc quản lý tất cả các nhiệm vụ nghiên cứu và hành chính như quản lý
cơ sở dữ liệu và chuẩn bị các phương án lựa chọn theo yêu cầu thuê đất và nhà máy cho khách hàng.

Bà Vũ Thị Mi Hạnh
Chuyên Viên Hành Chính (Hà Nội) – Dịch vụ BĐS Công nghiệp

Chi Phan gia nhập Savills Việt Nam Chi nhánh Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm 2019 với tư cách là Điều phối viên Hành chính. Có hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc
trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, xây dựng và kỹ thuật, hiện nay, trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Chi mang lại nhiều kinh nghiệm hữu ích cho vai trò của
mình. Năm 2021, cô được tiến cử với vai trò chuyên viên tư vấn. Từ đó, Chi hợp tác làm việc với John và tham gia cố vấn khách hàng là những đa quốc gia, quản lý các
mối quan hệ của các chủ đất và các nhà phát triển IP với sự chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Bà Phan Cửu Chi
Chuyên viên Tư vấn (HCMC) - Dịch vụ BĐS Công nghiệp
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