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Từ åịa åiểm, cách bày trí, åến cảm giác khi bạn
bước chân qua thềm cửa – tất cả mọi khía cạnh
åều phản chiếu hình ảnh của bạn, nơi cuộc sống

bạn hằng mong ước.

Hành trình åến với những åiều tốt åẹp nhất của
cuộc sống bắt åầu từ tổ ấm gia åình.





LUXURY IS PERSONAL

Ch÷ng tôi tin rằng, giá trị thật sự không nằm ở 

khoản chi phí, mà là một trải nghiệm sống thực sự 

tinh tế, hay là sự tích luỹ một tài sản thực sự 

åộc åáo và có giá trị cho thế hệ sau.



Chúng Tôi Là Ai?Nguyễn Quốc Dũng

Chúng tôi là ai?

Điều khách hàng cảm nhận rõ nét nhất

về åội nhóm của chúng tôi åó là sự

Chân thành, Chính trực và Tận tâm.

Có thể tôi chốt åược giao dịch, có thể

không, nhưng sự chính trực và tận tâm

luôn là giá trị quan trọng nhất mà

chúng tôi tuân theo trong mọi tình

huống, là åích åến mà tôi theo åuổi và

cøng là những åiều tôi cảm thấy hài

lòng nhất về bản thân mình.

Hi vọng, chúng tôi sẽ có cơ hội åể åược

gặp gỡ và làm việc chung và góp phần

cho những giao dịch thành công của

quý Anh, Chị trong tương lai gần nhất.

Đội Ngũ Rever Khu Đông



Gặp gỡ thành viên trong đội ngũ

Real Estate Consultant Real Estate ConsultantReal Estate Consultant

Real Estate Consultant Real Estate ConsultantReal Estate Consultant

Real Estate Consultant

Real Estate Consultant

Nguyễn Quốc Dũng Đặng Hoài Phúc Nhân Trần Anh Tuấn Vũ Thị Phương Thảo

Trần Thị Mai Uyên Nguyễn Hoàng ThôngTrần Hải NamNguyễn Thiên Anh



Khách hàng nói gì về tôi?

“Chu ́ng tôi từng rất khó khän trong 
việc tìm kiếm nhà ở cho gia åình mình 
ơ ̉ TPHCM. Tìm kiếm khó, giao tiếp khó 
khän, khó co ́ ai hiểu åươ ̣c chúng tôi... 
Nhưng từ khi làm việc với Døng, môi 
giới của Rever, chúng tôi åược hiểu 
thêm về bất åộng sản Việt Nam và åã 
lựa cho ̣n åược ngôi nhà hai vợ chô ̀ng 
mong muốn.”
Mr. Chung và Mrs. Park

“Rever cập nhật thông tin rất nhanh và 
nhân viên Rever, åặc biệt Mr. Døng
cung cấp râ ́t åầy åủ thông tin về ca ́c
dự án. Và anh luôn tìm åược dự án phö 
hợp với nhu cầu khách hàng. Cöng 
cách giải thích và giới thiệu sản phẩm 
rõ ràng với cách giải quyết các vấn åề 

xảy ra, Dũng rất chu åáo, thường xuyên 
cập nhật thông tin thị trường.”
Ryu Soo Hee

“Quốc Døng rất hiểu về nhu cầu của 
tôi, åể ù åến những chi tiết nhỏ. Những 
dự án Døng phân tích và lựa chọn 
å÷ng như yêu cầu tôi åặt ra. Døng làm 
việc lại rất nhanh chóng, mau lẹ, chäm 
sóc khách hàng rất tốt. Hai chị em tôi 
làm việc với nhau rất thoải mái, em 
phö hợp với nhu cầu môi giới mà tôi 
tìm kiếm.” 
Ms. Giang

Cảm Nghî Khách HàngNguyễn Quốc Dũng



Thành Tích Và Thống Kê

Từ näm 2017, Døng åã chốt åược 44 giao dịch thành

công. Cuối näm 2018 liên tục åược công nhận là môi giới

nỗ lực xuất sắc nhất tại Rever ở thị trường bất åộng sản

TP.HCM.

Đội nhóm của chúng tôi có thể giao tiếp lưu loát bằng

Tiếng Anh và Tiếng Việt. Trong åó, 50% khách hàng là

người nước ngoài.

Chúng tôi giúp khách hàng hoàn tất 116 
giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2019

7+
Dự Án F1 Đại Diện

78
Giao Dịch Thứ
Cấp Hoàn Thành

14.8 Bil+
Doanh Thu 

Rever Khu Đông

38
Giao Dịch Sơ Cấp

Hoàn Thành

116
Giao dịch hoàn
tất 6 tháng đầu

năm 2019

Thành Tích Và Thống KêNguyễn Quốc Dũng





Bất Động Sản Tại Khu Đông
Bất åộng sản tại Khu Đông hiện nay åang böng nổ và täng trưởng 
nhanh chóng, là åiểm ngắm bậc nhất của các doanh nghiệp, người 
mua và nhà åầu tư thị trường. 
Mối quan tâm của họ không chỉ riêng về yếu tố ngân sách, thời gian
tìm kiếm hợp lù mà vẫn phải åảm bảo åược tính minh bạch, an 
toàn, hiểu rõ åược sự phát triển bất åộng sản trong tương lai là một 
thử thách to lớn trong quyết åịnh mua hoặc åầu tư một bất åộng 
sản. 
Hành trình này åòi hỏi rất nhiều kiến thức nghiêm t÷c, vì vậy môi giới 
åược ra åời nhằm åể gi÷p bạn.
Đó là lù do tôi tạo chọn trở thành môi giới, không chỉ nhắm vào 
phần lợi nhuận, tôi còn mang trách nhiệm gi÷p người mua có åược 
nhận åịnh å÷ng åắn nhất trong việc mua và sở hữu nhà ở khu vực 
bất åộng sản tại Khu Đông.

Vị Trí Hoạt ĐộngNguyễn Quốc Dũng





Người mua nhà trải qua các bước nào?
Đây là câu hỏi åược åặt ra thường xuyên bởi nhiều khách
hàng của Quốc Døng. Khi bạn åã có dự åịnh mua nhà thì
không thể không hiểu rõ các quy trình mua nhà như thế nào. 
Hãy cùng tìm hiểu theo quy trình mua nhà với chuyên viên

Nguyễn Quốc Døng nhé!

Làm Thế Nào Để Mua Nhà?Nguyễn Quốc Dũng



Người mua nhà trải qua các bước nào?

1

2

3

Đội ngø môi giới åáng tin cậy sẽ giúp khách hàng

giảm åược åáng kể thời gian và công sức trong quá

trình chọn mua nhà.

Tìm đội ngũ môi giới đáng tin cậy

Sau khi åược tư vấn với åội nhóm về nhu cầu, tài chính,

vị trí, tiện ích của cá nhân, chọn trước cho mình những

dự án thích hợp.

Lên danh sách các lựa chọn

Hãy mang tâm trạng thoải mái nhất åể åến xem nhà.

Đừng åặt nặng tâm lý bạn sẽ phải mua ngôi nhà này

åể có åược những nhận xét khách quan nhất.

Tham quan thực tế

Làm Thế Nào Để Mua Nhà?Nguyễn Quốc Dũng



Người mua nhà trải qua các bước nào?

4

5

6

Làm Thế Nào Để Mua Nhà?Nguyễn Quốc Dũng

Ký hợp åồng và åặt cọc là bạn åã có åược 80% cän

nhà dành cho mình. Hãy åọc kỹ các åiều khoản trong

hợp åồng. Thỏa thuận bàn giao giữa bạn và chủ åầu

tư. Ngày bàn giao, quy trình thanh toán,…

Ký Hợp Đồng & Đặt Cọc

Chuẩn bị sẵn sàng khoản tài chính còn lại åể sở hữu

ngôi nhà mơ ước. Sau khi hoàn thành các thủ tục

chuyển giao nhà åất theo thỏa thuận của 2 bên cùng

hợp thức hóa sở hữu theo luật.

Hoàn tất tài chính & thủ tục

Thanh toán theo quy trình và åợi tới ngày nhận nhà.

Chốt giao dịch





Hỏi đáp về đầu tư cùng Team Quốc Dũng
Câu hỏi 1: Tôi muốn đầu tư bất động sản nhưng không có nhiều vốn, tôi nên chọn 
loại hình đầu tư nào?

Trả lời: Có rất nhiều nhà åầu tư nhỏ åứng trước những khó khän về dòng vốn. Giải 
pháp hiệu quả nhất cho vấn åề này åó chính là lựa chọn loại hình åầu tư phö hợp. 
Đề xuất mà Team Quốc Døng muốn gửi åến bạn åó là chọn các dự án cän hộ 
chung cư của chủ åầu tư nước ngoài. Những dự án này åều có chất lượng tốt cöng 
hệ thống tiện ích åa dạng. Thêm vào åó, những vị trí của các dự án cän hộ cao cấp 
åều nằm ở khu vực có cơ sở hạ tầng åồng bộ, hoàn thiện. Như vậy, tiềm näng täng 
giá tại những khu vực này tương åối tốt. Đặc biệt, với phương thức thanh toán chậm, 
những dự án của chủ åầu tư nước ngoài rất thích hợp åể các nhà åầu tư nhỏ, ít vốn 
tham gia åầu tư vì khả näng thanh toán chậm, có nhiều thời gian åể xoay vòng vốn. 

Câu hỏi 2: Với số vốn 2 - 3 tỷ, giữa nhà phố và căn hộ chung cư thì loại hình nào 
cho hiệu suất sinh lời cao hơn?

Trả lời: Đối với åầu tư cän hộ chung cư: Với dòng vốn vừa phải, khoảng 2 - 3 tỷ åồng, 
bạn có thể lựa chọn cho mình những cän hộ chung cư thuộc phân kh÷c trung cấp 
và cao cấp ở nhiều khu vực tốt như Quận 2, Quận 4, Quận 7, Quận Bình Thạnh... 
cách trung tâm TP.HCM khoảng 5 - 10 km di chuyển. Tỷ suất sinh lời từ tiền cho thuê 
cän hộ chung cư sẽ ở mức 7 - 9%/näm. Tốc åộ täng giá của cän hộ chung cư trung 
cấp - cao cấp sẽ không cao bằng nhà phố. Trong khi åó, phân kh÷c cän hộ giá rẻ -
trung bình sáng hơn phân kh÷c cao cấp nhưng tỷ suất sinh lời lại thấp hơn, åạt 5 -
6% một näm và vị trí xa hơn. Việc åầu tư cän hộ có thành công hay không và thành 
công åến åâu sẽ phụ thuộc khả näng chọn dự án, vị trí dự án, thời åiểm mua...

Câu hỏi 3: Tôi muốn tạo ra lãi ngay sau khi mua bất động sản thì nên làm gì?

Trả lời: Với loại hình đầu tư này, đầu tiên bạn cần tự hỏi bản thân có đang mua rẻ 

hơn giá thị trường không? Hay đang mua bằng giá thị trường và kỳ vọng giá sẽ tăng 

trong tương lai?

Giả sử bất động sản có giá thị trường (giá mặt bằng chung) là 1 tỉ đồng, bạn mua 

được với mức giá 800 triệu đồng; hoặc giá thị trường là 5 tỉ đồng, bạn mua với giá 

4,2 tỉ đồng… Lúc này, khoảng chênh lệch giữa giá bạn mua vào và bán ra sau khi 

trừ đi các khoản hao phí khác được xem là mức lãi, mức lãi này được hình thành ở 

ngay thời điểm bạn mua vào. Nếu sau khi rao bán, mức lợi nhuận ước đạt có thể 

cao hơn so với mức mua vào gấp hai, ba lần tùy vào thị trường, vào nhu cầu và khả 

năng kinh doanh của bạn.

Tạo ra lãi ngay khi mua có thể được hiểu là luôn mua thấp hơn giá thị trường. Tuy 

nhiên, sai lầm của hầu hết mọi người là thường mua bằng giá thị trường và hy vọng 

trong tương lai sẽ lên giá.

Trong vài trường hợp, sau khi mua xong, thị trường bất động sản đi lên và bạn kiếm 

thêm được tiền khi bán. Nhưng tư duy đầu tư thông minh hơn hết là tạo ra lãi ngay 

khi mua. Nhờ tư duy này, bạn có thể kiếm tiền cả khi thị trường đi lên và đi xuống. 

Đối với thị trường đi xuống, bạn nên chọn khu vực có tính thanh khoản cao, để lúc 

này bạn vừa mua vào rẻ và bán ra cũng rẻ, nhưng vẫn có lãi.

Chiến Lược Đầu TưNguyễn Quốc Dũng





Nghiệp Vụ Chuyên Sâu - Tài Chính – Pháp Luật
Hơn 2 näm chinh phục thị trường BĐS, Døng

åã có åược những åối tác thân thiết åể có

thể hỗ trợ khách hàng của mình hoàn thành

các thủ tục cần thiết cho quá trình mua nhà

một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. 

- Thông tin lãi suất các khoản vay åến từ åa

dạng các hệ thống ngân hàng. 

- Thông tin hướng dẫn hoàn thành hồ sơ

cho các khoản vay.

Để hoàn thành åược giao dịch BĐS, không

thể thiếu sự hỗ trợ về giấy tờ từ các cơ quan

luật pháp. 

- Hỗ trợ hoàn thành thủ tục pháp lý åể mua

bán, sở hữu bất åộng sản theo luật pháp. 

- Tư vấn pháp lý các dự án mà khách hàng

åang xem xét åể lựa chọn. 



Phương pháp định giá của chúng tôi hỗ trợ được người
mua những gì?
Với sự am hiểu và kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất Động Sản, chúng tôi sử dụng những

phương pháp dưới đây để đưa ra được mức giá tốt nhất cho khách hàng.

CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN
VỚI CHỦ NHÀ

Danh Sách Định
Giá Những Cän Hộ
Trong Khu Vực

1

Xem & Kiểm 
Tra Nhà 

Phân Tích, 
Đánh Giá

Nghiên Cứu 
Phương Án 
Tài Chính

CHUẨN BỊ TÀI CHÍNH2

1. Thẩm định giá qua vị trí:

Điều åầu tiên åể thẩm åịnh giá là cần phải lưu ù åến yếu tố vị trí của bất åộng 
sản. Chi tiết hơn, Team Quốc Døng sẽ xác åịnh cän hộ của bạn là nằm ở khu 
vực nào, quận huyện nào, mặt åường lớn hay mặt åường nhỏ. 

2. Thẩm định giá qua tình trạng nhà:

Bên cạnh yếu tố vị trí thì một trong những åiều quan trọng khi thẩm åịnh giá 
åó là bạn phải biết cách åánh giá tình trạng cän hộ, Team Quốc Døng sẽ tính 
tuổi thọ nhà åất dựa vào thời åiểm xây dựng và sửa chữa nhà åể khấu hao 
giá trị bất åộng sản.

3. Thẩm định giá qua giá bán các bất động sản tương tự:

Team Quốc Døng có thể dễ dàng tra cứu thông tin về nhà åất xung quanh 
khu vực bạn quan tâm, tìm hiểu về các bất åộng sản tương tự với bất åộng 
sản của mình như diện tích, vị trí, khu vực åã giao dịch åể có cơ sở so sánh về 
giá cả.



Bước 1: Tìm hiểu kỳ vọng về mức giá mà người bán mong muốn.

Thông thường thì giá của người bán åặt ra luôn cao hơn so với ước tính của 

thị trường và cøng cao hơn so với các Bất Động Sản Khác - Khi åó việc hỏi 

giá và åi xem nhà có thể khó khän. Một phần vì vượt quá ngân sách của 

người mua, trong trường hợp như vậy, Team Quốc Døng có thể thương lượng 

nhằm åạt åược mức giá tốt nhất, dưới mức giá rao bán và giá trị thị trường. 

Bước 2: Điều chỉnh về mức giá thị trường phù hợp với khu vực.

Bằng cách áp dụng những phương pháp åịnh giá ở trên, Team Quốc Døng 

có thể åưa ra mức giá thị trường tốt nhất trong khu vực bạn quan tâm. Team 

Quốc Døng sẽ chỉ ra cho người bán thấy rằng họ rất thực tế về việc cạnh 

tranh åể bán åược BĐS của mình. Hơn nữa, åặt giá thấp hơn nữa åược coi là 

“món hời”. - Đây chính là những cän hộ mà ch÷ng tôi sẽ dẫn khách mua åi 

xem åầu tiên.

Bước 3: Thương lượng mức giá với chủ nhà theo kỳ vọng người mua.

Thương lượng mức giá giảm từ 5-10% so với mức giá thị trường, åây là khoản

phí hỗ trợ người mua trang hoàng lại nhà cửa và chi phí phát sinh nếu có.

Chiến lược của chúng tôi để đánh bại thị trường: Sử dụng phương pháp 3 

bước của chúng tôi, Team Quốc Døng có thể giúp khách hàng có åược åiều

khoản mua tốt nhất.

Chiến lược thương lượng giá giúp được gì cho bạn?
Chiến lược thương lượng giá của chúng tôi giúp được gì cho bạn trong việc đàm phán giá

với chủ nhà? Dưới đây là phương pháp 3 bước tiếp cận người bán để có mức giá tốt nhất

cho bạn của đội nhóm chúng tôi.

Đưa Ra Đề 
Nghị Giá

Đàm Phán 
Các Bên

Đồng Ý 
Giao Dịch

Team Quốc
Døng Làm Thủ 
Tục Còn Lại
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Tư Vấn Mọi Thắc Mắc Qua

Kênh Fanpage
Là nơi Døng chia sẻ thông tin về các dự án mới, 
cập nhật thông tin thị trường cho khách hàng
của mình nhanh chóng và dễ dàng. 
Qua kênh Fanpage Nguyễn Quốc Døng khách
hàng cøng có thể dễ dàng kết nối với Døng hơn.  
Click Here

Kênh Zalo
Quét mã code åể kết nối
với Nguyễn Quốc Døng
Trên Kênh Zalo bất kì
lúc nào. 
Hoặc nhập số åiện thoại: 
0933 340 260

Kênh Website
Là nơi Døng chia sẻ những dự án, thông tin rổ
hàng mà Døng åang có cho khách hàng có thể
lựa chọn. 
Website cøng là kênh Døng chia sẻ åa dạng nội
dung thông tin thị trường BĐS cho khách hàng. 
Ngoài ra, Website của Døng còn có những bộ tài
liệu hướng dẫn, phân tích thị trường,… giúp cho
khách hàng có thể theo dõi thông tin nhanh
chóng.  Click Here

https://www.facebook.com/QuocDungRyan/
https://nguyenquocdung.vn/


Về Rever 
Tôi là một phần của Rever. Rever là công ty công
nghệ BĐS hàng åầu tại Việt Nam. Với hệ thống
hơn 5 trung tâm giao dịch với trên 300 môi giới
cùng åội ngø kỹ sư công nghệ lên åến 50 người, 
chúng tôi tự tin mang åến trải nghiệm 10++ cho
bạn. 

Tầm Nhìn
Được thành lập dựa trên nguyên 
tắc niềm tin và trung thực, Rever 
nhấn mạnh tầm quan trọng của 
sự chính trực åể làm åiều å÷ng 
åắn, luôn åặt nhu cầu của bạn lên 
hàng åầu.

Công nghệ
Quá trình åào tạo cöng với 
công nghệ hàng åầu gi÷p tối 
ưu trải nghiệm mua nhà của 
bạn một cách hiệu quả.



Sàn giao dịch Rever Khu Đông

69 Tạ Hiện, Quận 2, HCM 

Hotline: 0933 340 260 


