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GIỚI THIỆU VỀ JLL VIỆT NAM
JLL (tên niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ: JLL) là tập đoàn hàng đầu chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý và đầu
tư bất động sản chuyên nghiệp. Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng, phát triển và định hình lại thị trường bất động sản
vì một thế giới tốt đẹp hơn, bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để tạo ra nhiều cơ hội giá trị và môi trường
làm việc tuyệt vời cho cộng đồng. JLL tự hào là doanh nghiệp thuộc danh sách 500 Fortune với doanh thu hàng năm
đạt 18,0 tỷ USD, với hơn 300 văn phòng hoạt động tại 80 quốc gia và 92.000 nhân viên trên toàn cầu tính đến ngày
30 tháng 09 năm 2020. JLL là thương hiệu đã đăng ký của tập đoàn đa quốc gia Jones Lang LaSalle. Để biết thêm
thông tin chi tiết, vui lòng truy cập jll.com.
Kể từ khi thành lập năm 2006, JLL đã phát triển thành công ty tư vấn bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, với hơn
450 nhân viên. JLL sở hữu đội ngũ tư vấn bất động sản thương mại lớn nhất Việt Nam và cung cấp đầy đủ các dịch
vụ chuyên nghiệp bao gồm nghiên cứu và thẩm định giá, đại diện chủ nhà và khách thuê, quản lý phát triển dự án,
quản lý hành chính kỹ thuật, quản lý tài sản bất động sản. Năm 2019 là một năm đáng chú ý của JLL tại Việt Nam với
tất cả các bộ phận báo cáo tăng trưởng đạt kỷ lục và bộ phận Thị trường vốn đã thực hiện thành công nhiều thương
vụ đình đám, tổng giá trị giao dịch do JLL tư vấn đạt hơn 250 triệu USD với phần lớn là chuyển nhượng tài sản và hợp
tác liên doanh giữa các nhà đầu tư nước ngoài cùng các nhà phát triển trọng nước.
Giải thưởng danh giá gần đây:
-

Đơn vị Tư vấn Bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam 2019-2020, đạt 5 sao – của Giải thưởng Bất động sản
Châu Á Thái Bình Dương
Công ty Tư vấn Thẩm định giá Bất động sản Tốt nhất Việt Nam 2019 của Euromoney
Công ty Tư vấn Đầu tư Bất động sản tốt nhất Việt Nam 2019-2020 của RCA
Tập đoàn được ngưỡng mộ nhất thế giới 2017-2020 của tạp chí Fortune
Công ty Kinh doanh Đạo đức nhất thế giới 2008-2020 của Ethisphere Institute
Khen thưởng đặc biệt cho dịch vụ Thẩm định giá Tài sản 2019 của RICS Đông Nam Á
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ABOUT JLL VIETNAM

JLL (NYSE: JLL) is a leading professional services firm that specializes in real estate and investment management.
JLL shapes the future of real estate for a better world by using the most advanced technology to create rewarding
opportunities, amazing spaces and sustainable real estate solutions for our clients, our people and our communities.
JLL is a Fortune 500 company with annual revenue of $18.0 billion in 2019, operations in over 80 countries and a global
workforce of over 92,000 as of September 30, 2020. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang
LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com
Since its establishment in 2006, JLL has grown to be the leading real estate services firm in Vietnam, with over 450
employees. JLL has the largest commercial agency team in Vietnam and is one of the only firms which offers a full
scope of commercial services including landlord and tenant representation, interior fit-out, space optimisation,
consultancy, property and facility management services and professional consultancy services including valuation and
research. 2019 has been a remarkable year for JLL in Vietnam with all departments reporting unprecedented growth
and the Capital Markets department successfully closing a number of high profile deals. Recently, the total value of
transactions consulted by JLL reached over $250 million and most of the transaction types are property transfer and
joint-venture partnerships between Vietnamese and foreign developers.
Recent Notable Awards:
-

Asia Pacific Property Award 2020 - Best Property Consultancy Agency 5-star Award
Euromoney 2019’s Best Real Estate Advisor firm in Vietnam - Property Value
RCA - Number One Real Estate Investment Advisory firm in Vietnam 2019-2020
Fortune World's Most Admired Companies 2017-2020
Ethisphere Institute: World's Most Ethical Company 2008-2020
RICS South East Asia 2019 Award - Special Commendations for Valuation
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