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GIỚI THIỆU CÔNG TY PHÚ LONG
Công ty Cổ phần địa ốc Phú Long là doanh nghiệp bất động sản thuộc Sovico Group - tập đoàn kinh tế tư nhân đa
ngành hàng đầu tại Việt Nam. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, tổ chức chuyên nghiệp, đội ngũ quản lý giàu kinh
nghiệm kết hợp với tư duy sáng tạo, sự hợp tác của các công ty tư vấn hàng đầu thế giới, Phú Long đã và đang thực
hiện thành công những dự án khu dân cư, khu đô thị, khu nghỉ dưỡng, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại tầm
cỡ trên khắp cả nước.
Các sản phẩm bất động sản của Phú Long không những thoả mãn nhu cầu về môi trường sống nghỉ dưỡng tiện nghi,
sang trọng, hiện đại mà còn luôn gia tăng giá trị cho nhà đầu tư và các chủ sở hữu thông qua những liên kết chặt chẽ
trong một hệ sinh thái bền vững từ tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế đến dịch vụ hàng không.
Với những nỗ lực vượt bậc, Phú Long được tôn vinh tại các giải thưởng danh giá:
•

Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2020

•

Top 100 giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2019

•

Bằng khen của Bộ xây dựng và UBND TP.HCM 2020

•

BCI Top 10 Developers năm 2019

•

Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018.
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ABOUT PHU LONG CORPORATION
Phu Long is a member of Sovico Group - a multidisciplinary private economic group in Vietnam. With strong financial
potential, sustainable ecosystem, professional organization, experienced management team combined with creative
thinking, the cooperation of the world's leading consulting companies, Phu Long has been successfully implementing
residential projects, urban areas, resorts, office buildings, commercial centers across the country.
Designed in accordance with international standards in harmony with local style, environment-friendly, Phu Long's real
estate products not only satisfy the needs for a comfortable, luxurious and modern living environment. but also add
value to investors and owners through strong links in a sustainable ecosystem from finance, banking, education,
healthcare to aviation services.
With outstanding effort, Phu Long was honored with multiple reputable awards.
•

Best company to work for in Asia 2020

•

Top 100 Sao Vang Dat Viet Award 2019

•

Certificates of merit form Ministry of Construction, People’s Committee of HCM City 2020

•

BCI Top 10 Developers 2019

•

Top 100 Brands of Vietnam 2018.

2
Diễn Đàn M&A Việt Nam 2020 – Vietnam M&A Forum 2020
Ngày 24/11/2020 – November 24, 2020 / Ho Chi Minh City

