TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
89 Phan Đình Phùng, P17, Phú Nhuận, TP.HCM.
Hotline: 1900 599 933
Email: info@danhkhoiholdings.com.vn
Website: www.danhkhoiholdings.com.vn

GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
Thành lập từ năm 2006, trải qua 15 năm hoạt động và tích lũy kinh nghiệm, Tập đoàn Danh Khôi đã mang đến những
sản phẩm bất động sản đa dạng và dịch vụ chuẩn mực cho khách hàng qua hàng chục nghìn sản phẩm tại hơn 40 dự
án dân dụng và nghỉ dưỡng. Với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm
của Tập đoàn và 10 công ty thành viên, Danh Khôi đã mở rộng quy mô hoạt động với nền tảng vững chắc ở nhiều
công đoạn trong chuỗi giá trị bất động sản, từ phát triển quỹ đất, đầu tư và phát triển dự án, tiếp thị và phân phối cho
đến quản lý vận hành.
Theo đuổi sứ mệnh tối ưu và làm giàu giá trị sống, Tập đoàn Danh Khôi đã khẳng định được vị thế trong lĩnh vực bất
động sản thông qua các dự án được đầu tư bài bản từ khâu nghiên cứu nhu cầu, phát triển ý tưởng và triển khai cùng
các đối tác tư vấn quốc tế hàng đầu. Trong năm 2020, Danh Khôi đã cung cấp ra thị trường gần 10.000 sản phẩm tại
các dự án tiêu biểu như Phân khu 4 - Khu đô thị mới Nhơn Hội, Kỳ Co Gateway Quy Nhơn, căn hộ hạng sang The
Royal tại trung tâm TP. Đà Nẵng, căn hộ biển The Aston có vị trí đắc địa tại Nha Trang, khu căn hộ cao cấp Astral City
– Bình Dương, …
Với triết lý “chân thành và chia sẻ để cùng thành công”, Tập đoàn Danh Khôi đã hội tụ được những nhân tài đam mê
lĩnh vực bất động sản, am hiểu nhu cầu thị trường và đầu tư, có tư duy đổi mới, giữ cam kết và làm việc tốc độ, cùng
mạng lưới các đối tác tư vấn, xây dựng là những tên tuổi hàng đầu đồng hành. Danh Khôi đang vững bước tiến vào
kỷ nguyên mới, hiện thực tầm nhìn trở thành Tập đoàn bất động sản hàng đầu khu vực với những sản phẩm chất
lượng và dịch vụ chuẩn mực.
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DANH KHOI GROUP
89 Phan Dinh Phung, Ward 17, Phu Nhuan, HCMC
Hotline: 1900 599 933
Email: info@danhkhoiholdings.com.vn
Website: www.danhkhoiholdings.com.vn

ABOUT DANH KHOI GROUP
After 15 years of operation since 2006, Danh Khoi Group has developed a diverse portfolio of quality products and
services for clients with tens of thousands of products in more than 40 residential and hospitality projects. With strong
financial capability and experienced staffs, Danh Khoi Group and 10 of its member companies have secured firmer
footprint in the real estate market, ranging from land bank development, to project investment and development,
marketing and distribution as well as operation management.
Pursuing the mission of optimizing and enriching life values, Danh Khoi Group has affirmed its position in real estate
market by making professional investment in its projects from researching the demand, developing new ideas and
partnering with international consultancy partners. In 2020, Danh Khoi has rolled out 10,000 units to its products such
as Division 4 of the Nhon Hoi new urban area, Ky Co Gateway Quy Nhon, The Royal luxury apartment in Danang, The
Aston beach apartment in prime location of Nha Trang and Astral City high-end apartment in Binh Duong.
With the philosophy of "sincerity and sharing for mutual success", Danh Khoi Group has gathered talented people who
are passionate about real estate and knowledgeable about market needs and investment trends. They also have
creative thinking with strong commitment and high productivity. This, coupled with a network of leading consultancy
and construction partners, helps Danh Khoi to steadily enter a new era, realizing the vision of becoming the leading
real estate corporation in the region with quality products and standard services.
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