
 

 

 
THÔNG TIN DÀNH CHO BÁO CHÍ 

Diễn đàn Công nghệ Bất động sản Houze Day 2021 
“Proptech - Vị thế mới dẫn dắt thị trường Bất động sản” 

  
 
Công nghệ đã và đang tham gia vào mọi hoạt động trong chuỗi giá trị của lĩnh vực Bất 

động sản từ tiếp thị, kinh doanh, quản lý tòa nhà cho đến chăm sóc khách hàng và cả tài chính. 
Trong những năm qua, Proptech có bước tăng trưởng vượt trội và đang tạo ra những tác động 
tích cực đến thị trường Bất động sản. Vì thế, diễn đàn Houze Day 2021 lấy chủ đề “Proptech - 
Vị thế mới dẫn dắt thị trường Bất động sản” là thông điệp thảo luận chính trong chương trình 
năm nay.  

- Thời gian: 08:30 - 11:00 | Thứ 7, ngày 18.12.2021 
- Địa điểm: Caravelle Saigon, 19 Lam Sơn, Quận 1, TP. HCM 

 
Chương trình có sự tham gia của những diễn giả là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Bất 

động sản - Tài Chính - Công nghệ như: 
● Ông Phạm Lâm - Phó Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, Nhà sáng lập Hệ 

sinh thái Houze.  
● Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng Giám Đốc Đại Phúc Land.  
● TS. Trần Viết Huân -  CTO SonKim Group.  
● Ông Jack Nguyen - Quản lý cấp cao Tư vấn Đầu tư.  
● Ông Lê Thanh Thành Công - Quản lý cấp cao tại các Tập đoàn Bất động sản đóng vai 

trò điều phối Tọa đàm.  

Cùng với sự tham gia của các khách mời là những Nhà lãnh đạo, Giám đốc điều hành, 
Quản lý cấp cao đến từ các doanh nghiệp Bất động sản - Tài chính - Công nghệ và đại diện các 
Quỹ đầu tư.   

Houze Day là Diễn đàn công nghệ Bất động sản tiên phong tại Việt Nam do Hệ sinh thái 
Houze tổ chức được diễn ra thường niên vào tháng 12. Đây là nơi quy tụ những chuyên gia 
hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản - Tài chính - Công nghệ để cùng nhau cập nhật, giao lưu 
và chia sẻ về những vấn đề nổi bật đang tác động trực tiếp đến thị trường Bất động sản hiện 
nay. Đồng thời, dưới góc nhìn chuyên môn, các chuyên gia sẽ đưa ra những bình luận chuyên 
sâu, cũng như những giải pháp để đóng góp cho thị trường Bất động sản Việt Nam ngày càng 
phát triển vượt trội. 

 
Nội dung chương trình gồm có: 
● Phần 1: Bối cảnh thị trường Bất động sản hiện nay.  
● Phần 2: Tọa đàm “Proptech - Vị thế mới dẫn dắt thị trường Bất động sản”.  
● Phần 3: Bài trình bày với nội dung “Tiên phong, kiến tạo giá trị vượt trội cho cộng 

đồng Bất động sản”. 
 

  



 

 

Phần mở đầu của chương trình đề cập đến sự dịch chuyển của người dùng từ offline sang 
online trong những năm gần đây là tín hiệu cho thấy xu hướng công nghệ hoá đã và đang được 
hưởng ứng tích cực vào ngành Bất động sản. Trong khi đó, Bất động sản là một thị trường đầy 
tiềm năng tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ vào Bất động sản vẫn còn giới hạn, chưa khai 
thác triệt để như các ngành khác. Proptech đang là miếng bánh lớn, mở ra cơ hội cho nhiều tổ 
chức có thể chiếm lĩnh từ thị trường lớn đến thị trường ngách phù hợp với năng lực của doanh 
nghiệp. 

Phần Tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu đến từ đa lĩnh vực sẽ cùng 
nhau thảo luận chuyên sâu về “Proptech - Vị thế mới dẫn dắt thị trường Bất động sản".  

Những chuyên gia trong lĩnh vực Proptech sẽ mang đến cái nhìn toàn cảnh về việc Proptech 
đang thiết lập vị thế mới trên thị trường Bất động sản ở mức độ nào cũng như công nghệ đã 
được triển khai trong lĩnh vực này như thế nào? 

Trong khi đó, từ góc nhìn của những người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực Bất động sản 
sẽ đưa ra những nhận định liệu ứng dụng công nghệ để làm tăng thêm trải nghiệm cho khách 
hàng có phải là điều các công ty Bất động sản truyền thống hướng đến? Hay phát triển dự án 
tích hợp công nghệ có giúp người mua đưa ra quyết định dễ dàng hơn hay không? 

Trong năm 2021, Proptech cũng là một trong những lĩnh vực thu hút nhiều Quỹ đầu tư 
quốc tế rót vốn lên đến hàng trăm triệu USD vào các Startup mới. Vậy đâu là điều khiến các 
Quỹ đầu tư quyết định rót vốn vào các công ty Startup Proptech? Và những ông lớn này đang 
quan tâm điều gì ở các doanh nghiệp Proptech Việt Nam? Tất cả sẽ được thảo luận chuyên sâu 
trong phiên Tọa đàm.  

Ở phần kết của chương trình, Hệ sinh thái Houze cùng những mô hình kinh doanh kết hợp 
công nghệ sẽ mang đến những giải pháp vượt trội nào để giải quyết những bài toán của thị 
trường?  

Houze Group với khát vọng "chuyển đổi số" cho thị trường Bất động sản cùng giấc mơ 
vươn tầm Đông Nam Á bằng những giải pháp công nghệ hiệu quả, ứng dụng sâu rộng vào đời 
sống thực tế. Từ đó, kiến tạo nên cộng đồng Houze thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc với tiêu 
chuẩn sống mới. Các mô hình dịch vụ và sản phẩm của Hệ sinh thái Houze là sự kết hợp giữa 
PropTech - FinTech - Mobile Commerce.  

Nói về lý do ra đời hệ sinh thái cũng như định hướng phát triển của Houze Group, ông 
Phạm Lâm - Phó chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, Nhà sáng lập Hệ sinh thái 
Houze chia sẻ: “Những năm tiếp theo được dự báo sẽ là cuộc cách mạng dành cho thị trường 
Proptech Việt Nam. Các giải pháp giúp cho cộng đồng cư dân có thể trải nghiệm tốt hơn trong 
khu đô thị bằng nhiều tính năng tích hợp; hoặc xây dựng những nền tảng giúp cho cộng đồng 
môi giới trở nên chuyên nghiệp và minh bạch; cũng như có thể xây dựng những mô hình đầu 
tư mới để tối ưu giúp cho nhiều người có thể tham gia vào thị trường một cách dễ dàng và 
thuận tiện trên nền tảng công nghệ là những lĩnh vực sẽ được chú trọng". 

“Một xu thế cực kỳ quan trọng đó là yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, họ muốn mọi 
nhu cầu có thể sử dụng trên một nền tảng. Điều đó giúp cho họ tiết kiệm được thời gian cũng 
như được phục vụ một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn”, ông Lâm chia sẻ thêm.   



 

 

Thông tin thêm về Houze Group 
 
Hệ sinh thái Houze được thành lập bởi ông Phạm Lâm cùng đội ngũ cộng sự là những người 
tiên phong trong lĩnh vực Bất động sản - Tài chính - Công nghệ - Thương mại di động. 
 
Với những giải pháp công nghệ góp phần chuyển đổi số Bất động sản Việt Nam, Houze 
Group đã được công nhận ở nhiều giải thưởng lớn như:  

● “Giải thưởng công nhận đặc biệt cho đổi mới sáng tạo năm 2020" tại Dot Property 
Vietnam Awards 2020.  

● Top 5 đơn vị hỗ trợ công nghệ tốt nhất cho thị trường giao dịch BĐS Việt Nam do 
Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) công nhận.  

● Houze Building - Một sản phẩm của Hệ sinh thái Houze đã xuất sắc nhận được giải 
thưởng “Giải pháp cho tòa nhà/căn hộ thông minh” tại Vietnam Smart City Award 
2020 - trong khuôn khổ TechFest Vietnam 2020. 

● Hội viên Hiệp hội Thương mại Điện tử (VECOM). 
 
Ông Phạm Lâm - Phó Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, Nhà sáng lập Hệ sinh 
thái Houze với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động, có sự am hiểu sâu sắc về thị trường, tham 
gia tư vấn đầu tư và phát triển nhiều dự án Bất động sản, đã có nhiều đóng góp tích cực cho 
sự phát triển của ngành Bất động sản cũng được vinh danh ở nhiều hạng mục, giải thưởng 
lớn như: 

● Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng Bất động sản do Hội môi giới Bất động sản Việt 
Nam bình chọn. 

● Nhân vật Bất động sản của năm do Dot Property Vietnam Awards 2021 trao tặng. 
 
Houze Group - Hệ sinh thái dịch vụ Bất động sản tiên phong dẫn đầu tại Việt Nam 
A: 114-116 Ngô Quyền, P.8, Q.5, TP. HCM 
P: 0886 048 899 
W: www.houze.group  
E: info@houze.group 
 
Liên hệ Truyền thông: 
Ms. Quyên Trần 
Giám đốc Tiếp thị Houze Group 
M: 0909 141 060 
E: quyen@houze.vn 
 
Mr. Đoàn Tùng 
Phó Tổng Giám đốc Tiếp thị và Tăng trưởng Houze Group 
M: 0919 244 146 
E: tung@houze.vn 

 
 


