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Câu chuyện 
về Houze
Ngôi nhà - nơi khởi nguồn hạnh phúc
“Nhà” có một ý nghĩa thiêng liêng trong trái tim mỗi người, 
là “tổ ấm” ngập tràn hạnh phúc, là “gia đình” yêu thương 
luôn chờ đợi ta quay về mỗi ngày, là bến đỗ bình yên, là 
điểm tựa vững chắc cho một cuộc sống thành công bền vững.

Hơn cả nơi an cư đó là Sự thịnh vượng của một 
cộng đồng
Sự sung túc của mỗi cá nhân thông qua các hoạt động 
xoay quanh “nhà” như mua bán thuê, đầu tư, sử dụng dịch 
vụ trong gia đình sẽ hình thành nên một cộng đồng thịnh 
vượng lâu dài.

Khát khao kiến tạo giải pháp công nghệ vươn tầm 
Đông Nam Á
Chúng tôi khát khao kiến tạo một cộng đồng Houze thịnh 
vượng với tiêu chuẩn sống mới bằng các giải pháp công 
nghệ hiệu quả đến từ 3 mô hình PropTech - FinTech và 
Mobile Commerce.

Từ đó Houze ra đời
Hệ sinh thái dịch vụ bất động sản tiên phong - nơi tất cả các 
nhu cầu của cộng đồng Houze sẽ được đáp ứng nhanh chóng 
và hiệu quả trên một siêu ứng dụng đa tiện ích duy nhất.



Hệ sinh thái 
dịch vụ Bất động sản

Tiên phong dẫn đầu
tại Việt Nam và vươn tầm 
Đông Nam Á
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Houze Group
Hệ sinh thái Dịch vụ Bất động sản
Tiên phong dẫn đầu tại Việt Nam, 

và vươn tầm Đông Nam Á

Giới thiệu
Hệ sinh thái
Houze

Houze Agent

Dịch vụ môi giới Bất động sản trên 
nền tảng số.

Houze Invest
Giải pháp đầu tư Bất động 
sản An toàn – Hiệu quả từ 
vốn nhỏ.

Houze Commerce
Nền tảng tích hợp đa tiện ích cho 
cộng đồng cư dân.
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Giá trị cốt lõi

Tiên phong

Chính trực

Hiệu quả

Sứ mệnh
Kiến tạo cộng đồng thịnh vượng với tiêu chuẩn sống 
mới bằng những giải pháp công nghệ hiệu quả.

Tầm nhìn

Trở thành Hệ sinh thái Dịch vụ Bất động sản tiên phong 
dẫn đầu tại Việt Nam và vươn tầm Đông Nam Á. 
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Ban lãnh đạo
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Phạm Lâm
Founder & Chief Executive Officer

Hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động và am hiểu sâu sắc thị 
trường bất động sản, tham gia tư vấn đầu tư và phát triển 
nhiều dự án bất động sản lớn. Anh Phạm Lâm đã có những 
đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành dịch vụ bất động 
sản và được xem là Doanh nhân có tầm ảnh hưởng trong thị 
trường Bất Động Sản Việt Nam.

Đồng thời Anh cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 
Hệ thống DKRA Vietnam, một trong những công ty dịch vụ 
Bất động sản lớn nhất tại Việt Nam.

Thành tựu
     Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

    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 do Dot Property Vietnam Awards 2021 
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Dương Hoàng Anh Nguyên 
Chief Strategy Officer

Hơn 16 năm kinh nghiệm 
trong phát triển thị trường 
cho các công ty Internet, 
anh đóng vai trò từ đồng 
sáng lập, triển khai vận 
hành cho Công ty trong 
nước, đến hoạch định 
chiến lược tăng trưởng cho 
các Tập đoàn công nghệ 
nước ngoài khi tiến vào thị 
trường Việt Nam.

Đoàn Tùng 
Chief Marketing Officer 

Hơn 12 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực 
Marketing về phát 
triển thương hiệu, tăng 
trưởng người dùng, ra 
mắt sản phẩm mới. Anh 
cũng từng giữ vai trò 
Marketing Head cho các 
startup thành công trên 
thị trường: Grab (Super 
App), Propzy (Proptech).
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Võ Kế Hiệp
Chief Product Officer

Hơn 12 năm kinh nghiệm 
trong quản lý và phát 
triển sản phẩm tại các 
công ty công nghệ 
hàng đầu Việt Nam 
như VNG Corporation, 
Rever (Proptech), One 
Housing (Proptech).

Hơn 14 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực 
phát triển sản phẩm 
phần mềm, với nhiều vai 
trò khác nhau, từ kỹ sư 
lập trình cho đến đồng 
sáng lập và điều hành.

Lê Thanh Trang
Chief Technology Officer

Nguyễn Thanh Thuận
Chief Financial Officer

Hơn 12 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực 
ngân hàng và quản lý 
tài chính tại các tập 
đoàn lớn như An Gia 
(Bất động sản), Yeah1 
(Truyền thông), Hoàn 
Mỹ (Y khoa). Anh đồng 
thời là Trưởng Ban Kiểm 
soát của Nhựa Bình 
Minh (BMP) nhiệm kỳ 
2018-2023.



Hệ thống 
công ty thành viên
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Hoạt động trong 2 mảng sơ cấp và thứ cấp. Houze Agent 
hướng đến xây dựng đội ngũ nhà môi giới Bất động sản 
chuyên nghiệp, tận tâm và am hiểu sâu về kiến thức thị 
trường cũng như kiến thức chuyên ngành Bất động sản

kết hợp với quy trình làm việc ứng dụng số hoá nhằm mang 
lại những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, hài lòng nhất dành 
cho quý khách hàng.

Dịch vụ môi giới 
Bất động sản 
trên nền tảng số
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Houze Commerce cung cấp các giải pháp công 
nghệ toàn diện về quản lý, vận hành Bất động sản 
cùng chuỗi tiện ích dịch vụ đời sống; từ đó tối ưu 
hóa giá trị của Bất động sản cho các chủ đầu tư 
cũng như nâng tầm trải nghiệm sống cho cộng đồng.

Nền tảng tích hợp đa tiện ích 
cho cộng đồng cư dân
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Houze Invest là giải pháp đầu tư hiệu quả với nguồn vốn nhỏ 
dựa trên các cơ hội tiềm năng của các dự án Bất động sản 
chất lượng đến từ các đơn vị phát triển uy tín, kết hợp 
cùng quy trình đơn giản, minh bạch dựa trên nền tảng 
công nghệ.

Giải pháp đầu tư Bất động sản 
An toàn – Hiệu quả từ vốn nhỏ



Houze Building
Nền tảng số quản lý 
và vận hành chung 
cư không giấy tờ, 
không tiền mặt

Sản phẩm của Hệ sinh thái Houze
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Houze Service
Nền tảng cung cấp 

tiện ích và dịch vụ cho 
cư dân số

Houze Agent Pro
Giải pháp số hoá công 
việc vận hành cho Nhà 
môi giới Bất động sản

House Map
Ứng dụng kết nối kinh 
doanh dành cho Nhà 
môi giới Bất động sản

Houze Agent Plus
Kết nối và nâng tầm vị thế 
cạnh tranh cho Nhà môi giới 

địa phương

Tối ưu những giá trị lợi thế từ 
môi giới địa phương kết hợp với 
những lợi thế tiên phong của Hệ 
sinh thái số Houze, qua đó nâng 
cao chất lượng dịch vụ và hướng 
tới xây dựng thương hiệu cá nhân 

bền vững.
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Thành tựu

Giải thưởng do Hội Môi giới 
Bất động sản Việt Nam (Vars) 
tổ chức nhằm tôn vinh những 
cá nhân và tổ chức có thành 
tích xuất sắc, tiêu biểu trong 
hoạt động kinh doanh, cung 
cấp dịch vụ, mang lại giá trị 
cho những người tham gia 
vào thị trường Bất động sản.

Giải Top 5 đơn vị hỗ trợ 
công nghệ tốt nhất cho 
thị trường giao dịch 
Bất động sản Việt Nam

Houze Building - Sản phẩm 
công nghệ của Houze Group 
nhận giải thưởng “Giải pháp 
cho Tòa nhà/Căn hộ thông 
minh” tại Vietnam Smart City 
Award 2020 - trong khuôn 
khổ TechFest Vietnam 2020, 
một sự kiện thường niên lớn 
nhất dành cho doanh nghiệp 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Giải pháp cho Tòa nhà/
Căn hộ thông minh” 
tại Vietnam Smart City 
Award 2020 Hiệp hội Thương mại điện tử 

Việt Nam (VECOM) là một tổ 
chức phi Chính phủ với hội 
viên là các doanh nghiệp, tổ 
chức và cá nhân trực tiếp kinh 
doanh bằng thương mại điện 
tử, hoặc ứng dụng thương 
mại điện tử phục vụ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, 
hoặc nghiên cứu hay cung 
cấp các dịch vụ về thương 
mại điện tử.

Thành viên Hiệp hội 
Thương mại điện tử 
Việt Nam (VECOM)“Special Recognition Awards 

for Innovation Vietnam 2020 
- Giải thưởng công nhận đặc 
biệt cho đổi mới sáng tạo 
năm 2020” tại Dot Property 
Vietnam Awards 2020, tôn 
vinh những doanh nghiệp 
có những bước chuyển mình 
ấn tượng, đột phá với những 
giải pháp đổi mới sáng tạo và 
truyền cảm hứng cho ngành 
Bất động sản.

Dot Property Vietnam 
Award 2020
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Báo chí nói về Houze

Chuyên gia chia sẻ 
yếu tố giúp chuyển 
đổi số nhanh trong 
Bất động sản.

Houze Group utilizes proptech, 
fintech and mobile commerce 
to build Vietnam’s first digital 
ecosystem for real estate.

Hệ sinh thái Houze cùng 
Nozomi - Thành viên thuộc 
Tokyu Corporation và Tokyu 
Community Corp hợp tác 
chuyển đổi số.

The Saigon Times Thailand PropertyCafeBiz

“Là Hệ sinh thái dịch vụ Bất động sản tiên phong, dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, Houze Group 
nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị truyền thông báo chí.
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Cảm nhận khách hàng

“
TS. Cấn Văn Lực
Chuyên gia kinh tế trưởng 
BIDV
Lợi ích của mô hình đầu tư 
bất động sản này đầu tiên 
phải kể đến là các nhà đầu 
tư với số vốn nhỏ lẻ của m có 
thể tham gia đầu tư. Thứ 2 là 
tính thanh khoản của đầu tư 
là tương đối cao nếu như sau 
này có cơ chế cho phép gọi 
là mua đi bán lại những cái 
chứng chỉ chứng nhận đầu tư.

“
Chị La Kim Mỹ Duyên
Giám đốc kinh doanh IQI 
Việt Nam
House Map là cầu nối kết nối 
giữa môi giới - người bán - người 
mua. Trên House Map mọi thứ 
công khai minh bạch về giá bán, 
tình trạng sản phẩm. Đây sẽ là 
công cụ hỗ trợ cho cả người mua 
và người bán để có cái nhìn rõ 
nét hơn về thị trường, tăng thêm 
niềm tin cho các bên tham gia 
trên thị trường bất động sản.

“
Ông Lê Thanh Vũ
Uỷ viên Ban chấp hành 
Thành Đoàn/ Giám đốc YEAC
Số lượng các khu lưu trú 
thanh niên công nhân ngày 
càng lớn nên khi được ứng 
dụng công nghệ vào việc 
quản lý vận hành thì sẽ hiệu 
quả hơn, tiết kiệm thời gian, 
công sức cho ban quản lý 
cũng như giúp cho cuộc sống 
sinh hoạt của các thanh niên 
công nhân được tiện lợi hơn.

“
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Ông Yoshinori Gomi
CEO Công ty Cổ phần Quản lý 
Cao ốc Chung cư NOZOMI 
Chuyển đổi số trong lĩnh vực 
quản lý bất động sản đang là 
xu hướng tất yếu và mang tính 
chiến lược hiện nay. Với sự hợp 
tác này, NOZOMI kỳ vọng sẽ 
nâng tầm quản lý chung cư theo 
mô hình mới hiện đại, chuyên 
nghiệp, thiết lập các tiêu chuẩn 
sống mới, đa dạng hóa hệ thống 
tiện ích cho cư dân của mình.



Trân trọng 
Cảm ơn

Tìm hiểu thêm về chúng tôi 
tại đây

Kết nối cùng Hệ sinh thái Houze 
Để kiến tạo cộng đồng thịnh vượng tại: info@houze.vn
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46 - 48 Tạ Hiện, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh
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Hệ sinh thái dịch vụ Bất động sản


