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MỤC LỤC

VHA go to Singapore

Luxury Bus Roadshow Dolce Penisola Quảng Bình tại đất Cảng

Triển lãm đầu tư Dolce Penisola Quảng Bình

Đón Bình minh vàng tại Dragon Ocean Đồ Sơn

Luôn thay đổi, cải tiến để tốt hơn
Đó chính là công cuộc tái định vị thương hiệu VHA trong thời gian
tới đây

Sự kiện Mở bán lớn tại Hà Nội ngày 28/08/2022
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LÀM hết mình, làm cái gì cũng phải HẾT MÌNH”

Chiến binh Kinh doanh Phạm Thị Thanh Hương - Gương mặt vàng
trong làng Lock Căn - Giải thưởng Cá nhân Xuất sắc của VHA
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Luxury Bus Roadshow
Dolce Penisola Quảng
Bình tại đất Cảng

TI
N 

TỨ
C

01.

Lễ ra quân Luxury Bus Roadshow diễn ra vào sáng
08/08/2022 - tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hải
Phòng. 

Với 3 xe bus cỡ lớn mang theo hình ảnh của Dolce
Penisola Quảng Bình đi khắp các cung đường trung
tâm nhất của Thành phố Hoa phượng đỏ cùng 5
điểm check-in: Nhà hát lớn Hải Phòng, Tượng đài Lê
Chân, Hồ Tam Bạc, Ga Hải Phòng, Vincom Imperia
Hải Phòng. Roadshow 5 ngày liền đã tạo nên những
đợt sóng kim cương đa sắc mang tên Dolce Penisola
Quảng Bình thu hút đông đảo người dân xứ cảng.
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Tiếp nối chuỗi Roadshow, VHA Land phối hợp với
chủ đầu tư Onsen Fuji đã mang viên kim cương đa
sắc Dolce Penisola Quảng Bình về với người dân xứ
Cảng Hải Phòng trong một sự kiện “Triển lãm đầu
tư” vô cùng hấp dẫn vào sáng 13/8/2022. 

TRIỂN LÃM ĐẦU TƯ

Không quá bùng nổ nhưng các nhà đầu tư sành sỏi
nhất xứ cảng tham gia sự kiện cũng vô cùng hài
lòng, chốt luôn 32 căn hộ khách sạn ưng ý ngay tại
sự kiện.

Đó chính là những con số để thể hiện sự rực sáng
của Viên kim cương đa sắc Dolce Penisola Quảng
Bình trong Triển lãm đầu tư tại Vinpearl Hotel Hải
Phòng sáng ngày 13/08/2022.
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Chương trình phát động thi đua “VHA go to
Singapore” được tổ chức tại VP VHA Hải Phòng
chiều ngày 13/08/2022. 

Đây là sự kiện thi đua nội bộ của công ty nhằm
khích lệ các nhân viên, đặc biệt là anh em kinh
doanh đang chạy tốc lực trên đường đua Dolce.
Theo đó, những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất
đường đua Dolce đã được vinh danh:

Giải cá nhân xuất sắc nhất thuộc về chị Phạm
Thị Thanh Hương đội Kinh doanh 2.
Hạng mục giải thưởng tập thể xuất sắc nhất
thuộc về: Đội Kinh doanh 2.

VHA GO TO
SINGAPORE

Sau khi kịp thời động viên khích lệ anh chị
em chiến binh Dolce, ban lãnh đạo VHA
cũng đã phát động phong trào thi đua vô
cùng hấp dẫn với giải thưởng là chuyến đi
du lịch Singapore trị giá 20 triệu đồng, số
lượng giải thưởng không giới hạn.

Dự kiến đây sẽ là cuộc đua doanh số hấp
dẫn, bùng nổ trong thời gian sắp tới. 5



Sự kiện Mở bán
lớn tại Hà Nội
ngày 28/08/2022

Bên cạnh làn sóng dữ dội của viên kim
cương đa sắc Dolce Penisola Quảng Bình
đang càn quét khắp nơi, những chiến binh
rồng xanh Dragon Ocean cũng vô cùng
quyết liệt. 

Vào 9h00 sáng Chủ nhật ngày 21/8/2022,
tại Văn phòng bán hàng Khu du lịch Quốc tế
Đồi Rồng, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn,
TP. Hải Phòng sẽ diễn ra sự kiện “Đón Bình
minh vàng tại Dragon Ocean Đồ Sơn”.

Mở bán lần này mang theo quyết tâm hừng
hực của đội quân chiến binh Rồng xanh VHA,
hứa hẹn sẽ mang về cơn mưa giao dịch
thành công.

Tiếp đà những “cơn sóng lớn” tại Hải
Phòng và Quảng Bình, tọa độ tỏa sáng
tiếp theo của Viên kim cương đa sắc Dolce
Penisola sẽ là Thủ đô Hà Nội - Ngay chính
tại khách sạn dát vàng Hanoi Golden Lake
- 1 trong những khách sạn nổi tiếng thế
giới của Dolce by Wyndham.

Hẹn gặp các anh em VHA-er tại Hà Nội để
cùng tiếp tục chinh phục chuyến bay VHA
- Singapore 2412.
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VHA TREND
Luôn thay đổi, cải tiến để tốt hơn
Đó chính là công cuộc tái định vị thương hiệu VHA trong thời gian tới đây.

Với chiến lược mở rộng Quy mô và tinh chỉnh lại hệ thống thương hiệu, kiện toàn lại
cấu trúc, bộ máy hoạt động, Nhà VHA chính thức thông báo thay đổi nhãn VHA
Group thành VHA Holding.

Những thông tin chi tiết sẽ dần được cập nhật trên 2 kênh truyền thông chính thức
của công ty:

Website: Vhaholding.vn
Facebook Fanpage: VHA Holding - Link:
https://www.facebook.com/vhaholding

https://www.facebook.com/vhaholding


HUMANS OF VHA

MR. MINH PHÚ

V H A  H O L D I N G

MRS. THANH HƯƠNG
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“Kinh doanh 2 là phải CHƠI hết
mình, LÀM hết mình, làm cái gì
cũng phải HẾT MÌNH”
Mục tiêu tất cả thành viên của Kinh doanh 2

có mặt trên chuyến bay VHA SINGAPORE

2412 ”

Theo chia sẻ của anh Phú, các thành viên

trong team đến với nhau như một cái duyên

và sống với nhau như những người anh em.

Không chỉ những vấn đề trong công việc,

người Kinh doanh 2 luôn cùng nhau chia sẻ

về những chuyện vui, lúc buồn của mình. 

Khi Kinh doanh 2 nhận được Giải thưởng tập

thể Xuất Sắc, đó chính là sự tự hào và ghi

nhận vô cùng to lớn. Chính sự tự hào đó cũng

phần nào biến thành áp lực và động lực để

Kinh doanh 2 liên tục tiến lên phía trước.

 “LỬA THỬ VÀNG - GIAN NAN THỬ

THÁCH KINH DOANH 2”

Thử thách đến với gia đình Kinh doanh 2

chính vào lúc có nhiều thành viên nhất

(18 thành viên). Vào thời điểm ra hàng

của dự án Dragon Ocean Đồ Sơn - Tuy

có đến 50 cọc thiện chí nhưng chỉ phát

sinh 2 giao dịch, và ngay sau đó Kinh

doanh 2 đã rơi rụng 8 thành viên. 

10 thành viên còn lại đã cùng nhau vượt

qua “ngọn lửa” đó và trở thành một gia

đình, đưa Kinh doanh 2 trở thành một

tập thể vững mạnh như hiện tại.

- Giám đốc Lâm Minh Phú -
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Góc karaoke: Gu của Giám đốc Lâm Minh Phú chính là dòng nhạc
xưa - bolero. Anh em lưu ý để chọn bài mỗi khi công ty đi hát!

Châm ngôn để đời: “Lúc khó khăn nhất hãy nhớ về lúc mình được
sinh ra” - Anh em muốn hiểu ý nghĩa cặn kẽ vui lòng mời anh Phú 1
chén rượu!

“Chiến thần kinh doanh nhưng là
một Family Boi”
Trái với tính cách quyết liệt, máu lửa trong công việc, anh Phú lại là một người “dễ
nuôi-dễ chiều” trong cuộc sống gia đình. Cặp bài trùng Anh Phú - Chị Lam cũng đã
có những lần phát cơm cún trên văn phòng khi lỡ gọi nhau “Vợ ơi - Chồng à”.
Nhưng… trót rồi thì cũng kệ..!

Những lúc “íu đúi: nhất, anh Phú cũng luôn tìm về bên file đính kèm của đời mình
như một liều doping tinh thần.
 
Lời chúc của Giám đốc Lâm Minh Phú tới các chiến binh VHA: “Đánh trăm trận trăm
thắng, và đã thắng là phải THẮNG CÙNG NHAU!”
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Câu nói diễn tả “thật” nhất về cá tính của chị Hương. Chính sự chân
thành, thẳng tính kết hợp với tính cách mạnh mẽ đó đôi khi đã biến thành
những cơn nóng giận. “Nếu khách hàng đòi hỏi quá nhiều, yêu cầu những
điều vô lý, chị sẵn sàng cho ra đi luôn” - Chị Hương chia sẻ về 1 khách
hàng quan tâm căn 1909 Dolce Penisola Quảng Bình. Tuy nhiên chỉ cần 3
ngày sau, chính khách hàng đó đã “quay xe” về với chị Hương, nhờ tư vấn
lại.

Đối với những đồng nghiệp, chị Hương luôn là một người thẳng tính, ưu
tiên hiệu quả công việc. Chính những lời góp ý “hơi thẳng quá” của chị đã
truyền lửa cho rất nhiều thành viên trong đội, kể cả với Sếp Lâm Minh Phú. 
 
Khi kể về gia đình, chị Hương cho hay mình còn “hơn cả nóc nhà”. 3 nhóc
của anh chị cũng rất sợ mama và có gen trội của “nhà ngoại”: Cá tính và
quyết liệt. 

  “HẢI PHÒNG LÀ KHÔNG LÒNG VÒNG”

Chị Hương chia sẻ, để trở thành một
chiến binh kinh doanh cần có các tố
chất: UY TÍN - TRÁCH NHIỆM và CHÂN
THÀNH. Vũ khí bí mật của chị chính là
sự Chân thành. Đó cũng là lúc chúng ta
nhận được lòng tin tuyệt đối và những
lời giới thiệu “vô giá” từ khách hàng.

Lời chia
sẻ của
chị
Phạm
Thị
Thanh
Hương

“Hãy coi khách hàng như
người thân của mình”

Chiến binh Kinh doanh Phạm Thị Thanh Hương -
Gương mặt vàng trong làng Lock Căn - Giải thưởng
Cá nhân Xuất sắc của VHA Land trong giai đoạn 1 của
dự  án Dolce Penisola Quảng Bình
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Trước khi bén duyên với Bất Động Sản, chị Hương đã có 10 năm làm kế toán và 3
năm tự mở Nhà hàng (Nhà hàng Chi Bảo). Tuy nhiên Bất Động Sản chính là chân ái!
Chị Hương rất đam mê kiếm tiền và học hỏi kiến thức để trong tương lai có thể trở
thành Nhà đầu tư Bất Động Sản chuyên nghiệp.

Lời “thách thức” chị Hương đến toàn bộ chiến binh kinh doanh VHA: “Hãy cháy hết
mình và gặp nhau tại Đảo quốc Sư Tử Singapore!”

“ĐAM MÊ DUY NHẤT LÀ KIẾM TIỀN
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN”

- Chị Phạm Thị Thanh Hương -

Góc “nước gạo lên men”: Chị Hương chính là một Tiên
tửu giấu nghề. Hẹn gặp anh em VHA trên bàn nhậu vào
một dịp gần nhất!
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LUÔN THAY ĐỔI, CẢI TIẾN ĐỂ TỐT HƠN

Tạp chí nội bộ VHA sẽ được lên sóng đền đặn vào mùng 5 và 20
hàng tháng. Các VHA-er hãy cùng chờ đón nhé !


