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Giới thiệu
Công ty SSPM là công ty chuyên cung cấp đến những dịch vụ quản lý bất động sản toàn diện với mục tiêu cụ thể đó là tối ưu hoá giá
trị. Chúng tôi có thể tạo điều kiện cho một sự chuyển giao quản lý hiệu quả, báo cáo tình hình hoạt động các dịch vụ chính xác, cũng
như giảm chi phí hoạt động mà vẫn duy trì ở mức cao chất lượng các dịch vụ.
Sứ mệnh:
Mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối từ những lợi ích thiết thực, bền lâu.
Phát triển bền vững nhằm thỏa mãn lợi ích cho cổ đông, tạo sự ổn định và nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công
nhân viên.
Tầm nhìn:
Không ngừng đổi mới, phát triển là một trong các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, quản lý bất động sản hiệu quả tại
Việt Nam.
Nguyên tắc hoạt động
Chúng tôi dựa trên 6 quy chế có tương quan chặt chẽ, đó là:
1.

Lấy uy tín là sự sống còn của doanh nghiệp.

2.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động và chhiệu quả.

3.

Cung cấp các dịch vụ khách hàng chất lượng cao, không ngừng cải thiện chất lượng.

4.

Mang đến một sự tổ chức thật hữu ích cho khách hàng và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

5.

Giải quyết thỏa đáng các quan tâm của các khách hàng trên tinh thần chia sẻ, đối thoại và hợp tác.

6.

Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và tôn trọng những sáng kiến.

Triết lý kinh doanh
Chúng tôi đạt được những mục tiêu nêu trên bằng cách hình thành những chương trình đầy tính sáng tạo, thực hiện các công đoạn,
các hệ thống mà hiệu quả, cũng như huy động nguồn lực mang tính chuyên nghiệp nhằm đưa đến cho cả khách hàng và đội ngũ
nhân viên sự tiếp cận với toàn bộ các năng lực thực hiện mà Công ty SSPM buộc phải mang đến.
Giá trị của chúng tôi đi kèm những cam kết không chỉ về đạo đức, sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm mà còn tới tận thực
chất của thành công trong lĩnh vực bất động sản, một đường lối nâng cao để tiếp cận giá trị kinh doanh cao nhất.
Luôn thấu hiểu, tạo niềm tin và gìn giữ uy tín với Khách hàng và đối tác.
Liên tục đổi mới nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Khách hàng.
Thông tin minh bạch kịp thời, chia sẻ thành công cùng Khách hàng, đối tác và thành viên.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
SSPM hoạt động mạnh và đa dạng trong tất cả các lĩnh vực, trong đó tiêu biểu là dịch vụ quản lý bất động sản với những dự án lớn,
mang lợi ích tối ưu cho khách hàng.
SẢN PHẨM PHÁT TRIỂN
Dịch vụ quản lý bất động sản: Quản lý & vận hành khu chung cư, khu phức hợp, khu biệt thự, nhà phố.

* Quản lý bất động sản trọn gói: Ban quản lý, Bộ phận kế toán (Chăm sóc khách hàng), Bộ phận kỹ thuật, bộ phận vệ sinh, bộ
phận cây xanh,, Bộ phận bảo vệ, bộ phận vận hành hồ bơi, đội ngũ huấn luyện viên Gym, Tenis, Hồ bơi..v..v.

Tư vấn bất động sản:
 Tư vấn các giải pháp và phương án quản lý vận hành toà nhà đến Chủ đầu tư, Ban quản trị.
 Tư vấn quản lý tài chính, cơ cấu tổ chức, phương thước huấn luyện đội ngũ nhân viên chuyển
giao quy trình quản lý bất động sản.

Các dịch vụ khác:

+ Vệ sinh trọn gói sau xây dựng.
+ Dịch vụ tư vấn, môi giới, mua – bán, cho thuê bất động sản.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO
•
ÔNG HOÀNG MẠNH TIẾN – GIÁM ĐỐC: Cử nhân Quản trị kinh doanh; Trung cấp quản lý nhà cao tầng. Hơn 6 năm làm
công tác quản lý vận hành nhà chung cư; có đẩy đủ chứng chỉ hành nghề.
•

BÀ VŨ QUỲNH MAI – PHÓ GIÁM ĐỐC: Là Cử nhân kinh tế. Có 10 năm kinh nghiệm quản lý tài chính; có đầy đủ chứng
chỉ hành nghề.

•

ÔNG LÊ VĂN HUY – PHÓ GIÁM ĐỐC : là Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh của trường Nam Colombia. Tổng giám đốc
công ty cổ phần Lê Vang. có hơn 3 năm kinh nghiệm điều hành quản lý các dự án chung cư và biệt tự cao cấp tại khu đô thi
mới Phú Mỹ Hưng.

SƠ ĐỒ CÁC KHU CÔNG TY SSPM QUẢN LÝ TẠI KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ HƯNG

CHI TIẾT DỰ ÁN PHÁT TRIỂN
KHU CĂN HỘ CAO CẤP PARKVIEW

Khu căn hộ Park View: Lô H29, khu đô thị
mới PMH - Nằm trên trục đường Nguyễn Đức
Cảnh, thuộc trung tâm Phú Mỹ Hưng- Phường
Tân phong - Quận 7 – TP HCM
ParkView có block A, B, cao 17 tầng, có 132
căn hộ, nhìn sông cảnh quan và công viên khu
căn hộ River Park, khá yên tĩnh và mát mẻ
(nhờ sông và công viên trước mặt). Diện tích
khuôn viên đất: 7,628 m2
Tiện ích: -Tầng trệt có nhà hàng, café, tiệm
thuốc tây, spa, … -Tầng M là khu hồ bơi,
phòng tập GYM và phòng chơi cho trẻ em.

KHU MỸ PHƯỚC

Địa chỉ: Lô H6-1, KĐT mới PMH
Quy mô:
- 78 căn hộ, gồm:
- 16 cửa hàng kinh doanh.
- 06 block cao 5 tầng.
- 01 block cao 8 tầng.
Diện tích khuôn viên đất: 5.000m2
Trang thiết bị:
- 01 thang máy.
- Hệ thống bơm biến tầng (03 bơm).
- Hệ thống PCCC tự động (02 bơm chữa cháy).
- Hệ thống camera.

KHU GRANDVIEW

Địa chỉ : Lô CN1-3, KĐT mới PMH
Diện tích khuôn viên đất: 27,628 m2
Diện tích xây dựng: 7,791.78 m2
Diện tích sàn xây dựng: 63,205.22 m2.
Quy mô:
- 313 căn hộ gồm;
- 60 cửa hàng kinh doanh.
- 02 block cao 16 tầng.
- 01 block cao 12 tầng.
- 01 block cao 6 tầng.
Trang thiết bị:
- 11 thang máy
- Hệ thống bơm biến tầng (06 bơm)
- Hệ thống PCCC tự động (06 bơm chữa cháy).
- Hệ thống camera, intercom, cửa tự động kiểm
soát bằng thẻ từ

KHU PHỐ GARDEN COURT I
Địa chỉ: Lô CN 6-1, KĐT mới PMH
Quy mô:
- 103 căn hộ gồm;
- 09 cửa hàng kinh doanh.
- 01 block cao 15 tầng.
- 02 block cao 10 tầng.
Diện tích khuôn viên đất: 5.500 m2.
Trang thiết bị:
- 06 thang máy.
- Hệ thống bơm biến tầng (03 bơm).
- Hệ thống PCCC tự động (03 bơm chữa cháy)
- Hệ thống camera, intercom, cửa tự động kiểm soát
bằng thẻ từ.

KHU PHỐ GARDEN COURT II
Địa chỉ: Lô CN7-2, KĐTmới PMH
Quy mô:
- 90 căn hộ, gồm;
- 09 cửa hàng kinh doanh.
- 02 block cao 15 tầng.
- 01 block cao 8 tầng.
Diện tích khuôn viên đất: 5.500 m2
Trang thiết bị:
- 06 thang máy.
- Hệ thống bơm biến tầng (03 bơm).
- Hệ thống PCCC tự động (03 bơm chữa cháy).
- Hệ thống camera, intercom, cửa tự động kiểm soát bằng thẻ từ

MỸ PHÁT

DỊCH VỤ TỪNG PHẦN
BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH:

Được hình thành trên nền tảng những nhân sự có kinh nghiệm quản lý điều hành, chăm sóc khách hàng lâu năm trong lĩnh vực bất
động sản và sự liên doanh liên kết với các công ty cung ứng dịch vụ và thiết bị danh tiếng; Công ty SSPM cung cấp đầy đủ các dịch
vụ quản lý cho nhiều loại hình BĐS tại Việt Nam. Chúng tôi không ngừng nỗ lực cung cấp các giải pháp toàn diện nhất nhằm bảo vệ
và tối đa hóa giá trị tài sản trong khi giảm thiểu được chi phí và giúp khách hàng yên tâm hơn với tài sản của mình.
Sự học hỏi có chọn lọc trong quá trình quản lý tại các dự án cùng với việc áp dụng các tiêu chuẩn chọn lọc đã giúp chúng tôi xây
dựng nên bộ quy trình quản lý hiện đại, phù hợp với môi trường Việt Nam.

Song song với quy trình quản lý, Công ty SSPM cũng tập trung vào việc đào tạo cũng như tái đào tạo đội ngũ nhân lực làm việc
trong các tòa nhà. Vì thế, chúng tôi đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất ở mọi thời điểm trong mỗi tòa nhà mà chúng tôi quản lý.
Tùy thuộc vào quy mô và loại hình Bất động của bạn, chúng tôi sẽ đưa ra các chiến lược quản lý, và giải pháp kinh doanh phù hợp
nhất. Sự tham gia của SSPM có thể bắt đầu từ giai đoạn dự án đang xây dựng cho đến khi bất động sản đã hoàn thiện để đi vào khai
thác.
Cam kết mang đến dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, nhất quán và minh bạch, chúng tôi tin rằng đây chính là nền tảng cho sự thành
công và duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng.
KẾ TOÁN & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG.
Kế toán & chăm sóc khách hàng là một trong những bộ phận quan
trọng thuộc Ban quản lý. Luôn kiểm soát chi chí chặt chẽ, hỗ trợ khách
hàng cung cấp các dịch vụ tiện ích, mang đến sự hài lòng cho các cư
dân, khách thuê sinh sống và làm việc tại tòa nhà.

Bên cạnh đó đội ngũ bộ phận kế toán & chăm sóc khách được đào
tạo bài bản sẽ đáp ứng được việc quản lý hồ sơ và thông tin của
khách hàng một cách chuyên nghiệp, chặt chẽ và minh bạch, tạo sự
thuận lợi trong quá trình tác nghiệp của khách hàng. Khách hàng sẽ
tiết kiệm thời gian, công sức và cảm thấy hài lòng khi đến làm việc tại
tòa nhà dưới sự quản lý của SSPM.

BỘ PHẬN BẢO VỆ

Xã hội phát triển nhưng đồng thời đi kèm là bạo lực và tội phạm không ngừng gia tăng, việc thuê nhân viên bảo vệ hay vệ sĩ đã trở
thành nhu cầu không thể thiếu đặc biệt là tại các tòa cao ốc, khu dân cư, chung cư với hàng ngàn người dân đang sinh sống và làm
việc. Nhằm mang đến sự yên bình, an tâm cho người dân tại các khu dân cư, chung cư mà Công ty SSPM đang quản lý. Chúng tôi đã
có những tiêu chí huấn luyện nhân viên bảo vệ từ các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ uy tin. Với đội ngũ nhân viên bảo vệ được đào
tạo nghiệp vụ bài bản, am hiểu luật pháp, và kinh nghiệm thực tế tại các tòa nhà và mục tiêu quan trọng.

HÌNH ẢNH DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

BỘ PHẬN KỸ THUẬT
Đội ngũ kĩ thuật không chỉ cung cấp kinh nghiệm rộng khắp các hệ thống mà còn là sự hiểu biết toàn diện trong quản lý kỹ thuật.
Trên cơ sở này, công ty chúng tôi phát triển khái niệm riêng cho từng đối tượng khách hàng. Các dịch vụ được tổ chức để tối đa hóa
hiệu quả của quá trình làm việc. Bằng cách liên kết các dịch vụ khác nhau, các hệ thống và gói gọn các giai đoạn trong quá trình này,
chúng tôi tạo ra tính hợp lực làm cho khái niệm quản lý kỹ thuật có hiệu quả kinh tế.

Chất lượng là ưu tiên hàng đầu của công ty, SSPM sử dụng đội ngũ kĩ thuật có kinh nghiệm nhiều năm kiểm soát hệ
thống của các công trình trọng điểm tại Tp HCM. Mục tiêu tiên quyết của Công ty SSPM trong việc quản lý hệ thống kỹ
thuật tòa nhà là giảm thiểu rủi ro, chi phí và tiêu chuẩn hóa quy trình vận hành, bảo trì nhằm nâng cao chất lượng, an
toàn cho hệ thống thiết bị của chủ đầu tư, ban quản trị cũng như đem lại sự hài lòng khách hàng.
Danh mục các loại hình bất động sản mà chúng tôi tham gia quản lý hệ thống thiết bị kỹ thuật rất đa dạng, từ tòa
nhà lớn như chung cư, khu biệt thự, các khu phức hợp, nhà phố cho đến các hệ thống vừa và nhỏ khác.

BỘ PHẬN VỆ SINH
Trong môi trường sống hiện đại ngày nay một chung cư sạch sẽ, một tòa nhà lịch lãm sang trọng luôn là sự lựa chọn đầu tiên của
người sử dụng dịch vụ nhà ở.
Việc bảo đảm vệ sinh tòa nhà sạch sẽ luôn là yêu cầu cấp bách của các chủ đầu tư, ban quản trị của người sử dụng dịch vụ. Hiện
nay nhiều tòa nhà cao ốc đã biết chú trọng cảnh quan vệ sinh chung để thu hút khách hàng. Dịch vụ vệ sinh hợp lý khoa học luôn tạo
ra một môi trường sạch đẹp và làm hài lòng người sử dụng.
Khách hàng sẽ nhận thấy sự uy tín, chất lượng làm sạch và chi phí dịch vụ tốt nhất của chúng tôi, đáp ứng chính xác nhất yêu cầu
của khách hàng. Điều này giúp khách hàng hoàn toàn thoải mái và tin tưởng khi được sống trong một môi trường đã được chăm sóc
bởi các chuyên gia vệ sinh, có kinh nghiệm trong công nghệ làm sạch.

BỘ PHẬN CÂY XANH
Cây xanh là một thành phần không thể thiếu cho không gian sống và sinh hoạt của mỗi gia đình. Ngoài tác dụng trang trí, làm đẹp
cảnh quan ngôi nhà, cây xanh còn mang đến nhiều tác động có lợi khác: giúp cải thiện không khí, tạo môi trường sống trong lành,
góp phần quan trọng cho sự phát triển toàn vẹn về cả thể chất lẫn tinh thần của mỗi cá nhân.

Sau một ngày lao động mệt mỏi, áp lực, tiếp xúc khói bụi, được quay trở về ngôi nhà, thư giãn trong không gian tươi mát, sẽ làm tinh
thần bạn phấn chấn,thư thái và tràn đầy năng lượng hơn. Thấu hiểu và nắm bắt được nhu cầu thiết thực đó, SSPM đã cho ra đời Dịch
vụ cây xanh với mong muốn mang đến cho Quý khách hàng một môi trường sống an lành, một sức khỏe dồi dào và một tinh thần
thoải mái.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao kiến thức tay
nghề qua các chương trình đào tạo thường xuyên về Chăm sóc cây xanh tại
công ty, chúng tôi đã góp phần cải thiện cảnh quan, tạo mảng xanh bên
ngoài và bên trong của các hộ gia đình, mang đến môi trường sống trong
lành khỏe mạnh cho người dân tại các khu dân cư, khu chung cư cao cấp
toàn Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nhiều năm

BỘ PHẬN HỒ BƠI

Với nhiều nguyên nhân khác nhau, môi trường nước hồ bơi rất dễ bị nhiễm bẩn bởi các vi sinh vật, vi khuẩn gây bệnh. Bên cạnh đó,
trong lúc sử dụng hồ bơi, người sử dụng có thể gặp các sự cố nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Vì vậy, công tác vệ sinh,
quản lý, giám sát và cứu hộ cứu nạn tại các hồ bơi đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc mang đến cho quý khách hàng sự
an tâm, thoải mái khi vui chơi cũng như tập luyện tại đây.

Đáp ứng nhu cầu thiết thực trong việc quản lý hồ bơi tại các Khu dân cư/Căn hộ và các dự án khác, dịch vụ Quản lý hồ bơi do công ty
SSPM cung cấp cam kết luôn luôn đảm bảo chất lượng nước trong hồ cũng như các cơ sở vật chất khác trong điều kiện hoàn hảo
nhất, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn cũng như duy trì vệ sinh môi trường nước an toàn cho người sử dụng.
Với đội ngũ cán bộ công nhân viên được đào tạo kỹ thuật bài bản và có tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi thường xuyên giám sát,
kiểm tra nước trong hồ, xử lý ngay khi có dấu hiệu nhiễm khuẩn nguồn nước, tiến hành lọc nước định kỳ và túc trực bên Quý khách,
đảm bảo an toàn khi Quý khách sử dụng hồ bơi. Kim Cương Xanh cam kết mang đến cho Quý khách sự an tâm tuyệt đối với Dịch vụ
quản lý hồ bơi của chúng tôi

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

HUẬN LUYỆN VIÊN TENIS

HUYỆN LUYỆN VIÊN GYM, YOGA

ĐỐI TÁC

Công ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Nam Sài Gòn (SSPM) xin chân thành cám ơn quý khách tìm hiểu qua hồ sơ năng lực của
chúng tôi
Chúng tôi luôn tìm kiếm những cơ hội cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao tới quý khách hàng và hy vọng sẽ được đồng
hành cùng quý khách trong thời gian sắp tới.
Trân trọng kính chào./.

