
























事業
分野

IV.
LĨNH VỰC
BẤT ĐỘNG SẢN

N&V Bridge Group đầu tư phát triển mảng bất động sản từ năm 2015. Chúng tôi hoạt 
động mạnh trong lĩnh vực cho thuê căn hộ, văn phòng cao cấp. N&V Bridge Group cam 
kết mang đến những dịch vụ chất lượng nhất, nhanh chóng, dễ dàng với mức giá cạnh 
tranh. Chúng tôi cung cấp dịch vụ:

Từ khi thành lập đến nay, chúng tôi đã triển khai thành công hàng chục dự án tại các 
thành phố lớn trên cả nước: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Trong đó 
phải kể đến dự án: 
        

Ngoài ra còn bao gồm nhiều dự án nhỏ lẻ khác. Hy vọng trong tương lai chúng tôi sẽ 
được cùng quý khách hàng thực hiện các dự án lớn trên cả nước.

Bất động sản đang là lĩnh vực được quan tâm nhất hiện nay và là một trong 
những động lực quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế thế giới 
nói chung và N&V Bridge Group nói riêng.

Cho thuê căn hộ, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà hàng

Thực hiện các dự án thương mại dịch vụ

Dự án cho thuê 
văn phòng tại 
quận Nam Từ 
Liêm, Hà Nội
        

Dự án cho 
thuê văn 
phòng tại 
Hai Bà Trưng, 
Hà Nội
        

Dự án cho thuê 
khách sạn, nhà 
hàng tại 
Linh Lang, 
Hà Nội 
        

Dự án cho thuê 
văn phòng 
Đà Nẵng, 
Hồ Chí Minh

Dự án thương
mại dịch vụ 
Watabe Wedding
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HOẠT ĐỘNG
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phát triển bền vững là mục tiêu chú trọng của chúng tôi kể từ khi thành lập 
(năm 2011) đến nay 

Phát triển

NHÂN SỰ
BỀN VỮNG

 Đội ngũ nhân sự chính là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Tại N&V Bridge Group,       

nhân sự được tạo môi trường thuận lợi nhất để làm việc và phát triển bản thân.

Các chính sách phát triển nhân sự bền vững của chúng tôi bao gồm:

 Quy trình tuyển dụng công khai, công bằng với tất cả người lao động

 Chế độ bảo hiểm rõ ràng, minh bạch, chương trình khám sức khỏe định kỳ dành cho 

mọi đối tượng nhân viên.

 Tăng cường tinh thần đoàn kết của đội ngũ nhân sự bằng các chương trình ngoại khóa 

như team building, du lịch hàng năm, tiệc tất niên,...
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Bên cạnh các hoạt động kinh doanh sôi nổi, chúng tôi cũng chú trọng đến các hoạt động 
xã hội nhằm chia sẻ thành quả của doanh nghiệp và mang đến những giá trị tốt đẹp cho 
cộng đồng.
Các hoạt động nổi bật phải kể đến: ủng hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng 
miền trên cả nước; xây dựng các con đường thiện nguyện vùng sâu vùng xa; trao học 
bổng cho sinh viên giỏi; ủng hộ cho tài năng bóng đá nước nhà bằng việc tài trợ cho các 
giải bóng, câu lạc bộ bóng đá... 

TRÁCH NHIỆM
VỚI XÃ HỘI





THÔNG TIN LIÊN HỆ

CONTACT
US

nvbridge.com

facebook.com/nvbridge

info@nvbridge.com

VĂN PHÒNG TẠI NHẬT BẢN (TRỤ SỞ CHÍNH)
Tòa nhà Meiki số 1E, 5‐35 Khu Shōgen, quận Higashi, 
thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka
+81 53-581-9086

VĂN PHÒNG TẠI TOKYO
Tầng 7, Toà nhà Gotanda Center, Higashi Gotanda 2-3-5, quận 
Shinagawa, thành phố Tokyo
+81-3-5501-2577

VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Số 12 Đồng Bát, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
+84 24 6664 5618
+84 24 6664 5619

VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Tầng 9, Toà nhà VNPT, 346 đường 2 tháng 9, phường 
Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng
+84 23 6377 7776

VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Tầng 7, Tòa nhà Smart View, 161A - 163 - 165 Trần 
Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Hồ Chí Minh
+84 28 7300 6896
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YOU!




