
Giới Thiệu Hoa Dalat Land - Công ty
mua bán nhà đất Đà Lạt
Hoadalatland.com là công ty mua bán nhà đất Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc Lâm Đồng.
Chúng tôi bán đúng giá chủ sở hữu đưa ra Hỗ trợ tìm kiếm nhà đất theo nhu cầu miễn phí
100%. Những sản phẩm bất động sản được giao dịch ở công ty chúng tôi đều đã được xác
thực thông tin về vị trí, pháp lý vì vậy tránh cho khách hàng việc mất thời gian và những rủi ro
không đáng có.

Được thành lập vào ngày 28 tháng 12 năm 2019 Hoadalatland.com là website trực thuộc
Hoa Dalat Travel, đơn vị tổ chức tour và đặt phòng khách sạn uy tín.

Website Hoadalatland.com tập trung vào các sản phẩm như:

Chúng tôi là đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm đất nền, đất nghỉ dưỡng, đất vườn, đất
sào, đất view hồ, view sông suối tự nhiên và nhiều loại hình đất đai khác tại Đà Lạt, Đức
Trọng, Lâm Hà, Bảo Lộc và nhiều vị trí đắc địa khác. Ngay từ khi thành lập, công ty chúng tôi
đã nêu cao khẩu hiệu “Thương Hiệu Vững Niềm Tin” làm kim chỉ nam cho quá trình hoạt
động của mình. Bởi vậy mỗi thành viên, nhân viên trong công ty chúng tôi luôn tâm niệm lấy
sự chính trực, chuyên nghiệp, tận tâm để làm thước đo đánh giá uy tín và tạo dựng thương
hiệu của mình.

Đối với chúng tôi, sự hài lòng của khách hàng, đối tác và đồng nghiệp vừa là hạnh phúc vừa
là sứ mệnh của mình trong quá trình hoạt động. Từ ngày đi vào hoạt động đến nay, công ty
bất động sản Hoa Dalat Land đã luôn luôn nỗ lực để không ngừng mang đến những sản
phẩm đa dạng, tiềm năng, vị thế đẹp, dễ sinh lời, đáp ứng đúng mong mỏi của khách hàng
khi đầu tư vào bất động sản.

Lý do thành lập
Hiện nay, đa phần các công ty chuyên về hoạt động môi giới bất động sản tại Đà Lạt thường
tập trung phân phối các sản phẩm qua kênh Offline, nghĩa là kí gửi nhà đất tại công ty. Một
số khác thực hiện quảng cáo, rao bán trên các kênh mạng xã hội như Facebook hay Zalo
thông qua các trang cá nhân, nhóm, Group. Các hoạt động này đều diễn ra tự phát, nhỏ lẻ và
phụ thuộc hoàn toàn và bên đăng tin, phía đầu tư gần như chỉ xem thông tin quảng cáo một
chiều. Một số khác lại chọn cách tiếp cận với khách hàng qua người quen hoặc những người
môi giới hay còn gọi là cò đất. Những hình thức tiếp cận này đều tiềm ẩn nhiều hạn chế và
nguy cơ, có thể dẫn tới việc người mua, người đầu tư bị lừa.

Xuất phát từ việc nhận thức về những hạn chế chung của hoạt động giao dịch bất động sản.
Chúng tôi đã thành lập nên công ty Hoa Dalat Land, tự tạo ra bước ngoặt và ưu thế cho chính
mình bằng cách tập trung vào chuyển đổi số nhằm mục đích đưa những sản phẩm bất động
sản đến được với đại đa số khách hàng đang có ý định đầu tư vào bất động sản tại Đà Lạt
nói riêng, Lâm Đồng nói chung qua kênh thông tin Internet.

https://hoadalatland.com/


Có thể nói, công ty chúng tôi là đơn vị có thế mạnh hàng đầu trong lĩnh vực Digital Marketing
tại thị trường bất động sản Đà Lạt. Hoạt động của chúng tôi diễn ra trên nhiều nền tảng đa
dạng và hiệu quả như Google, Facebook. Chính cách thức này đã khiến hàng nghìn lượt
khách có cơ hội tiếp cận với các sản phẩm bất động sản mỗi ngày.

Tầm nhìn
Mỗi công ty bất động sản ra đời đều hướng tới những tầm nhìn chiến lược. Chúng tôi cũng
vậy, hoa luôn nêu cao định hướng dốc toàn lực để không ngừng phát triển lớn mạnh và bền
vững. Để HoaDalatLand trở thành một tên tuổi lớn, uy tín, có tầm cỡ trong thị trường đầu tư,
kinh doanh và quản lý bất động sản Lâm Đồng và thị trường Đà Lạt nói riêng. Chúng tôi luôn
nêu cao định hướng vươn tầm ảnh hưởng ra khỏi địa phương và khu vực, trở thành điểm
sáng trong lĩnh vực bất động sản Lâm Đồng.

Với sự tận tâm, cố gắng mỗi ngày chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng HoaDalatLand sẽ là
điểm đến tin cậy, uy tín để quý khách hàng có thể gửi trọn niềm tin. Đồng thời Hoa Dalat
Land cũng sẽ trở thành ngôi nhà chung của tất cả đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao
động. Chúng tôi nỗ lực để có được sự hài lòng của cổ đông và các đơn vị đối tác. Hơn hết,
chúng tôi mong muốn đem lại cho cộng động nhiều lợi ích chung. Góp phần xây dựng và
phát triển một xã hội phồn thịnh.

Sứ mệnh
HoaDalatLand xác định sứ mệnh của mình chính là góp phần vào sứ mệnh chung của các
công ty bất động sản Lâm Đồng khác. Đó là cho ra đời những sản phẩm, những sản phẩm tốt
có khả năng sinh lời cao. Chúng tập trung vào mô hình chuyển đổi số về việc ký gửi bất động
sản. Để những sản phẩm bất động sản tốt, đáng đầu tư đến tay khách hàng một cách dễ
dàng hơn trên các nền tảng mạng xã hội như: Google, Facebook, Zalo, Tiktok…

Mục tiêu
HoaDalatLand đề ra mục tiêu kinh doanh không chỉ trước mắt, ngắn hạn mà còn là mục tiêu
lâi dài. Chúng tôi tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chuyển đổi số mô hình
bất động sản ở Lâm Đồng. Những sản phẩm được đăng tin trên Hoadalatland.com phải có
hồ sơ pháp lý rõ ràng, minh bạch, chính chủ không qua bất kỳ trung gian nào để khách hàng
có thể tiếp cận được sản phẩm với giá tốt nhất. Chúng tôi cũng hướng tới mục tiêu xây dựng
chính sách hỗ trợ bán hàng tốt nhất cho khách hàng. Với hy vọng đem lại niềm vui an cư lạc
nghiệp và nhu cầu đầu tư sinh lời của các khách hàng thân yêu. Mục tiêu lớn nhất của chúng
tôi chính là niềm vui và sự hài lòng của khách hàng.

Đội ngũ sáng lập
Nguyễn Xuân Đức – CEO & Founder

https://hoadalatland.com/


Tốt nghiệp khoa lữ hành hướng dẫn của DTC – Trường đào tạo ngành du lịch hàng đầu ở Đà
Lạt.

Sau một thời gian làm việc tại FPT Telecom, Nguyễn Xuân Đức đã nghỉ việc tại đây và thành
lập Hoa Dalat Travel. Đến nay Hoa Dalat Travel đã trở thành công ty du lịch có lượng khách
đặt tour ngắn ngày và đặt phòng khách sạn nhiều nhất ở Đà Lạt. Sau đó anh cùng nhóm bạn
trẻ nhiệt huyết am hiểu thị trường bất động sản Đà Lạt đã thành lập nên Hoa Dalat Land.

○ Facebook:   https://www.facebook.com/MrNguyenXuanDuc/

Hữu Thông – COO
Hữu Thông với hơn 5 năm kinh nghiệm triển khai các dự án Digital Marketing, đặc biệt là là
các dự án SEO ở những mảng, lĩnh vực khó. Vào tháng 28/12/2022 thành lập Hoa Dalat Land
– (hoadalatland.com) đây là trang mua bán nhà đất Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc Lâm Đồng.
Bán đúng giá chủ sở hữu đưa ra Hỗ trợ tìm kiếm nhà đất theo nhu cầu miễn phí 100%. Hoa
Dalat Land đi đầu trong lĩnh lực chuyển đổi số mô hình ký gửi nhà đất Đà Lạt, Đức Trọng,
Lâm Đồng trên các nền tảng Google, Facebook, Zalo…

○ Facebook: https://www.facebook.com/phuuthong
○ Linkedin: https://www.linkedin.com/in/phuuthong/
○ Pinterest: https://www.pinterest.com/phuuthong/
○ Instagram: https://www.instagram.com/pht232/
○ Twitter: https://twitter.com/phuuthong/

Đội ngũ xây dựng nội dung website
Là những người trẻ nhưng có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Đội ngũ hỗ
trợ pháp lý muốn chia sẻ kiến thức thực tiễn của cá nhân đến với quý khách hàng. Giúp họ
chọn được những sản phẩm bất động sản tốt nhất, đáng đầu tư và khả năng sinh lời cao

Thông tin liên hệ
HoaDalatLand – Thương hiệu vững niềm tin

Điện thoại: 02633 919 898 – 02633 500 999

Email: hoadalatland@gmail.com

Địa chỉ: 503/1 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng

https://www.facebook.com/MrNguyenXuanDuc/
https://www.facebook.com/phuuthong/
https://www.linkedin.com/in/phuuthong/
https://www.pinterest.com/huuthong230299/
https://www.instagram.com/pht232/
https://twitter.com/ThngPhm96683207


Mạng xã hội:
https://hoadalatland.com/

Facebook.com/hoadalatland/

https://www.instagram.com/hoadalatland/

https://twitter.com/HoaDalatland

https://www.linkedin.com/in/hoadalatland/

https://pinterest.com/hoadalatland/

https://www.tiktok.com/@hoadalatland/

https://www.youtube.com/channel/UCP6JX52O0bHND_aPXdHBJNw

zalo.me/g/hoadalatland/
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