


GIỚI THIỆU

A-Connection Group – Hỗ Trợ Tư Vấn Phát Triển Chuỗi Thương Hiệu Bán Lẻ Hàng

Đầu Việt Nam .

Là một công ty được thành lập bởi một nhóm những doanh nhân tận tụy và nhiều kinh

nghiệm đã tạo dựng và đẩy mạnh sự nghiệp của mình tại các công ty bất động sản nổi

tiếng, Ban Lãnh đạo của A-Connection Group với kinh nghiệm trên 15 năm đã có những

đóng góp to lớn vào sự thành công của khách hàng.

Các dịch vụ A-Connection cung cấp rất đa dạng để đồng hành cùng sự phát triển của

khách hàng như Tư vấn cho thuê BĐS, Tư vấn đầu tư BĐS, Quản lý BĐS, Môi giới

BĐS, Chuỗi văn phòng cho thuê A-Connection Buildings, Mua bán nhà đất, Đăng tin

nhà đất,…

Email: retail@a-connection.com.vn

Điện thoại: 0968 68 8081
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CÓ GÌ?

Tập đoàn A-Connection đã đi qua Quý

I năm 2022 với chuỗi các sự kiện rất ý

nghĩa nhằm tạo thêm năng lượng tích

cực cho toàn thể cán bộ công nhân

viên:

 Tổ chức gặp mặt đầu năm Nhâm

Dần qua một buổi tiệc ấm cúng và

thân mật.

 Khai trương trụ sở văn phòng mới

tại chi nhánh TP. HCM với tâm

thế sẵn sàng bước vào cuộc đua

thị trường văn phòng cho thuê

một cách lạc quan.

Năm 2022 A-Connection Group

đặt ra mục tiêu phát triển quy mô

hoạt động đến thị trường mới và

hoàn thiện giá trị thương hiệu để

đẩy mạnh hiệu suất kinh doanh.

Mỗi cá nhân tại A-Connection đều

sở hữu sức mạnh và quyết tâm, sẵn

sàng bùng nổ bằng ý chí nội lực để

đạt mục tiêu đã đề ra trong năm.



THẬN TRỌNG 

VƯỢT SÓNG 

GIÓ 2021

Khép lại năm 2021 đầy sóng gió và biến động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế

cũng như thị trường bất động sản nói riêng. Đợt dịch thứ 4 đập tan mọi hy

vọng về sự phục hồi kinh tế khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì không có

khách, các doanh nghiệp cho thuê một lần nữa đối diện với nguy cơ phá sản.

“A-Connection cũng nằm trong

cơn khủng hoảng này nhưng khi

đứng trước khó khăn, ban lãnh đạo

luôn chọn cách truyền lửa cho

nhân viên thay vì “ngồi than thở”,

cùng họ vượt qua khó khăn bằng

nhiều cách bởi doanh nghiệp

không bao giờ bỏ rơi người lao

động nếu người lao động không bỏ

rơi doanh nghiệp.

Bằng những kinh nghiệm ứng phó

với khủng hoảng kinh tế cùng đội

ngũ nhân viên tận tâm, chúng tôi

vẫn làm việc tại nhà mỗi ngày để

duy trì hoạt động công ty và vạch

rõ những bước tiếp theo khi hết

giãn cách xã hội”, đại diện ban

lãnh đạo A-Connection Group chia

sẻ.



Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp

có nhu cầu tìm kiếm sàn văn phòng

mới khi giỏ hàng TP. HCM dần khan

hiếm, A-Connection Building 708

được tung ra thị trường lập tức nhận

được rất nhiều quan tâm.

Với vị thế nằm ngay cửa ngõ quận

Tân Bình thuận lợi đến khu vực trung

tâm thành phố, tiện ích xung quanh

đầy đủ cho hoạt động của văn phòng

công ty,

dịch vụ quản lý tòa nhà chuyên

nghiệp, chính sách thanh toán nhiều

ưu đãi…

Cùng với sự sôi động của thị trường

văn phòng TP. HCM sau thời điểm

dịch bệnh được kiểm soát, A-

Connection Building 108 chính thức

đi vào hoạt động sau dịp tết Nguyên

Đán.

THỊ TRƯỜNG 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ



Chuỗi các hoạt động mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 được tổ chức thường

niên tại trụ sở văn phòng với sự tham gia của Ban lãnh đạo doanh nghiệp và

cán bộ nhân viên chi nhánh TP. HCM trong không khí náo nhiệt, tràn đầy

phấn khởi với:

 Sắc xuân với màu đỏ chủ đạo tại các góc check-in do chính tay cán bộ

nhân viên thực hiện từ khâu chuẩn bị đến trang trí đậm nét văn hóa

dân tộc ngày Tết.

 Phấn khởi cùng siêu phẩm “Đột phá để thành công” - nhìn lại chặng

đường 1 năm đáng nhớ để cùng phấn đấu và tiến về phía trước. Dẫu có

không ít khó khăn nhưng vẫn luôn ngập tràn năng lượng và quyết tâm

chinh phục đỉnh vinh quang của “Chiến binh A-Con”.

 Trò chuyện cùng Ban lãnh đạo công ty với những chia sẻ đầy cảm xúc

về chặng đường 365 ngày qua với nhiều dấu ấn đặc biệt.

CHÀO XUÂN NHÂM DẦN

NĂM 2022



08 năm qua, A-Connection Group đã trở thành một tổ chức đa lĩnh

vực thành công nhất. Và đóng góp vào sự thành công đó, không chỉ là

những hợp tác về mặt kinh tế mà còn nhờ vào từng thành viên trong

gia đình A-Con luôn trau dồi và rèn luyện cho mình tinh thần tích cực,

sự nhạy bén cũng như lòng dũng cảm để nắm bắt và tận dụng tối ưu

những cơ hội “trao tay”.

CƠ HỘI

7

Bằng sự nỗ lực và những hoạt động đào tạo thực tiễn, cập nhật kiến

thức liên tục, A-Connection đang tập trung phát triển năng lực lõi, khả

năng thích nghi trong mọi hoàn cảnh, chủ động, sẵn sàng đón nhận thử

thách và đề cao sự cam kết trong mỗi mục tiêu đặt ra.




