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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

QUAN ĐIỂM LÀM VIỆC

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Tốt Nghiệp Chuyên ngành Xây Dựng

Dân Dụng và Công Nghiệp

Trường Cao đẳng Xây Dựng Số 2 TpHCM

Nguyễn Văn Thuận

Theo quan điểm của tôi khi bạn hỗ trợ

khách hàng nhiệt tình, chuyên nghiệp,

đem lại sự hài lòng cho khách hàng,

thì bạn sẽ nhận lại thành quả xứng đáng.

“Khi bạn làm hài lòng khách hàng,

kết quả nhận lại được sẽ khiến bạn

hài lòng” - Khuyết Danh

2014 - 2015: 

2015 - 2017: 

2017 - nay: 

Các Khách hàng tiêu biểu tôi đã hỗ trợ tìm văn phòng:

NV Cty Xây dựng dân dụng & Công nghiệp

Nhân viên Kinh Doanh Cty Office Saigon

Trưởng phòng Công ty Office Saigon

Trưởng phòng kinh doanh

Công ty TNHH Office Saigon

OFFICE SAIGON

NHẬN XÉT TỪ KHÁCH HÀNG

Office Saigon Top 10 thương hiệu dẫn đầu

năm 2019, Top 10 thương hiệu mạnh Quốc gia

năm 2019, Top 30 thương hiệu BĐS xuất sắc

Việt Nam.

Với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực cho thuê văn phòng,

Nguyễn Văn Thuận đã hỗ trợ và đàm phán thành công nhiều

hợp đồng thuê, giúp cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực

khác nhau tìm được văn phòng làm việc phù hợp tại nhiều Quận

trên địa bàn Tp.HCM.

Cty Minigood - 300m2 - ACM Building

Cty Vietranstimex - 400m2 - B&L Building

Cty Mocap VietNam - 1000m2 - TDD Building

Anh Linh - Tp Cty TNHH Panthera: Năm 2019 hợp

tác với Office Saigon 2 deal đều rất thành công tốt

đẹp. Mình liên hệ khá nhiều đơn vị môi giới, nhưng

Office luôn cho mình nhiều sự lựa chọn. Mình rất

thích  cách làm việc của Thuận, rất nhiệt tình và

chuyên nghiệp.

Anh Linh - Giám đốc Công ty Innotech: Yêu cầu

của công ty mình khá khó khăn yêu cầu phải có

sẵn nội thất, quy trình quyết định  bên mình  qua

nhiều cấp mất gần 2 tháng mới chốt được vị trí .

Thuận hỗ trợ mình thương thảo và giữ vị trí rất tốt.   

Top 5 nhân viên xuất sắc nhất công ty năm 2018

Top 1 nhân viên xuất sắc nhất  công ty năm 2019

Địa chỉ: L24, Pearl Plaza Tower,

số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh. 

Hotline: 0987110011 - Điện thoại: 02862718379

MST: 0313305546 - Email: info@officesaigon.vn

Website: https://www.officesaigon.vn
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