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Đại gia đình Alphanam thân mến,

Năm 2021 đã khép lại, đánh dấu một năm đầy biến động với nhiều khó khăn và 

thách thức do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19.

Tôi trân trọng và tự hào với những thành quả mà Alphanam đã đạt được nhờ 

trí tuệ, nỗ lực và sự lao động miệt mài của tất cả các thành viên trong năm 

vừa qua. Tinh thần sáng tạo, sự cống hiến của từng cá nhân đã góp phần tạo nên 

“sức mạnh tập thể”, giúp Alphanam trở thành một tập thể có nội lực mạnh mẽ, thích 

ứng với tình hình mới và tiếp tục đua trên đường đua của những người dẫn đầu.

Năm 2022, Alphanam sẽ tiếp tục hành trình “đi trước một bước”, chinh phục các 

vùng đất mới. Với tinh thần của người Alphanam luôn chung một mục tiêu, chung 

một ý chí, chúng ta sẽ bứt phá , tạo nên những thành quả đáng tự hào trong năm 

2022. “Ngọn lửa” của lòng quyết tâm sẽ thắp lên những thành tựu rực rỡ hơn nữa 

bởi vì chúng ta là người Alphanam, và chúng ta sẽ không lùi bước!

Với niềm hân hoan trước thời khắc tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới, chúc 

tất cả thành viên Đại gia đình Alphanam một năm mới 2022 dồi dào sức khỏe, 

vạn sự như ý!

Trân trọng,
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MINH NHẬT

Thư ngỏ
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Cuộc thi “Christmas Go Geen -

Văn phòng xanh đón Giáng sinh an lành”6
Alphanam Group tham dự Hội nghị quốc 

tế ”Phát triển đối tác hợp tác công tư 

Xây dựng công viên địa chất Lạng Sơn”
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và góp ý cho phương án kết cấu móng của 
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Dự án Công viên trung tâm thành phố Cẩm Phả
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Đô thị Quốc gia lần thứ II
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FUJIALPHA ra mắt bộ sưu tập thang máy thứ 3

trong năm 2021 - Thịnh vượng Cát tường17

FUJIALPHA và ALPEC được vinh danh

top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam5

TIN TỨC
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Sau những dấu ấn đậm nét trên thị trường thang 

máy Việt Nam năm 2021, ALPEC và FUJIALPHA đã 

được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Thương 

hiệu hàng đầu Việt Nam - VIETNAM TOP BRANDS 

2021 diễn ra ngày 25/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho ALPEC trên vai 

trò nhà sản xuất thang máy hàng đầu Việt Nam, đơn 

vị tiên phong đưa các sản phẩm thang máy sản xuất 

trong nước xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Với FUJIALPHA, việc trở thành một trong 10 thương 

hiệu thang máy hàng đầu Việt Nam minh chứng cho sự 

phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, tạo nên những giá trị 

khác biệt, đẳng cấp cho các sản phẩm - dịch vụ thang 

máy cho khách hàng.

Xin chúc mừng FUJIALPHA và ALPEC!

FUJIALPHA VÀ ALPEC
ĐƯỢC VINH DANH
TOP 10 THƯƠNG HIỆU
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
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Với mong muốn đưa không khí Giáng sinh đến với 

không gian của người Alphanam trên khắp mọi 

miền Tổ Quốc, Alphanam Group đã phát động cuộc 

thi “Christmas Go Green - Văn phòng Xanh đón 

Giáng sinh an lành”. 

Ngay sau thông báo đầu tiên, cuộc thi ”Christmas 

Go Green - Văn phòng Xanh đón Giáng sinh an lành” 

đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người 

Alphanam. Trong gần 2 tuần, các ban, phòng tất 

bật chuẩn bị cho bài thi, từ việc lên ý tưởng, chọn 

nguyên vật liệu, bắt tay vào trang trí, nghĩ nội dung 

thuyết trình…

CHRISTMAS GO GREEN 
VĂN PHÒNG XANH ĐÓN GIÁNG SINH AN LÀNH

C U Ộ C  T H I 
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Sự nhiệt huyết đó đã được cụ thể hóa 

bằng những tác phẩm sáng tạo, đậm 

chất “Xanh”, thấm đẫm tinh thần “Go 

Green”, thân thiện với môi trường; thể 

hiện được đặc thù của từng đơn vị tham dự. Mỗi tác 

phẩm là những màu sắc, cá tính rất riêng. Đặc biệt, 

Ban giám khảo hết sức bất ngờ trước những phần 

chia sẻ sáng tạo và hài hước về nội dung, phong 

phú về hình thức đến từ các đội thi.
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Vào ngày 29/11/2021, Hội nghị Quốc tế “Phát 

triển đối tác hợp tác công tư xây dựng Công viên 

địa chất Lạng Sơn” đã được tổ chức tại thành 

phố Lạng Sơn. Đại diện Alphanam Group tham 

dự sự kiện gồm ông Bùi Văn Chiến - Phó TGĐ 

CTCP Đầu tư Alphanam và bà Lê Thị Bích Liên - 

Chánh văn phòng HĐQT.

Sự kiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ FNF Việt Nam 

đồng chủ trì. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Giám đốc Quốc gia Quỹ FNF Việt Nam cùng các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đối tác xây dựng 

công viên địa chất.

Tại Hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã có những tham luận chia sẻ kinh nghiệm liên quan tới xây 

dựng Công viên địa chất và phát triển đối tác hợp tác công tư. Lạng Sơn là một tỉnh biên giới có nhiều 

tiềm năng phát triển du lịch. Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn thuộc cánh cung Bắc Sơn của vùng Đông Bắc 

Việt Nam, sở hữu nguồn tài nguyên du lịch hấp dẫn và phong phú. Với thế mạnh này, tỉnh Lạng Sơn đã 

hoàn thành Đề án xây dựng & phát triển Công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và kêu gọi 

đối tác tham gia, thực hiện mục tiêu sớm được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

ALPHANAM GROUP 
THAM DỰ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 

“PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC 
HỢP TÁC CÔNG TƯ XÂY DỰNG 

CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT LẠNG SƠN”

TỔ CHỨC BUỔI PHẢN BIỆN VÀ GÓP Ý CHO PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU MÓNG 
CỦA DỰ ÁN COURTYARD BY MARRIOTT SA PA
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Sáng ngày 16/12/2021, Phòng Chất lượng Đào 

tạo phối hợp với Trung tâm Thiết kế (TTTK) 

79Pro đã tổ chức mời Chuyên gia về phản biện 

và góp ý cho Phương án kết cấu móng của Dự 

án Khách sạn Courtyard by Marriott Sa Pa. Đại 

diện các Ban/Phòng: Kiểm soát xây dựng, Ban 

QLDA, Ban Cung ứng cùng TTTK79 Pro tham 

dự buổi phản biện và có những ý kiến đóng 

góp, thảo luận sôi nổi, tích cực.

Nhận thức được sự phức tạp của hai yếu tố địa chất và 

địa hình xung quanh Dự án Courtyard by Marriott Sa 

Pa, Alphanam Group đã mời đến chương trình Chuyên 

gia: PGS. TS Bùi Văn Trường - Phó trưởng bộ môn Cơ 

đất nền móng - Khoa Địa chất Công trình - Trường ĐH 

Thủy Lợi Hà Nội, thành viên của Hiệp hội Xây dựng Việt 

Nam, Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Việt Nam… Tham 

gia buổi phản biện, về phía Alphanam gồm có Mrs. Âu 

Thiên Hương - Giám đốc Ban Cung ứng; Mr. Nguyễn 

Xuân Thao - Giám đốc Khối các Ban QLDA; Mr. Dư Anh 

Bình - Giám đốc TTTK79 Pro; CBQL đại diện các Ban/

Phòng: Ban QLDA Mường Hoa Sa Pa, Ban Kiểm soát 

CLTĐ và Phòng chuyên môn TTTK79 Pro.

Tại buổi phản biện, Mr. Bùi Đăng Khoa - Trưởng Phòng 

Thiết kế Kết cấu - TTTK 79Pro đã trình bày phương án 

kết cấu móng của Dự án Courtyard by Marriott Sa Pa. 

Chuyên gia PGS. TS Bùi Văn Trường - với những phản 

biện và góp ý rất hữu ích trong công tác quản lý rủi ro, 

quản lý chi phí và các biện pháp thi công đối với Dự án 

Courtyard by Marriott Sa Pa - đã cung cấp thêm nhiều 

kiến thức hữu ích đến với các thành viên tham dự.  

Ông đánh giá và phân tích tổng quan về địa chất, địa 

mạo tổng thể bản đồ địa chất cả khu vực thị trấn Sa Pa, 

cảnh báo và đề xuất các giải pháp cho tư vấn thiết kế, 

Ban QLDA, Ban Cung ứng hiểu sâu sắc các vấn đề gặp 

phải về sự tiềm ẩm các khó khăn trong quá trình thiết 

kế - thi công. Đồng thời, chuyên gia Bùi Văn Trường 

cũng trả lời rất nhiệt tình những câu hỏi của người 

Alphanam đặt ra tại chương trình.

Alphanam Group được biết đến là tập đoàn kinh tế lấy 

lĩnh vực bất động sản làm trọng tâm với nhiều dự án 

lớn trải dài từ Bắc vào Nam. Các dự án được Alphanam 

triển khai bài bản, hợp tác với các đối tác quốc tế danh 

tiếng để tạo nên các sản phẩm có chất lượng cao nhất, 

đóng góp những công trình biểu tượng cho đất nước. 

Khách sạn Courtyard by Marriott Sa Pa với quy mô 279 

phòng và trung tâm thương mại 9 tầng, được kỳ vọng 

khi hoàn thành sẽ góp phần đưa Lào Cai trở thành 

điểm đến tầm cỡ trên bản đồ du lịch thế giới, mang 

đến trải nghiệm “nghỉ dưỡng cao cấp trong một Sa Pa 

nguyên bản”.

Sự kiện kết thúc để lại nhiều dư âm và những kinh 

nghiệm quý báu cho các thành viên tham dự.

TỔ CHỨC BUỔI PHẢN BIỆN VÀ GÓP Ý CHO PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU MÓNG 
CỦA DỰ ÁN COURTYARD BY MARRIOTT SA PA

ALPHANAM GROUP
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Dự án Công viên trung tâm thành phố Cẩm 

Phả là thành quả được đội ngũ SDesign 

và TTTK 79Pro thực hiện tất cả các bước: 

quy hoạch, thiết kế thi công, kiến trúc, hạ tầng… 

Tại Lễ trao giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia 

lần II được tổ chức vào tối ngày 12/12/2021, dự án 

đã nhận giải Bạc - thể loại Đồ án quy hoạch xây 

dựng. Với thông điệp “Bước chân từ biển lên rừng”, 

dự án Công viên trung tâm thành phố Cẩm Phả bao 

gồm quảng trường, công trình công cộng và công 

viên cây xanh được xây dựng với mong muốn khôi 

phục hệ sinh thái, tạo điểm nhấn và quảng bá hình 

ảnh du lịch cho thành phố. Hơn thế nữa, dự án được 

xây dựng còn giúp cải tạo chất lượng đô thị, tạo một 

sức hấp dẫn mới cho các đô thị cũ, đặc biệt ở các 

thành phố công nghiệp như Cẩm Phả.

Dự án còn khẳng định tinh thần mạnh mẽ của giai 

cấp công nhân lao động thành phố Cẩm Phả. Lấy 

cảm hứng từ nét đẹp của đội ngũ công nhân mỏ, 

điểm nhấn chủ đạo của công trình là hệ thống cây 

xanh gồm 84 cây Muồng vàng được trồng nghiêm 

hàng thẳng lối theo lưới vuông. Hoa Muồng vàng 

trên nền đỏ là biểu tượng của giai cấp công nhân 

đấu tranh, cũng là màu cờ Tổ Quốc. Loài hoa này 

nở vào khoảng tháng 5, đúng vào dịp sinh nhật 

Bác và mùa đón khách tham quan du lịch, tạo ấn 

tượng khó phai mờ trong lòng du khách khi đến 

với thành phố Cẩm Phả. Những ý nghĩa này đã 

giúp Dự án Công viên trung tâm thành phố Cẩm 

Phả chinh phục Hội đồng chuyên môn và giành 

giải Bạc tại Lễ trao giải thưởng Quy hoạch Đô thị 

Quốc gia lần II.

DỰ ÁN CÔNG VIÊN TRUNG TÂM 
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
ĐẠT GIẢI BẠC TẠI LỄ TRAO GIẢI 
THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 
QUỐC GIA LẦN THỨ II

Dự án Công viên trung tâm thành phố Cẩm Phả 

được thực hiện bởi đội ngũ Công ty Cổ phần 

Tư vấn Thiết kế SDesign và Trung tâm Thiết kế 

(TTTK) 79Pro, dưới sự cố vấn của Kiến trúc sư 

lừng danh Salvador Pérez Arroyo đã được vinh 

danh tại Lễ trao giải thưởng Quy hoạch 

Đô thị Quốc gia lần II.
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Mr. Nguyễn Thạch Anh - Chủ trì thiết kế của 

Phòng Kiến trúc TTTK 79 Pro - Chủ nhiệm dự 

án chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng: “Tôi 

cảm thấy rất xúc động và tự hào khi những 

nỗ lực của chúng tôi đã được công nhận. 

Đây là thành quả của sức mạnh tập thể giữa 

những con người cùng chí hướng và cùng 

đam mê. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Kiến trúc 

sư Salvador Pérez Arroyo - người đã tạo nên 

nguồn cảm hứng và dành cho chúng tôi một ý 

tưởng đầy giá trị.”

Mr. Nguyễn Văn Thái - Chuyên viên Phòng 

Kiến trúc TTTK 79 Pro bày tỏ: “Dự án là tâm 

huyết của chúng tôi - những người trực tiếp 

thực hiện và “sống” cùng dự án từ khi dự án 

mới chỉ nằm trên giấy, cho đến khi thi công và 

thực hiện. Đây là một dấu mốc đáng nhớ của 

cá nhân tôi cũng như của tập thể Trung tâm 

79 Pro. Giải thưởng này là động lực rất lớn để 

chúng tôi tiếp tục thực hiện dự án, mong rằng 

Công viên trung tâm thành phố Cẩm Phả sẽ trở 

thành một điểm đến không thể bỏ qua của du 

khách khi tới tỉnh Quảng Ninh”.

Trung tâm TTK79 Pro thuộc Alphanam Group 

được thành lập năm 2015 và hiện nay đã trải qua 

6 năm hoạt động. Trung tâm chịu trách nhiệm 

thực hiện hàng loạt các dự án lớn như King 

Palace (Hà Nội), Four Points by Sheraton, Marriott 

Courtyard, Golden Square (Đà Nẵng)… TTTK79 Pro 

dù có quy mô không quá lớn so với các trung tâm 

tư vấn thiết kế trên thị trường hiện nay, nhưng có 

những điều mà chỉ 79Pro mới làm được: được trải 

nghiệm hành trình đến tận cùng, đồng hành cùng 

công trình từ những bước sơ khai nhất, từ nơi chỉ 

có đất cát sỏi đá để rồi hình thành lên ý tưởng về 

đầu tư, về thiết kế, về thi công… Dự án Công viên 

trung tâm thành phố Cẩm Phả được TTTK79 Pro 

triển khai từ tháng 10/2020 và hiện đã thi công 

hoàn thành 30%.

Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia (VUPA) 

do Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam 

(VUPDA) thành lập. Giải thưởng được sự đồng ý 

của Thủ tướng Chính phủ và sự bảo trợ của Bộ 

Xây dựng, Bộ Tài Nguyên Môi trường và Phòng 

Thương mại & Công nghiệp Việt Nam.

Xin chúc mừng thành công của Cổ phần Tư vấn 

Thiết kế SDesign và Trung tâm Thiết kế 79Pro!

“

“
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Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW (BW 

Industrial Development) là nền tảng bất động 

sản công nghiệp và dịch vụ hậu cần cho thuê 

hàng đầu Việt Nam, được thành lập dựa trên tầm 

nhìn chung giữa Warburg Pincus và Becamex 

IDC, với quỹ đất đắc địa 6,02 triệu m² tại 29 dự 

án nằm trên 22 vị trí kinh tế chiến lược trải dài 

khắp cả nước. BW hướng tới việc phát triển sản 

phẩm dành cho công nghiệp nhẹ và nhà kho hiện 

đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của 

thị trường xuất phát từ làn sóng chuyển dịch cơ 

sở sản xuất trên thế giới về Việt Nam, xu hướng 

gia tăng nhu cầu của thị trường trong nước và 

sự phát triển vũ bão của thương mại điện tử. BW 

nhận được khoản đầu tư 500 triệu USD từ các cổ 

đông và có quan hệ đối tác chiến lược với nhiều 

khách hàng thương mại điện tử và logistic quy 

mô lớn trong khu vực. 

Dòng sản phẩm chủ lực của BW là nhà xưởng và nhà kho 

xây sẵn với diện tích linh hoạt, phù hợp với mọi đối tượng 

khách thuê. Ngoài ra, BW còn cung cấp kho xưởng xây 

theo yêu cầu, đáp ứng đa dạng về mô hình hoạt động, chi 

phí và tiến độ kinh doanh.

Sau thời gian tìm hiểu, Alphanam Group và BW Industrial 

Development đã đạt được thống nhất mong muốn trở 

thành đối tác chiến lược và lâu dài của nhau, tận dụng 

các thế mạnh và hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực 

kinh doanh bất động sản công nghiệp, và các lĩnh vực 

khác mà hai bên quan tâm.

Lễ ký kết Hợp tác chiến lược ngày hôm nay sẽ là cột mốc 

quan trọng đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa Alphanam 

Group và BW Industrial Development, cũng là một bước tiến 

quan trọng trong mục tiêu đưa Alphanam trở thành nhà 

phát triển Bất động sản công nghiệp uy tín tại Việt Nam.

ALPHANAM GROUP KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI 
BW INDUSTRIAL DEVELOPMENT
Vào 14:00 ngày 20/12/2021, tại trụ sở 33A Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hà Tây 

thuộc Alphanam Group và BW Industrial Development đã tổ chức Lễ Ký kết Hợp tác chiến lược trong việc 

phát triển các sản phẩm bất động sản Công nghiệp của Tập đoàn Alphanam.
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FUJIALPHA RA MẮT BỘ SƯU TẬP 
THANG MÁY THỨ 3 TRONG NĂM 2021

Trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh quyết liệt từ các sản phẩm trong và ngoài nước, 

FUJIALPHA trở thành thương hiệu thang máy dẫn dắt xu hướng, kiến tạo nên những giá trị khác 

biệt so với phần còn lại của thị trường. Ngày 22/12/2021, FUJIALPHA ra mắt bộ sưu tập thang máy 

thứ ba trong năm 2021 với tên gọi “Thịnh vượng Cát tường”, nối tiếp thành công của hai bộ sưu 

tập đã “trình làng” trước đó là Sắc màu biển xanh (tháng 10) và Phong thủy ngũ hành (tháng 11).

Đúng như tên gọi, bộ sưu tập “Thịnh vượng 

Cát tường” là các thiết kế cabin thang máy 

mang trong mình những biểu tượng thịnh 

vượng vượt thời gian, được tạo nên từ sự phối kết hài 

hòa của sắc màu vượng khí. Những đường nét được 

trau chuốt về thẩm mỹ để mang lại hiệu ứng cảm xúc 

đặc biệt, lưu giữ ấn tượng khó phai và bảo chứng cho 

vượng khí trường tồn của gia chủ! 

Bộ sưu tập mới “Thịnh vượng Cát tường” với những 

đặc điểm nổi bật: Sự tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ; 

sản phẩm đồng bộ, vật liệu cao cấp; có thể tùy chỉnh 

thiết kế cabin theo ý muốn của chủ nhân. FUJIALPHA 

thực sự coi thang máy là một tác phẩm nghệ thuật, 

với thiết kế là linh hồn của sản phẩm và nhiệm vụ của 

nó là thể hiện trọn vẹn tinh thần, cá tính và gu thẩm 

mỹ của chủ nhân. 

Như vậy, tính đến tháng 12/2021, FUJIALPHA đã ra mắt 3 

bộ sưu tập thiết kế cabin được giới chuyên môn và khách 

hàng cả nước đánh giá cao và xác lập một góc nhìn mới 

mẻ, độc đáo dành cho sản phẩm thang máy Việt Nam. 

Đặc biệt, FUJIALPHA khẳng định vị thế thương hiệu 

“thang máy của kiến trúc sư” khi trở thành hãng thang 

máy đầu tiên tại Việt Nam và khu vực châu Á giới thiệu 

sản phẩm theo các bộ sưu tập chủ đề. Quý IV/2021, 

FUJIALPHA đã tăng tốc mạnh mẽ và cho đến lúc này, có 

thể khẳng định rằng FUJIALPHA đang đua trên đường 

đua của những người dẫn đầu.
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TIÊU ĐIỂM

Năm 2021 của Phòng Marketing Thương mại Sản xuất:

Hành trình tạo nên những điều khác biệt

19
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Được thành lập từ tháng 3/2021 với quân số thường trực chỉ là 3 nhân sự, phòng Marketing Thương mại - Sản xuất 

là mắt xích “trẻ” và tinh gọn nhất của Ban Marketing - Truyền thông nhưng bù lại, cũng chính là những gương mặt 

có “sức chiến đầu” bền bỉ nhất.

HÀNH TRÌNH TẠO NÊN 
NHỮNG ĐIỀU KHÁC BIỆT

NĂM 2021 CỦA PHÒNG MARKETING THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT

M A R K E T I N G  T E A M
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THỬ THÁCH MỚI - ĐAM MÊ MỚI

Anh Nguyễn Trung Dũng - Phó phòng Marketing 

Thương mại - Sản xuất cho biết thêm: “Để cho dễ hiểu 

thì giống như trong bóng đá, khi bạn chơi ở các giải 

“phủi” thì một người có thể chạy khắp sân, đóng vai 

từ thủ môn cho đến tiền đạo. Nhưng khi là một cầu 

thủ chuyên nghiệp, thi đấu ở những giải hàng đầu thì 

nếu là một tiền đạo, nhiệm vụ của anh là rình rập trước 

vòng cấm và săn bàn. Nếu là một thủ môn, hãy làm 

chủ vòng 16m50 của mình và tỏa sáng bằng những 

pha bắt bóng”.

Việc chuyển đổi trạng thái, từ tư duy làm việc mang 

tính bao quát sang chế độ “khu biệt hóa, chuyên môn 

9 tháng trước, sự ra đời của phòng Marketing Thương 

mại - Sản xuất là kết quả từ quá trình tái cấu trúc 

Ban Marketing - Truyền thông nhằm tạo ra những 

đội ngũ chuyên môn phụ trách marketing cho các 

lĩnh vực hoạt động chuyên biệt trong sản xuất - kinh 

doanh của Alphanam Group. Nhớ lại thời điểm ấy, chị 

Phan Thu Hà (Trưởng Ban Marketing - Truyền thông) 

chia sẻ: “Việc thành lập phòng Marketing Thương 

mại - Sản xuất, phụ trách hoạt động marketing cho 

FUJIALPHA, ALPEC, The Best of Japan Home Center 

(JHC), hoạt động song song và chuyên biệt với các 

phòng Marketing Bất động sản, Truyền thông Tập 

đoàn là một chiến lược sáng suốt của Ban lãnh đạo. 

Nếu như trước đây, nhiệm vụ của mỗi thành viên Ban 

Marketing là bao quát, phủ rộng đồng thời tất cả các 

lĩnh vực thì từ tháng 3/2021, phạm vi hoạt động của 

chúng tôi được chuyên môn hóa, tức là phải đi sâu, 

đi sát mọi ngóc ngách của vấn đề, cùng đội ngũ kinh 

doanh chinh chiến trên các mặt trận…”.
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VÌ YÊU MÀ…
SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG

hóa” chắc chắn không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ 

ban đầu. Anh Hoàng Việt Thắng - Chuyên viên Thiết 

kế sáng tạo, Phòng Marketing Thương mại - Sản xuất, 

đưa ra một sự so sánh khá thú vị để kể về những 

ngày đầu tiên làm quen với nhiệm vụ mới: “Người làm 

Marketing muốn thành công thì một trong những yếu 

tố quan trọng nhất là tình yêu đối với sản phẩm mình 

phụ trách. Trước đây, chúng tôi phải yêu cùng lúc 

nhiều sản phẩm thì kể từ khi phòng được thành lập, 

tình yêu của chúng tôi bắt đầu được dành cho chỉ một 

sản phẩm duy nhất, đó là THANG MÁY. Hành trình cảm 

xúc từ khi cùng lúc được yêu nhiều người cho đến khi 

chỉ yêu một người và dành trọn vẹn tâm tư, tình cảm 

và suy nghĩ của mình cho người đó như thế nào thì tôi 

và các thành viên phòng Thương mại - Sản xuất cũng 

như vậy”.

sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các thương hiệu nhập 

ngoại cũng như giữa “ma trận” các hãng thang máy 

mọc lên như nấm sau mưa khắp Việt Nam thì để tạo 

nên được sự khác biệt là một thử thách không nhỏ.

“Hai tháng đầu tiên sau khi phòng Marketing Thương 

mại - Sản xuất được thành lập là những ngày chúng 

tôi tập trung toàn lực cho việc nghiên cứu, đánh giá 

thị trường để biết thương hiệu FUJIALPHA, ALPEC 

đang đứng ở đâu, các đối thủ đang làm gì, khách hàng 

mong đợi gì và chúng ta cần làm gì để tạo nên được 

những điều khác biệt so với số đông” - chị Hà Phan 

nhớ lại.

“Trăn trở về những điều khác biệt, những cái riêng 

và duy nhất cho FUJIALPHA, ALPEC đi theo chúng tôi 

không chỉ là trong giờ làm việc mà còn là cả những 

buổi trà đá giờ nghỉ trưa, thậm chí là còn đến tận đêm 

khuya. Không nhớ nổi bao nhiêu lần có một ý tưởng 

chợt lóe lên lúc nửa đêm và tôi phải ngay lập tức nhắn 

tin cho chị Hà, anh Thắng để trao đổi, bàn bạc để rồi 

đúng 8 giờ sáng hôm sau khi đến văn phòng, chúng tôi 

bắt đầu triển khai ý tưởng mới thành những sản phẩm 

thực tế” - anh Nguyễn Trung Dũng kể.

Sau những ngày trăn trở ấy, với hàng trăm trang tài 

liệu nghiên cứu về thị trường và các đối thủ, phòng 

Marketing Thương mại - Sản xuất đã vẽ nên một bức 

tranh tổng thể về thực trạng và các đặc điểm của 

ngành thang máy Việt Nam. Từ những dữ liệu này, 

kết hợp với đặc tính đã trở thành DNA truyền thống 

trong các sản phẩm - dịch vụ của Alphanam Group là 

“chất lượng quốc tế cho thị trường Việt Nam”, “tiên 

phong”…, phòng Marketing Thương mại - Sản xuất đã 

tìm ra một hướng đi thích hợp.

“Chúng tôi xác định, đối thủ của mình là các thương 

hiệu nhập khẩu đến từ châu Âu và có danh tiếng 

trăm năm như Otis, Schindler… FUJIALPHA là thương 

Một khi đã yêu, đã gắn bó với điều gì thì luôn muốn 

điều ấy phải thật đẹp, thật lộng lẫy và không bị lẫn 

lộn trước đám đông. Các thương hiệu thang máy 

FUJIALPHA, ALPEC đã có lịch sử gần 2 thập kỷ trên thị 

trường, nổi tiếng là những sản phẩm tốt nhưng với 
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hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới và các hoạt động 

marketing sẽ lấy thước đo là từ chính những thương 

hiệu thế giới này, vượt lên hẳn những tiêu chuẩn vốn 

đang khá thấp của các thương hiệu trong nước” - Chị 

Phan Hà nói.

được sự phê duyệt của Ban lãnh đạo. Từ tháng 5/2021, 

phòng Marketing Thương mại - Sản xuất dần khép lại 

quá trình “tập trận” của mình và chính thức bước vào 

“trận đánh”.

“Từ ý tưởng cho đến thực tế là cả một hành trình dài. 

Riêng trong phạm trù hình ảnh, để thổi được cái hồn 

cốt mới mẻ, trẻ trung, quốc tế và hiện đại nhưng vẫn 

giữ được những dấu ấn tinh túy của các thương hiệu 

đã tồn tại gần 2 thập kỷ là nhiệm vụ không dễ” - anh 

Hoàng Việt Thắng cho biết.

“Tôi đã nghiên cứu rất sâu về cách các thương hiệu 

toàn cầu như Toshiba, Kansai, Samsung, Apple… và 

nhận thấy rằng, điều mấu chốt để xây dựng nên hình 

ảnh thân thuộc cho thương hiệu không phải là cách thể 

hiện đao to búa lớn mà chính là sự giản đơn nhưng tinh 

tế, hài hòa trong từng đường nét lẫn cảm quan” - Anh 

Thắng chia sẻ về xuất phát điểm của những sản phẩm 

marketing đang giúp FUJIALPHA, ALPEC trở nên nổi 

trội trên thị trường thang máy, được cả người trong 

nghề lẫn khách hàng đánh giá là “thoạt nhìn không 

nghĩ là của một thương hiệu Việt Nam”.

Màu sắc hiện đại không chỉ được thể hiện trên các ấn 

phẩm quảng cáo truyền thống như banner, poster… 

mà phòng Marketing Thương mại - Sản xuất còn 

mạnh dạn đưa vào các sản phẩm quảng cáo hiện 

đại, hợp với thị hiếu của khách hàng mà ví dụ tiêu 

biểu nhất chính là các video clip được đăng tải trên 

Facebook, Youtube, Tiktok. Đến tháng 12/2021, ngay 

chính các thành viên của phòng Marketing Thương 

mại - Sản xuất cũng bất ngờ khi nhìn vào thành quả 

hơn 40 video clip lớn nhỏ được thực hiện và đăng tải 

về FUJIALPHA, ALPEC, JHC. Tất cả đều mang một màu 

sắc hiện đại chưa từng có, được dàn dựng với các kỹ 

thuật, kỹ xảo chuyên nghiệp do chính đội ngũ của 

mình làm ra.

Ý tưởng về những FUJIALPHA, ALPEC hay JHC được 

khoác lên mình một diện mạo mới, với tinh thần “quốc 

tế hóa” từ các thông điệp cho đến hình ảnh nhận 

TẠO NÊN NHỮNG NIỀM TỰ HÀO
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Chỉ đẹp thôi là chưa đủ để những “tình yêu” 

FUJIALPHA, ALPEC, JHC trở nên đặc biệt và nổi trội 

trong “trận chiến marketing”. Những chiến lược về 

nội dung tiếp thị mang tính đột phá cũng được Phòng 

Marketing Thương mại - Sản xuất đưa vào thực hiện.

“Để giành được lợi thế trên chiến trường, bạn phải có 

những vũ khí mạnh nhất và duy nhất mà không đối thủ 

nào có được!” - anh Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

Cũng chính từ suy nghĩ đó, xuyên suốt từ tháng 6 đến 

tháng 12/2021, phòng Marketing Thương mại - Sản 

xuất liên tục tạo ra những “vũ khí chiến lược”, giúp 

FUJIALPHA trở nên nổi trội trên thị trường với hàng 

loạt những cái “nhất” và “đầu tiên”: thương hiệu thang 

máy triển khai nhiều chương trình khuyến mãi nhất, 

thương hiệu thang máy đầu tiên phát triển kênh Tiktok 

và Youtube riêng…

Đặc biệt, tháng 10/2021 trở thành một cột mốc đáng 

nhớ khi FUJIALPHA là hãng thang máy đầu tiên tại Việt 

Nam và châu Á, thứ 3 trên toàn thế giới giới thiệu sản 

phẩm theo các bộ sưu tập chủ đề. 3 bộ sưu tập thang 

máy mang tên “Sắc màu biển xanh”, “Phong thủy 

Ngũ hành” và “Thịnh vượng Cát tường” lần lượt được 

ra mắt không chỉ khẳng định vị thế cho thương hiệu 

“Thang máy của Kiến trúc sư” mà còn mang tính dẫn 

dắt cả một thị trường thang máy đang phát triển nóng, 

nhưng còn rất “xù xì” về hình ảnh, chưa thực sự coi 

thang máy là một tác phẩm nghệ thuật.

Trong khi đó, những câu chữ về giấc mơ, sứ mệnh đưa 

“sản phẩm thang máy Việt Nam vươn ra thị trường 

thế giới” do phòng Marketing Thương mại - Sản xuất 

viết ra vào tháng 5/2021 cũng nhanh chóng được 

hiện thực hóa sau khi ALPEC tiến hành ký kết hợp tác 

với FUJI Elevator Malaysia để mở đường đưa các sản 

phẩm thang máy do ALPEC sản xuất tới chinh phục 

các thị trường giàu tiềm năng tại châu Á, Trung Đông, 

Bắc Mỹ và Australia.

Những dấu ấn tiên phong, vươn tầm thế giới và vị thế 

dẫn dắt cả thị trường chính là những thành quả đáng 

tự hào mà phòng Marketing Thương mại - Sản xuất 

được góp phần tạo nên cùng tập thể Ban điều hành, 

CBNV ALPEC, FUJIALPHA. Phần thưởng cho những nỗ 

lực ấy đó chính là việc cả ALPEC và FUJIALPHA đều 

xuất sắc được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu 

hàng đầu Việt Nam vào cuối tháng 12/2021.

TIÊN PHONG &
“DẪN DẮT” THỊ TRƯỜNG
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Thuyết phục khách hàng bằng sự chân thành và tình yêu sản phẩm
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MR. TRẦN TUẤN ANH
Trưởng Phòng Nội thất

Trung tâm Thiết kế 79PRO

Không ồn ào nhưng rất hiệu quả - đó là những gì có thể nói về Phòng Nội thất, và cũng để miêu tả 

về Mr. Trần Tuấn Anh - Trưởng Phòng Nội thất của Trung tâm Thiết kế (TTTK) 79Pro. Trò chuyện với 

anh, tôi bất chợt nhớ đến nguyên tắc thả diều: chúng ta phải chạy ngược chiều gió nếu muốn diều 

bay lên. Đam mê, tình yêu với nghề và bản lĩnh trong công việc của anh như một con diều, đã vững 

vàng và bay cao dưới những “cơn gió” của áp lực và thách thức. 

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Mr. Trần Tuấn Anh và nghe anh chia sẻ về chuyện đời, chuyện 

nghề, đặc biệt là những câu chuyện “lần đầu tôi kể” trên hành trình Alphanam trở thành “nơi con 

tim thuộc về” của một nhà thiết kế nội thất.

ĐƯỢC LUYỆN RÈN
TẠI
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Anh đã “bén duyên” với nghề thiết kế nội 

thất như thế nào?

Có lẽ đam mê với nghề thiết kế nội thất đã 

được nhen nhóm từ ngày tôi là một cậu bé 

đam mê vẽ vời các công trình nhà tranh, vách 

đất, giếng nước, cây cau, sân vườn... Nguồn 

cảm hứng của tôi xuất phát từ những cánh 

đồng; từ những con đường làng ở quê nội, 

quê ngoại; đến quang cảnh thành phố nơi 

mình sinh sống với các con phố nhỏ, gốc 

bàng, quán cóc. Tất cả những hình ảnh ấy đã 

chắp cánh cho trí tưởng tượng của tôi. Tận 

dụng thời gian rảnh, tôi đều ngồi vẽ. Dần dần 

thói quen đó hình thành cho tôi sự định hình 

về không gian và sự giao thoa giữa không 

gian và màu sắc. Cũng có thể do trời phú cho 

tôi năng khiếu gọi là “trí thông minh về không 

gian thị giác”, tôi may mắn sớm nhận ra đó là 

điểm mạnh nhất của mình nên đã quyết tâm 

theo đuổi, bắt đầu “tầm sư học đạo” để bồi 

dưỡng và mài giũa lợi thế đó của mình. Và thế 

là tôi “bén duyên” với nghề thiết kế nội thất!

Tôi thấy ánh mắt anh ánh lên sự đam mê 

khi trả lời câu hỏi vừa rồi, anh chắc hẳn là 

một người rất yêu nghề…

Tình yêu với nghề bắt đầu từ việc “tập thích”, 

sau đó đến “tập yêu” rồi mới “được yêu”. 

Nghề nào cũng có áp lực riêng, tôi đã mất 

một khoảng thời gian để thích nghi, rồi cuối 

cùng mới đánh giá được là mình có “yêu 

nghề” không hay chỉ là “buộc phải yêu”. 

Không phải có năng lực, có kiến thức là có 

thể yêu ngay được một nghề nghiệp nào đó. 

Tất cả đều là một hành trình chứ không phải 

ngày một, ngày hai. Nhưng đến giờ, tôi có thể 

khẳng định rằng tôi đã yêu nghề, và yêu một 

cách say đắm!

Yếu tố then chốt quyết định đến “cái khéo” của nghề thiết 

kế, đó là tạo ra các cá tính đặc trưng cho sản phẩm. Nghề 

nội thất cũng giống như chúng ta nấu một món ăn, nguyên 

liệu là các vật liệu sử dụng trong thiết kế; gia vị hài hòa là 

các vật liệu tô điểm, đồ decor; còn cách bày biện món ăn sao 

cho thẩm mỹ là sự sắp xếp công năng sao cho phù hợp với 

văn hóa, tình cảm, tinh thần của người sử dụng nó. Trong nội 

thất thì cái “khéo” nhất là đưa người sử dụng về đúng không 

gian - thời gian của chủ đề được đưa vào thiết kế. Khi uống 

một ly rượu vang, vị của rượu làm chúng ta liên tưởng đến 

thời kỳ chai vang đó được sản xuất - như vậy là chất liệu tạo 

nên chai rượu đó đã thành công.
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Được biết, anh đã từng xa nhà, xa gia 

đình một năm để vào Đà Nẵng làm việc. 

Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về quãng 

thời gian đó?

Có câu nói: “Đi một ngày đàng, học một sàng 

khôn”, còn tôi không đi một ngày mà là đi hẳn 

một năm (cười). Thực sự thì đối với tôi, đó 

là thời gian quý giá nhất của tuổi trẻ. Tất cả 

những gì còn mơ hồ, công trường đã dạy cho 

tôi thấm thía, đã cho tôi “chân chạm đất”. Từ 

đó, không còn những thiết kế phiêu lưu nữa, 

mà thay vào đó là tính khả thi, tính thực tế 

bao trùm.

Tất nhiên, những ngày tháng đó thực sự rất 

vất vả, phần vì tôi chưa quen môi trường mới, 

nhưng phần lớn vì tâm trạng nhớ nhà khiến 

tôi “đứng ngồi không yên”. Hoàn cảnh lúc đó 

khá oái oăm, khi vợ tôi vừa sinh cháu thứ hai. 

Nhưng tôi cũng tự nhủ chỉ có lao vào công 

việc thì mới vơi đi nỗi nhớ. Tôi luôn cố gắng

cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, lấy gia 

đình làm động lực để phấn đấu làm việc. Nhớ 

thì rất nhớ nhưng may sao, ý chí vẫn bảo 

được con tim (cười). Đến tận giờ, câu chuyện 

tôi vào Đà Nẵng làm việc một năm khi con trai 

còn đỏ hỏn vẫn được nhiều người nhắc lại. 

Có người hỏi tôi rằng tại sao không lấy lý do 

vợ sinh con để ở nhà, nhưng tôi không phải 

là con người của lý do. Như Chủ tịch nói, khi 

muốn thì chúng ta sẽ tìm cách. Chuyến đi Đà 

Nẵng là thử thách lớn đầu tiên kể từ khi tôi 

ra trường. Quãng thời gian đó thực sự đến 

giờ nghĩ lại vẫn thấy thật đẹp, có quá nhiều 

kỷ niệm mà tôi không biết kể từ đâu. Thật 

sự cảm ơn chuỗi ngày đó đã cho tôi nhiều 

“nắng”, “gió” và “bão” để trưởng thành hơn, 

vững vàng hơn.

Trên cương vị một Trưởng Phòng Nội thất, anh sẽ dùng 

những tính từ nào để nói về mình?

Đáng tin cậy, can đảm, chân thành. Không chỉ trong vai trò 

một cán bộ quản lý của Phòng Nội thất mà ngay cả trong 

cuộc sống, tôi cũng là người như vậy!

Với anh, một người quản lý giỏi cần có những phẩm 

chất gì?

Đầu tiên là phải “biết cười”. Tôi nghĩ cười là chất xúc tác cho 

một ngày đầy hiệu quả, thử tưởng tượng nếu một nhân viên 

thấy sếp mặt mày cau có thì liệu ngày hôm đó sự hưng phấn 

trong công việc sẽ giảm đi bao nhiêu? Mọi khó khăn, mọi 

căng thẳng sẽ bị đánh bại bởi tiếng cười.

Tiếp đến là cần phải có chuyên môn cao để có các định 

hướng và chỉ dẫn tốt với nhân viên, và để tăng tính thuyết 

phục với các hành động trong công việc.
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Học hỏi nhanh là một khả năng vô cùng cần thiết để người 

lãnh đạo linh hoạt trong các tình huống, thích ứng nhanh với 

hoàn cảnh và tìm ra phương án giải quyết tốt nhất.

Đồng cảm là một phần quan trọng của trí tuệ cảm xúc, bằng 

cách thể hiện sự đồng cảm với anh em xung quanh, tôi sẽ 

tạo dựng được niềm tin nơi họ.

Ngoài ra cần có sự can đảm và sự tôn trọng. Can đảm - dám 

làm, dám nhận, không đổ lỗi trách nhiệm cho anh, chị, em 

cấp dưới. Nếu nhân viên mắc lỗi thì tôi sẽ tự trách mình đầu 

tiên, bởi có thể nguyên nhân là do tôi quản lý chưa sát sao 

hoặc hướng dẫn chưa phù hợp. Và cần phải có sự tôn trọng 

bởi mỗi cá nhân là một cá tính khác biệt, trong nghề ai cũng 

có lòng tự tôn cao. Người quản lý cần đối xử với các thành 

viên bằng sự tôn trọng nhất có thể. Mọi sản phẩm đều là 

thành quả của trí tuệ tập thể, vậy nên tôn trọng nhân viên sẽ 

khơi gợi niềm tin của họ và nâng cao hiệu suất làm việc. Tôi 

luôn tâm niệm làm thế nào để đối xử với các thành viên như 

những người bạn, những người em, để họ làm việc tận tâm 

bằng cả con tim và khối óc, chứ không phải làm việc với tâm 

trạng bị ép buộc và không hài lòng.

Điều gì anh cảm thấy thử thách nhất khi 

đảm nhận vị trí Trưởng Phòng Nội thất?

Chịu được áp lực. Khả năng chịu trách nhiệm. 

Khả năng ra quyết định. Hài hòa trong việc 

“bên trên nhìn xuống, bên dưới trông lên”. 

Đặc biệt là phải tự nâng cao giá trị và khả 

năng từng ngày. Ban Lãnh đạo rất giỏi, và 

những thành viên của Phòng Nội thất đều là 

những người ưu tú. Nếu tôi không hoàn thiện 

và nâng cấp bản thân mỗi ngày thì tôi sẽ tụt 

hậu ngay.

Đặc điểm của nghề thiết kế nội thất là làm 

đẹp cho đời; bay bổng nhưng cũng rất chi 

tiết; linh hoạt, đa dạng trong các phân khúc 

mà không có một sự đo lường nào cụ thể. 

Thường người ta chỉ nói đến hai phạm trù là 

đúng và sai, nhưng với nghệ thuật thì “đúng” 

và “sai” chỉ là khái niệm. Trong cái nghề này,

cái hay đến chính từ sự da dạng, gần như 

không công trình nào giống với công trình 

nào. Điều đó đòi hỏi người thiết kế luôn bị 

đặt trong tình trạng “nguy hiểm” - nghĩa là 

nếu không chủ động cải tiến, đổi mới; không 

tư duy sáng tạo, tìm tòi thì rất có thể sẽ bị 

mất nghề ngay! Đặc biệt, trong thời kỳ 4.0, 

mọi thông tin, mọi nguồn tham khảo đều chỉ 

cách chúng ta một vài giây tìm kiếm thì quan 

điểm xưa cũ “kinh nghiệm làm nghề” gần như 

không còn rõ rệt nữa. Vậy nên, đối với mỗi 

người thiết kế, kể cả 10 năm hay 1 năm làm 

nghề, nếu không có sự “khai sáng” liên tục 

thì có nguy cơ sẽ bị tụt lại phía sau.

Tôi nghĩ cần phải bổ sung thêm khả năng 

“chịu bị ghét”. Tôi đã từng đọc một bài viết 

rằng, một con người có vĩ đại đến đâu thì 

cũng chia ra 3 trường phái: những người yêu 
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quý mình, những người không quan tâm mình 

và những người rất ghét mình. Tôi muốn trở 

thành một người cấp trên, một người anh, 

một người đồng nghiệp được các thành viên 

Phòng Nội thất quý mến và nể trọng.

Anh đã “truyền lửa” đến nhân viên của 

mình như thế nào khi họ cảm thấy mỏi 

mệt và xuống tinh thần? Hoặc ngay cả 

khi chính anh mệt mỏi, anh làm cách nào 

để tự động viên bản thân?

“Biết cười” chính là phương châm truyền 

lửa của tôi đến các anh, chị, em. Một nụ cười 

đúng lúc, một pha xử lý hài hước đúng thời 

điểm sẽ tăng chỉ số hạnh phúc rất lớn. Lúc áp 

lực, tôi cũng sẽ tự “vươn mình dậy” để động 

viên mọi người, vì tôi biết họ đang nhìn vào 

tôi, và tôi cần trở thành một chỗ dựa cho họ.

Có thành quả nào của Phòng Nội thất khiến anh tự hào 

nhất không?

Phòng Nội thất không phải là phòng mà thành quả được thể 

hiện rõ rệt, “nhìn vào là thấy ngay” như đặc thù các phòng 

khác. Tuy nhiên, tôi cho rằng chất lượng sản phẩm và hiệu 

quả công việc của Phòng Nội thất đã thực sự “tăng tốc” 

trong thời gian gần đây. Trước đó, cả phòng làm chỉ một dự 

án thôi, nhưng dần dần khi bộ máy được cải tiến, bắt đầu 

tăng năng suất thì chúng tôi đã chia ra được 2 - 3 người phụ

trách một dự án, đó cũng là một kỳ tích!

Nhưng điều khiến tôi tự hào nhất về Phòng Nội thất, đó là 

các thành viên đều vô cùng cởi mở và chân thành, không 

chiêu trò, làm việc bằng cái tâm, đối xử với nhau bằng tình 

cảm và sự thẳng thắn, chưa bao giờ có sự đấu đá hay ganh 

ghét. Những người hoàn thành xong việc từ sớm còn chủ 

động bày tỏ mong muốn được hỗ trợ đồng nghiệp đang quá 

tải. Đó là văn hóa của Phòng Nội thất mà tôi đánh giá cao.

Anh đã gắn bó với Alphanam bao lâu rồi? Với anh, 

Alphanam có ý nghĩa như thế nào?

Tính đến hiện tại tôi đã gắn bó với Alphanam được gần 

7 năm - quãng thời gian lâu nhất kể từ thời điểm tôi ra 

trường và đi làm. Ở nơi đây, được phát huy hết khả năng 

và chứng tỏ nhiệt huyết của bản thân. Alphanam giống như 

mối lương duyên với tôi, như chữ A trong Alphanam và chữ A 

trong tên tôi vậy!
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ngày, may mắn là tôi đã được Ban Lãnh đạo 

ghi nhận và cất nhắc cho vị trí Trưởng Phòng 

Nội thất. Hành trình đó đã tạo nên tôi của 

ngày hôm nay.

Đến hiện tại, anh có cho rằng bản thân 

mình là một người thành công?

Khái niệm thành công của mỗi người sẽ có 

những thang điểm khác nhau. Tôi quan niệm 

một người đàn ông thành công sẽ có bốn yếu 

tố: sức khỏe, sự nghiệp, gia đình và bạn bè. 

Sự nghiệp chỉ là một trong số đó. Đến hiện 

tại, tôi không dám nói mình có phải người 

thành công hay không, nhưng tôi hài lòng ở 

cả bốn phương diện này. Tôi cảm thấy hạnh 

phúc với cuộc sống hiện tại!

Anh có thể chia sẻ những mong muốn 

của mình trong giai đoạn tăng tốc cuối 

năm của Phòng Nội thất và TTTK 79Pro và 

trong năm mới 2022 sắp tới?

Còn rất ít thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ 

kết thúc năm 2021 với nhiều những lo toan 

nhưng cũng không ít thành tựu đáng tự hào. 

Tôi mong muốn Phòng Nội thất tiếp tục phát 

huy hết khả năng, sức mạnh cùng nhiệt huyết 

và đam mê của mình để tăng tốc - về đích, 

hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà Ban Lãnh 

đạo đã đề ra. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, 

cố gắng để hướng đến mục tiêu chung và 

những ngày Xuân sum họp bên gia đình đang 

đợi chúng ta ở phía trước.

Cảm ơn anh Tuấn Anh. Chúc anh và 

Phòng Nội thất sẽ về đích thành công 

trong năm 2021 và có những bứt phá hơn 

nữa trong năm mới 2022!

Với tôi, Alphanam là gia đình để yêu thương, để cống hiến, 

cũng là nơi tôi trưởng thành. Trước đây, suy nghĩ của tôi khá 

đơn giản, tôi tự nhận mình là một “nghệ sĩ” và nghệ sĩ thì phải 

bay bổng. Nhưng sau khi vào Alphanam, tôi mới biết thật ra 

không phải vậy, ngành nghề của tôi lấy mỹ thuật làm nền 

tảng nhưng phải ứng dụng được vào cuộc sống. “Bay” 

nhưng phải giữ cho đôi chân chạm đất, “bay” trong bán 

kính cho phép. Alphanam đã thay đổi tôi rất nhiều, trước 

đây tôi chỉ diễn họa 3D thôi, nhưng khi đảm nhiệm vị trí 

quản lý kỹ thuật ở Alphanam, tôi mới thấy trước đây mình 

thiếu thực tế quá. Ở Alphanam, tôi đã nâng cấp bản thân và 

học hỏi được nhiều điều.

Khi tôi mới trở thành thành viên của Alphanam, bộ phận thiết 

kế lúc đó chỉ có 7 người để thực hiện dự án Four Points by 

Sheraton Đà Nẵng, thậm chí còn chưa hình thành trung tâm. 

Tôi phụ trách bộ phận Nội thất chỉ có vỏn vẹn hai nhân sự, mãi 

về sau mới hình thành nên TTTK 79Pro của ngày hôm nay. Ban 

đầu, tôi chỉ đơn thuần là trưởng nhóm thôi, nhưng sau một 

thời gian công tác ở công trường và tự hoàn thiện mình mỗi 
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Đam mê thôi là chưa đủ, còn phải có cả lòng quyết tâm và tinh thần không ngại khó, ngại khổ, dám 

đương đầu trước mọi thách thức. Những phẩm chất ấy là “văn hóa” của người Alphanam, và cũng là 

điều mà Mr. Tuấn Anh luôn tự hào về các thành viên của Phòng Nội thất. Thuyền lớn sẽ chấp nhận 

sóng lớn, và con thuyền ấy vẫn đang rẽ sóng ra khơi, tăng tốc về đích trên chặng đường năm 2021.

PHÒNG NỘI THẤT TRUNG TÂM THIẾT KẾ 79PRO

Năm 2021 là năm đầu tiên tôi làm việc dưới mái nhà chung 
Alphanam. Rất nhiều thử thách đã đến, điển hình là Dự án 
FLC Vĩnh Thịnh mà tôi là một trong những người trực tiếp 
thực hiện. Tôi luôn tự nhủ mỗi ngày trôi qua, mỗi dự án tôi 
tham gia đều cần rút ra những bài học đắt giá để bản thân 
được hoàn thiện hơn trong tương lai .

MR. NGUYỄN HOÀNG QUÂN - Phó Phòng Nội Thất

Tôi nhận ra rằng, để biến những ý tưởng thú vị trở thành hiện 
thực và liên tục cải tiến, đổi mới trong chặng đường dài, không 
chỉ cần sự sáng tạo mà còn cần rất nhiều kỷ luật. Đây là tâm 
sự của một người đã từng “lập hattrick biên bản” – là tôi . 

MR. PHẠM NGỌC THANH - Phó Phòng Nội Thất

Năm 2021 với phòng Nội Thất là một năm nhiều khó khăn và áp 
lực. Tuy nhiên, tôi nhận thấy tất cả mọi người đã luôn nỗ lực và cố 
gắng để hoàn thành công việc với kết quả tốt nhất. Không có công 
việc nào không có áp lực, tuy nhiên, tâm lý “không đam mê công 
việc” mới là áp lực lớn nhất. Tôi có niềm đam mê nên tôi sẽ không 
bao giờ từ bỏ công việc mà tôi đang làm mỗi ngày.

MS. NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU - CV Thiết kế Nội thất - Concept 
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Tôi gia nhập vào Phòng Nội thất vào nửa cuối 2021, thời điểm đại 
dịch diễn ra căng thẳng, cũng là thời gian giãn cách xã hội và 
Alphanam đang tiến hành work from home. Tôi có đôi chút lo 
lắng, nhưng thật may mắn là mọi người nơi đây đã đón nhận và 
giúp tôi hòa nhập một cách nhiệt tình. Sự phối hợp nhuần nhuyễn 
giữa các thành viên đó là điều tôi chưa từng trải qua trước đây. 
Tất nhiên trên hành trình tăng tốc của năm qua có rất nhiều thử 
thách, nhưng mọi người đều có tâm thế cố gắng giải quyết trọn vẹn 
nhất. “Ngay cả khi bạn phải đối mặt với điều tồi tệ nhất, hãy làm 
hết khả năng để sẵn sàng đón đợi điều tốt đẹp nhất !”. 

MS. ĐẶNG THỊ KIM NGÂN - Chủ trì Thiết kế Nội thất - Concept

Năm 2021 là năm với rất nhiều những đổi mới, cũng là năm 
chúng tôi tăng tốc trong công việc. Đặc biệt , quãng thời gian 
triển khai làm việc linh hoạt tại nhà trong tình hình dịch bệnh 
khiến việc trao đổi giữa các bộ phận thiết kế trở nên khó khăn 
hơn. Tuy nhiên, với sự cố gắng và quyết tâm của mọi người 
trong team, các dự án vẫn đạt được những kết quả tốt . Nhìn lại 
chặng đường đã đi qua và những thành quả đã đạt được, tôi 
rất tự hào !

MR. NGUYỄN HẢI DŨNG - Chuyên viên Thiết kế Nội thất - Concept 

“Thử thách mùa thử việc – Đoàn kết là sức mạnh”
Qua 4 tháng làm việc tại Alphanam, tôi đã trải qua đầy sự thăng 
trầm của cảm xúc, được nếm đủ thử thách trong công việc, được cảm 
nhận tình đoàn kết trong những lần phải chạy deadline, cùng nhau 
quên ăn quên uống, quên luôn cả việc chải lại tóc tai . Sự kết hợp nhuần 
nhuyễn, làm việc ăn ý của Phòng Nội thất đã góp phần tạo nên những 
kết quả vượt cả sự mong muốn. Đôi khi trong thử thách và nghịch 
cảnh, chúng ta mới có thể thực sự tìm thấy sự an toàn!

MS. TRỊNH THỊ THANH LAM - Chuyên viên Dự toán Nội thất
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Với tôi , 2021 gắn liền cùng dự án Altara Residences Quy Nhơn. Chặng 
đường đi từ những ý tưởng tới việc hiện thực hóa, không đơn giản chỉ là bản 
vẽ trên giấy để làm theo, mà là sự kết hợp nhiều bộ môn, các phòng ban và cả 
các nhà thầu bên ngoài. Quá trình này đòi hỏi sự hợp tác tạo nên sức mạnh 
tập thể cùng giải quyết các vướng mắc, khó khăn. Và thành quả là Altara 
Residences Quy Nhơn đang vững chắc trên một nền móng tốt , mang một vẻ 
đẹp mới: nơi Nàng Tiên thức giấc!
Tôi rất tâm đắc câu nói: "Khi bạn gặp khó khăn hay bế tắc trong công việc 
thì đừng có oán trách số phận. Điều bạn học được khi gặp trắc trở chính là 
kinh nghiệm và bài học để lần sau không bao giờ mắc phải nữa." – Bill Gates.

MR. ĐINH VĂN THÌN - Chuyên viên Thiết kế Nội thất - Concept

Trên hành trình tăng tốc vươn tới mục tiêu, tôi luôn tâm 
niệm: “Đỉnh cao của vinh quang thường rất cô đơn! 
Muốn thành công bạn chỉ có quyền đối mặt, không có 
quyền lẩn trốn”.

MS. HOÀNG THỊ THẮM - CV Thiết kế Nội thất - Triển khai Kỹ thuật

Cuối con đường là đích đến, để cán đích đầu tiên thì chúng ta phải là 
người nhanh nhất. Mỗi cá nhân Phòng Nội thất vẫn đang cố gắng 
tăng tốc để trở thành những người cán đích đầu tiên. Chúng tôi đang 
làm việc từng ngày với hơn 100% năng lượng của mình để hoàn thành 
các mục tiêu đã đề ra trong năm. 

MR. MAI VĂN TUẤN - Chuyên viên Dự toán Nội thất 

2021 – Một năm nhiều thử thách và chúng tôi – team Nội thất của 
TTTK 79Pro đã vượt lên chính bản thân, tăng tốc để về đích, hoàn 
thành mục tiêu theo như kỳ vọng của Ban Lãnh đạo đề ra.

MR. TRẦN MẠNH LINH - CV Thiết kế Nội thất - Triển khai Kỹ thuật
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Năm 2021 là một năm đầy thách thức , không chỉ Phòng nội thất mà với các 
thành viên Tập đoàn. Với cá nhân tôi , đây là một năm có rất nhiều thay đổi 
từ công việc tới gia đình, nhưng tôi và các thành viên Phòng Nội thất đã nỗ lực 
và cố gắng để vượt qua. Nếu tôi không thử, tôi sẽ không bao giờ biết mình có thể 
làm được những gì. Chỉ cần chúng ta phấn đấu hết mình thì sẽ nhận được thành 
quả, nhận được “trái ngọt” từ sự phấn đấu ấy – tôi luôn cho là như vậy.

MR. NGUYỄN NGỌC TÂN - CV Thiết kế Nội thất - Concept 

Dù gia nhập cuộc đua vào cuối năm, nhưng tôi đã thấy 
được tinh thần tăng tốc - về đích của gia đình Alphanam 
nói chung và Phòng Nội thất nói riêng: rất nhiệt và rất 
cháy, cũng không kém phần vững chắc. Tôi hi vọng và đón 
chờ năm 2022 với nhiều điều mới mẻ và nhiệt thành trong 
tương lai .

MS. NGUYỄN THỊ THANH DUNG - CV Thiết kế Nội thất - Triển khai Kỹ thuật 

Là thành viên mới của Đại gia đình Alphanam, có đôi lúc tôi 
đã choáng ngợp trước khối lượng công việc khổng lồ. Nhưng 
tôi chưa bao giờ lùi bước hay buông xuôi tất cả, bởi vì tôi hiểu 
rằng: "Chỉ có ÁP LỰC mới tạo ra KIM CƯƠNG". Peace!

MR. NGUYỄN HUY HOÀNG - CV Thiết kế Nội thất - Concept 

Năm 2021 là năm rất nhiều thử thách với tôi , được trải nghiệm công 
việc ở một vị trí mới là giám sát tác giả, rất nhiều vấn đề cần xử lý, kèm 
theo đó là áp lực về tiến độ thi công. Nhưng tất cả những điều đó giúp 
tôi nâng cao thêm kiến thức thực tế, hiểu hơn các biện pháp xử lý kỹ 
thuật ngoài công trường. Tôi tin khi quay trở lại văn phòng làm việc, 
kinh nghiệm thu được sẽ giúp tôi có những sản phẩm tốt và thực tế hơn.

MR. LÊ NGỌC ÁNH - CV Thiết kế Nội thất - Triển khai Kỹ thuật 
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Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải: Bản thân mỗi một con 

người đã là sự khác biệt. Khi tập hợp được nhiều sự 

khác biệt sẽ tạo được những giá trị lớn hơn, vậy nên đó 

là trí tuệ tập thể. Trí tuệ tập thể mang lại nhiều lợi ích:

BẰNG

VÀ TÌNH YÊU
     SẢN PHẨM

SỰ CHÂN THÀNH
THUYẾT PHỤC KHÁCH HÀNG

MR. PHẠM ĐỨC VƯƠNG
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

DỰ ÁN ALTARA RESIDENCES QUY NHƠN

Cuốn “Nhà giả kim” của nhà văn Paulo Coelho có câu viết: “If you desperately want something, the 

universe will conspire in helping you achieve it”, có nghĩa là nếu như bạn thật sự mong muốn có điều 

gì thì cả vũ trụ sẽ giúp bạn có được nó. Đó cũng là câu nói mà Mr. Phạm Đức Vương - Trưởng Phòng 

Kinh doanh Dự án Altara Residences Quy Nhơn tâm đắc và luôn tự nhắc nhở mình trên hành trình 

“leo núi”. Nếu lòng người quyết tâm thì không sợ thiếu cơ hội. Khi cơ hội đến, Mr. Phạm Đức Vương 

đã nắm bắt và không ngừng nâng cao giá trị bản thân mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất. 

Tháng 12 đang đi dần về những ngày cuối, và những thành quả tạo dựng được của năm 2021 đã giúp 

Mr. Phạm Đức Vương thêm bền chí và vững vàng trên chặng đường phía trước.

Trong năm 2021, điều khiến anh tự hào nhất về bản 

thân là gì?

Trong năm 2021, tôi được giao trọng trách tiếp nhận 

đội Kinh doanh của Dự án Altara Residences Quy 

Nhơn, và bản thân tôi cũng quyết tâm đồng hành với 

dự án này đến cùng. Để giải quyết bài toán về các 

căn hộ nghỉ dưỡng đang “gãy sóng” trong Đại dịch 

COVID-19, tôi đã tự nhủ phải chinh phục các khách 

hàng của Dự án Altara Residences Quy Nhơn trong 

khoảng thời gian sớm nhất có thể, sau đó sẽ tiếp tục 

chinh phục những dự án tiếp theo của Alphanam.

Bản thân tôi là một người rất yêu Altara Residences. 

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi vào tham quan dự án, 

thời tiết hôm đó rất đẹp: biển xanh, cát trắng, nắng 

vàng; cộng thêm vẻ đẹp của Altara đã khiến tôi quyết 

định sẽ “sống chết” với dự án này. Tôi đã đầu tư mua 

một căn hộ VIP ở đây, vì tôi cảm thấy “cái duyên” với 

Altara Residences Quy Nhơn, và cũng vì tình cảm quá 
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BẰNG

VÀ TÌNH YÊU
     SẢN PHẨM

SỰ CHÂN THÀNH
THUYẾT PHỤC KHÁCH HÀNG

MR. PHẠM ĐỨC VƯƠNG
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

DỰ ÁN ALTARA RESIDENCES QUY NHƠN

Cuốn “Nhà giả kim” của nhà văn Paulo Coelho có câu viết: “If you desperately want something, the 

universe will conspire in helping you achieve it”, có nghĩa là nếu như bạn thật sự mong muốn có điều 

gì thì cả vũ trụ sẽ giúp bạn có được nó. Đó cũng là câu nói mà Mr. Phạm Đức Vương - Trưởng Phòng 

Kinh doanh Dự án Altara Residences Quy Nhơn tâm đắc và luôn tự nhắc nhở mình trên hành trình 

“leo núi”. Nếu lòng người quyết tâm thì không sợ thiếu cơ hội. Khi cơ hội đến, Mr. Phạm Đức Vương 

đã nắm bắt và không ngừng nâng cao giá trị bản thân mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất. 

Tháng 12 đang đi dần về những ngày cuối, và những thành quả tạo dựng được của năm 2021 đã giúp 

Mr. Phạm Đức Vương thêm bền chí và vững vàng trên chặng đường phía trước.

lớn mà tôi dành cho dự án. Khách hàng cũng sẽ tin 

tưởng vào lựa chọn đầu tư của tôi, vì tôi cũng làm bất 

động sản được năm năm rồi.

Tôi rất tự hào khi thành công với Altara Residences 

Quy Nhơn trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, mọi 

thứ đang lạm phát, chi phí tăng cao. Trong năm 2021, 

tôi được tiếp xúc với rất nhiều công dân ưu tú của 

Altara Residences Quy Nhơn - người đã chọn nơi đây 

làm nơi an cư, lạc nghiệp. Gần đây, một số cầu thủ 

thuộc Câu lạc bộ bóng đá TopenLand Bình Định đã 

chọn Altara, dù Quy Nhơn hiện tại có rất nhiều dự án bất 

động sản cao cấp khác. Trên cương vị là người tư vấn về 

đầu tư cho khách hàng, tôi cảm nhận được sự tin tưởng 

mà họ dành cho tôi, và tôi rất trân quý điều đó.

Trước đây, khi đảm nhiệm vị trí Chuyên viên Kinh 

doanh của Dự án King Palace, tôi đã gặt hái được 

những thành quả nhất định, và hiện tại thì King Palace 

cũng gần như “về đích”. Với nhiệt huyết của mình, tôi 

muốn có thử thách mới lớn hơn để chinh phục.

Tháng 7/2021, tôi tiếp nhận Dự án Altara Residences 

Quy Nhơn - một “vùng đất” rất mới. Lúc này, cả nước 

đang thực hiện giãn cách xã hội, tình hình kinh tế nói 

chung bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch, việc kinh 

doanh bất động sản mà đặc biệt với các sản phẩm bất 

động sản nghỉ dưỡng ở biển thì lại càng chịu tác động 

lớn. Nhưng tôi nghĩ, không có gì là không thể làm được. 

Tôi tìm hiểu rất kỹ về thị trường và nhận ra có nhiều dự 

án vẫn bán được, vậy thì tại sao tôi lại không thể, trong 

khi Altara Residences Quy Nhơn không hề thua kém bất 

cứ dự án nào. Từ đó, tôi quyết định dốc hết toàn tâm, 

toàn lực để bắt tay thực hiện. Ban Lãnh đạo đã đặt niềm 

tin vào tôi thì tôi sẽ cố hết sức, để không những giải 

quyết được bài toán đang nhức nhối cho tập đoàn mà 

còn đem lại thành công cho bản thân mình.

Tôi đã quyết tâm, đã yêu, đã ưng ý, thậm chí đã đầu tư, 

thì không có lý gì tôi lại không thử?

Những khách hàng của anh trong thời gian vừa qua 

đa dạng cả về ngành nghề, độ tuổi, quốc tịch… Anh 

cảm thấy nhờ đâu anh đã “chinh phục” được họ?

Yếu tố đầu tiên mà tôi luôn khuyên các bạn Sales là 

hãy “chân thành”. Khách hàng đều là những người rất 

tinh ý, họ sẽ nhận ra được con người thật của mình, bởi 

vậy nếu không muốn mất khách thì hãy cứ là chính mình. 

Có câu nói: “cứ sống lương thiện, Trời xanh sẽ an bài”. 

Hãy sống tốt đi, khách hàng sẽ không phụ lòng!

Tôi luôn mong muốn mang lại dịch vụ tối đa và giá trị 

thặng dư tốt nhất cho khách hàng. Khách hàng chỉ 

cần làm việc với chúng tôi thì sẽ nhận được rất nhiều 
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Tôi nhận thấy, các khách hàng đầu tư vào Altara 

Residences Quy Nhơn phần lớn rất quan tâm đến các 

dự án khác của Alphanam. Đó là còn chưa nói đến một 

bộ phận các khách hàng trước đây từng trải nghiệm 

Altara Suites Đà Nẵng và đã có sẵn sự tin tưởng. Họ 

sẵn sàng gạt ảnh hưởng của dịch bệnh qua một bên 

để sở hữu một sản phẩm bất động sản có giá trị bền 

vững, không hề mất đi và chỉ tăng lên theo thời gian.

Cá nhân tôi và team của tôi thành công bởi các dự 

án của Alphanam thật sự rất đẳng cấp và chất lượng. 

Chúng tôi không mất nhiều công sức trong việc thuyết 

phục khách hàng rằng đây là một “dự án cao cấp”, bởi 

sự cao cấp và chất lượng có thể “mắt thấy” chứ không 

đơn thuần chỉ là “tai nghe”. Chúng tôi cảm nhận được 

sự tinh tế trong “ngôn ngữ thiết kế” của chủ đầu tư, và 

cố khai thác được những điểm mà có thể khách hàng 

không để ý tới, nhưng chủ đầu tư lại âm thầm gửi gắm 

vào đó. Altara Residences Quy Nhơn có lớp sơn kháng 

khuẩn, hệ thống cấp khí tươi, hai đèn đọc sách ở giường 

đôi, điều hoà bố trí khéo léo… Tất cả đều là những điều 

rất nhỏ thôi, nhưng thể hiện sự quan tâm đến cảm xúc 

của khách hàng, và điều đó đã chạm đến trái tim của họ. 

Tôi phải cảm ơn công sức của Ban Lãnh đạo và đội ngũ 

thiết kế đã giúp chúng tôi có được sản phẩm chất lượng 

đến thế để giới thiệu, và để tự hào.

tiện ích gia tăng, ví dụ khi khách hàng đi tham quan 

thì tôi sẽ có team phục vụ đưa đón, ăn uống, hậu cần, 

nghĩa là khách hàng chỉ việc đầu tư - cả thế giới cứ để 

team của tôi lo (cười). Tôi nghĩ, với những khách hàng 

thành đạt, khi họ đã quá bận rộn và mệt mỏi với công 

việc thì những hành động quan tâm nhỏ như thế thôi 

cũng sẽ là điểm cộng rất lớn, giúp tôi chiếm lợi thế so 

với các đối thủ cạnh tranh.

Hơn nữa, tôi luôn trung thành và cam kết đồng hành 

cùng khách hàng. Tôi không chỉ bán sản phẩm, mà còn 

bán niềm tin, bán giải pháp cho khách hàng. Họ mua sản 

phẩm và họ được nhận cái gì, đầu tư sinh lợi như thế nào 

- những điều đó tôi sẽ “bày sẵn mâm cỗ” cho khách hàng 

chọn, để khách gửi gắm niềm tin và đồng hành cùng tôi 

về lâu dài. Tất nhiên, để làm được điều này, tôi cần trau 

dồi và tìm hiểu về thị trường, đưa ra những sự so sánh 

cho khách hàng một cách chân thật nhất, còn quyết định 

có chọn tôi hay không là tuỳ ở họ.



39Alphanam Magazine - Tháng 12/2021 - Số 48

mới có thể truyền được tình yêu đó đến cho khách 

hàng. Thương hiệu Altara khá là mới, có thể chưa có 

quá nhiều sự tham chiếu. Nhưng minh chứng rõ nhất 

là Altara Suites Đà Nẵng rất thành công, rất được 

yêu thích, và không có lý do gì mà Altara Residences 

không thể làm tốt hơn. Tôi luôn tự hào về sự đánh giá 

cao của các khách hàng quốc tế đến từ các nước phát 

triển dành cho Altara Suites Đà Nẵng trên Agoda và 

Fanpage.

Đặc biệt, phương diện Pháp lý của Altara Residences 

Quy Nhơn rất vững chắc. Từ giấy phép xây dựng, sổ 

đỏ, văn bản pháp lý…, chúng tôi đều có thể tự tin trả lời 

khách hàng.

Tôi luôn cố gắng đem tình yêu và cả sự trải nghiệm 

của mình để chạm đến xúc cảm của người đối diện. 

Altara Residences Quy Nhơn không giống bất kỳ một 

dự án nào khác ở Quy Nhơn, khi dự án này vừa hiện 

đại nhưng lại rất “thơ”, đúng như ý nghĩa của slogan 

“Đánh thức Nàng Tiên”.

Khi tôi ngắm căn hộ mẫu, tôi cảm nhận được những 

điều chủ đầu tư gửi gắm và cái tâm chủ đầu tư dành 

Tôi tìm hiểu Altara rất kỹ, và càng tìm hiểu thì tình cảm 

càng lớn. Cũng giống như cách tôi yêu một cô gái, tôi 

sẽ nhìn ra những ưu điểm của cô ấy mà có thể người 

khác chưa thấy được để yêu. Ngoài ra, việc tìm hiểu kỹ 

lưỡng sẽ giúp tôi tìm ra được cách nói với khách hàng 

khi họ hỏi tôi về một số điểm khiến họ còn băn khoăn 

và chưa ưng ý.

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải từng nói, Alphanam “đề 

cao giá trị “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, vậy nên giá trị 

cốt lõi, giá trị thật đem đến cho khách hàng mới là 

giá trị bền vững”. Là một người Alphanam, chắc hẳn 

anh luôn tự hào về những sản phẩm và dịch vụ do 

Alphanam tạo ra. Anh đã đưa sự tự hào đó vào trong 

những lời giới thiệu với khách hàng như thế nào, để 

họ cũng cảm nhận được chất lượng của các dự án?

Tôi thường nói với các bạn Sales, các bạn cộng tác 

viên rằng, chúng ta cần yêu dự án và hiểu dự án thì 
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cho khách hàng. Họ đã thiết kế tinh tế đến từng chi 

tiết nhỏ, bước vào căn hộ như bước vào một khách 

sạn cao cấp. Tôi nghĩ Ban Lãnh đạo Alphanam Group 

đều là những người đã đi rất nhiều nơi và đưa những 

tinh hoa của thế giới áp dụng vào các sản phẩm của 

Alphanam. Bản thân tôi là người thích đi du lịch và trải 

nghiệm để có thêm “chữ” trong đầu khi trò chuyện 

với khách hàng, vì vậy tôi biết điểm mạnh của Altara 

Residences Quy Nhơn ở đâu để chia sẻ với họ.

về thị trường và các đối thủ cạnh tranh. Có quá nhiều 

thứ phải học và trau dồi mỗi ngày.

Sau 5 năm làm việc, nghề này đã đem lại cho anh 

điều gì?

Tài sản quý giá nhất của tôi sau 5 năm làm việc trong 

lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đó chính là khách 

hàng. Khách hàng là kho tàng kiến thức khổng lồ với 

tôi, mỗi người đều mang lại cho tôi những kiến thức, 

góc nhìn đa chiều trong cuộc sống của họ. Tôi là người 

mang lại dịch vụ cho khách hàng, nhưng khi tôi sẵn 

sàng mở lòng ra với họ thì họ cũng không ngần ngại 

mở lòng với tôi, chia sẻ cho tôi những điều bổ ích và 

những cơ hội mới. Một điều nữa, đó là nghề này giúp 

tôi được đi nhiều và trải nghiệm nhiều tại các vùng 

đất giàu tiềm năng ở khắp nơi trên mọi miền Tổ Quốc - 

những nơi Alphanam chọn xây dựng các dự án bất động 

sản. Đó là những “kênh” học hỏi vô giá mà tôi rất 

quý trọng.

Thú thật, sau khi đã “bén” với nghề, tôi không muốn đổi 

sang nghề khác nữa. Nghề này đòi hỏi tôi phải có kiến 

thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế, tài chính, thiết 

kế, thị trường, marketing… Tôi cảm giác mình không 

chỉ là một người sales mà còn là một người làm nghề 

“hospitality”. Tôi sẵn sàng trích một phần chi phí bán 

hàng để tăng giá trị dịch vụ mà khách hàng được nhận. 

Nghề kinh doanh bất động sản đòi hỏi rất nhiều tố 

chất thì mới đáp ứng được nguyện vọng của khách 

hàng và đảm bảo quyền lợi cho họ. Anh đã “nâng 

cấp” bản thân mình mỗi ngày như thế nào để không 

ngừng “đi trước một bước”?

Tôi ưu tiên những trải nghiệm. Ngay cả lúc tôi làm việc 

ở vị trí chuyên viên kinh doanh Dự án King Palace hay 

khi đã trở thành một Trưởng Phòng kinh doanh Dự 

án Altara Residences Quy Nhơn, tôi đều chọn cách tự 

mình trải nghiệm các sản phẩm khác cùng phân khúc. 

Tôi tự bỏ tiền để ở tại những căn hộ cao cấp ít nhất 

trong 1 ngày 1 đêm, với mục đích tìm hiểu dự án đó có 

những điểm gì hơn, kém so với dự án của mình. Với 

những điểm tối ưu hơn, tôi sẽ biến chúng thành selling 

- points bán hàng. Tôi đã học được rất nhiều kiến thức 

từ các chuyến đi, tôi ăn nhiều đồ ngon, hiểu được 

người dân bản địa, nắm bắt được tâm lý và thói quen 

của họ để tư vấn cho họ tốt hơn.

Tôi cũng phải cập nhật và đổi mới bản thân liên tục. 

Tôi vừa đăng ký một khoá học thiết kế nội thất, tôi 

quan niệm rằng có những kiến thức kể cả không cần 

biết sâu nhưng ít nhất là “phải biết”. Tôi muốn sẽ tư 

vấn thêm được về nội thất cho khách, từ đó đem lại 

dịch vụ tối đa cho họ. Đa số khách hàng mua nhà xong 

đều cần làm nội thất ngay, họ sẽ hỏi tôi rằng “em có 

phương án nào tư vấn cho anh/chị không?”, hoặc họ 

muốn hỏi về bản thiết kế, hay tư vấn về phong thuỷ… 

thì tôi đều chia sẻ được với họ. Chưa kể, tôi phải biết 
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Ngày mới ra trường, tôi đã thử sức làm việc ở những 

lĩnh vực khác, thậm chí tôi chưa từng nghĩ mình sẽ 

gắn bó với ngành bất động sản. Tôi dự định sẽ làm 

những công việc văn phòng an toàn và ổn định, như 

ngành ngân hàng chẳng hạn! Không ngờ, “nghề chọn 

người”, tôi lại theo ngành kinh doanh và nghề này 

buộc tôi phải trở nên năng động hơn, giúp tôi đi nhiều 

nơi hơn, quen nhiều người hơn. Khi làm nghề này, tôi 

cảm giác tôi như một “công dân toàn cầu”, không giới 

hạn vị trí không gian và thời gian, ở đâu cũng có thể 

làm việc được, chỉ có khái niệm “hết việc” chứ không 

có khái niệm “hết giờ”. 

Thời sinh viên, tôi là người khép kín, sống nội tâm, ngại 

kết giao bạn mới. Nhưng bây giờ, tôi có rất nhiều bạn 

và chỉ có bạn thân, không có khái niệm bạn xã giao. 

Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu bé nhút nhát ngày xưa lại có 

cuộc sống như bây giờ. 

Chưa kể, làm kinh doanh, tôi có được môi trường rèn 

luyện ngoại ngữ miễn phí. Với vốn tiếng Anh sẵn có 

của mình, tôi giao tiếp với khách quốc tế mỗi ngày 

thông qua nói chuyện trực tiếp, trao đổi qua điện thoại 

hoặc tin nhắn facebook, viber… Tôi được chủ động và 

được thực chiến về ngoại ngữ, đó là điều quý giá mà 

tôi đã nhận lại được trong nhiều năm qua.

Anh có thể chia sẻ về một kỷ niệm hoặc một khách 

hàng khiến anh nhớ nhất trong những năm tháng 

làm nghề kinh doanh bất động sản?

Tôi nhớ nhất một kỷ niệm diễn ra vào cuối năm 2018 - 

đầu năm 2019 tại Alphanam, khi đó tôi như được tổ nghề 
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những vị khách này đi du lịch Đà Nẵng. Sau đó, khách 
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doanh, phải thay đổi chiến lược tài chính; khi thì họ 

chỉ muốn đi du ngoạn mà không có nhu cầu mua nhà… 

Nhưng không sao, đó là bài học cho tôi, giúp tôi có 

thêm trải nghiệm. Họ không xuống tiền nhưng lại giới 
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trị mà tôi nhận lại được. 
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Anh kỳ vọng điều gì cho năm mới 2022 phía trước? 

Trong tình hình dịch bệnh thì sẽ xuất hiện thêm nhiều thách thức, nhưng tôi 

yêu Altara Residences Quy Nhơn, tôi là một người đầu tư thành công và tôi 

có đủ động lực để thực hiện! Thời điểm bệnh dịch hoành hành, không phải 

ai cũng có can đảm để lên máy bay và đi nhiều nơi. Nhưng tôi lại muốn “dấn 

thân”, bởi tôi có mục tiêu khác phía trước. Tôi hy vọng rằng mình sẽ làm tốt 

trong dự án này để được tin tưởng giao phó những nhiệm vụ tiếp theo, vì tôi 

cảm thấy tôi rất “hợp gu” với các sản phẩm của Alphanam. Tôi tin rằng tôi sẽ 

“quét sạch bảng hàng” Altara Residences Quy Nhơn tối thiểu trong 6 tháng 

tới. Bởi “nếu như bạn thật sự mong muốn có điều gì thì cả vũ trụ sẽ giúp bạn 

có được nó” - câu này luôn đúng với tôi của năm 2021, và mong rằng năm 

2022 cũng vậy!

Cảm ơn anh, một lần nữa chúc mừng anh vì những thành quả của năm 

2021, và chúc anh thành công hơn nữa trong năm mới 2022 sắp tới!
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Một Giáng sinh rất Alphanam49

Alphanam Magazine

5 năm “đập cùng nhịp” với Tập đoàn44

Cận cảnh
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Chọn ra mắt vào tháng cuối của năm 2016, đến nay Alphanam Magazine đã đồng hành cùng 

Alphanam qua 5 năm. Giá trị của hành trình ấy không được đo đếm bằng đơn vị năm tháng, mà 

bằng sức sống mãnh liệt và tình cảm ấn phẩm này nhận được từ người Alphanam, bất chấp sự 

phát triển của các ứng dụng hiện đại.

Tháng 12 - tháng xuất bản Alphanam Magazine - nổi bật với ngày lễ Noel. Mong rằng ấn phẩm này 

sẽ mang tính chất No-End (Không có kết thúc), để lưu giữ “văn hóa đọc” của người Alphanam, và 

hơn thế nữa là để ghi lại những bước phát triển của Tập đoàn. Những trang nội san của Alphanam 

ngày hôm nay, cũng sẽ trở thành lịch sử của Tập đoàn mai sau.

“Tháng 12/2016, Tập san Alphanam Newsletter ra đời, là 

món quà đầu năm nhiều tâm huyết của Ban Lãnh đạo 

và Ban Biên tập gửi đến toàn thể CBNV của Alphanam 

Group. Tập san sẽ được phát hành định kỳ mỗi tháng 

một lần, mang sứ mệnh là một kênh thông tin truyền 

tải những giá trị mà Alphanam coi trọng…”

Đó là những dòng giới thiệu ngắn gọn, nhưng gửi gắm 

nhiều hy vọng, nhiều tâm tư của Ban Biên tập vào ngày 

Alphanam Magazine - khi đó có tên là Alphanam 

Newsletter - ra đời. Thấm thoắt đến nay đã 5 năm, 

Alphanam Magazine vẫn khẳng định được vai trò của 

một “kênh thông tin truyền tải những giá trị mà 

Alphanam coi trọng” như sứ mệnh đã đề ra ban đầu. Giữ 

thời gian ra mắt định kỳ vào mỗi cuối tháng, ấn phẩm này 

đã trở thành một bản nhạc với những nốt thăng trầm, 

một bức tranh toàn cảnh với những gam màu đa dạng để 

tổng kết lại chặng đường từng tháng đã trải qua. 

Từ hình thức Newsletter đưa tin đơn thuần, nay 

Alphanam Magazine đã trở thành một ấn phẩm tập hợp 

của tin tức và cảm xúc, có thêm nhiều chuyên mục mới 

như Người Alphanam, Trạm đọc, Tản mạn Điện ảnh, Cận 

cảnh, Tiêu điểm. 

TIN TỨC

Tháng 12/2016 - Tháng 12/2021:
Tròn 5 năm Alphanam Magazine ra đời

5 NĂM “ĐẬP CÙNG NHỊP” VỚI TẬP ĐOÀN

44 Alphanam Magazine - Tháng 12/2021 - Số 48

Alphanam Magazine đang thực hiện sứ mệnh mà chỉ có 

ấn phẩm này mới làm được: duy trì văn hóa đọc của 

người Alphanam một cách lặng thầm, và bền bỉ. 

Trong thời đại công nghệ, “thói quen đọc” và “văn hóa 

đọc” đã không còn được  chú tâm “nuôi dưỡng”, với sự 

lên ngôi của một loạt những ứng dụng và tiện ích khác. 

Tik Tok với các video ngắn dưới 3 phút, đã vượt qua 

Google và trở thành nền tảng được truy cập nhiều nhất 

năm 2021. Tác động đến cảm xúc bằng hình ảnh và cả 

âm thanh, đã chiếm thế thượng phong so với những 

trang sách hay những trang tạp chí dày đặc câu chữ. 

Những cuốn tạp chí dường như đang trở thành một thói 

quen lạc lõng, ngược ngạo với nhịp sống hiện đại đang 

chuyển đổi công nghệ số. 

Tuy nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào góc nhìn mỗi 

người, đâu phải ngẫu nhiên mà những giá trị xưa cũ 

vẫn được người ta nhắc nhớ; hay những quán cafe bài 

trí theo theo phong cách các thập niên trước vẫn hút 

khách, trong đó có không ít các bạn trẻ. Có những điều

đáng để hoài niệm, nhưng vẫn giữ nguyên được giá trị 

hôm nay và mãi về sau. Trong thời điểm các phương 

tiện nghe nhìn hiện đại bùng nổ, cũng giống như cách 

thế hệ ông bà, bố mẹ chúng ta nhớ quay quắt âm thanh 

rè rè từ những chiếc radio cassette, vẫn còn rất nhiều 

người yêu tha thiết việc được ngửi mùi giấy từ sách 

mới, được đọc và cất giữ kỷ niệm trong những cuốn tạp 

chí. Alphanam Magazine là một sản phẩm như vậy. 

Đến nay, khi đã đủ đầy các phương tiện hiện đại, 

Alphanam Magazine vẫn có một sức hút riêng biệt. Nội 

san ra đời khi Alphanam chưa có group facebook, 

group zalo, cũng chưa có website Alphanam Family. 

Cho đến hiện tại, khi các ứng dụng kể trên đã trở thành 

kênh truyền thông chính dành cho người Alphanam, ấn 

phẩm này vẫn được Ban Nhân sự sử dụng để giới thiệu 

với nhân sự mới, vẫn được Ban Biên tập dồn toàn bộ 

tâm huyết để viết từng câu chữ, vẫn có một số lượng 

độc giả riêng đông đảo.

Đọc Alphanam Magazine, là những phút giây sống 

chậm cho tâm hồn, để có thêm cảm xúc và năng lượng 

cho cuộc sống mến yêu này.

TIỂU ĐIỂM

Những giá trị riêng biệt
giữa một thế giới đầy biến động

NGƯỜI ALPHANAM
Độc giả nói gì về Alphanam Magazine?

Một trong những điều khiến tôi ấn tượng nhất về văn hóa nội bộ của Alphanam đó chính là sự đầu tư 

công phu về hình ảnh, thiết kế và nội dung có chiều sâu, chạm được vào trái tim độc giả của tập san nội 

bộ. Bản thân tôi là một người thích đọc, thích nghiền ngẫm, cũng thích được trải nghiệm trên những 

trang viết giàu cảm xúc, bởi vậy Alphanam Magazine luôn là một sản phẩm yêu thích của tôi. Chúc cho 

Alphanam Magazine sẽ phát triển hơn nữa để mang đến những bài viết tuyệt vời cho độc giả. 

MS. LÊ THỊ THU TRANG

Phó Phòng Chất lượng Đào tạo
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Nội dung phong phú, truyền tải nhiều ý nghĩa và lưu giữ hành trình của Tập đoàn hàng tháng một cách 

đầy đủ, sinh động là những điều tôi thích nhất ở Alphanam Magazine. Tôi nghĩ không nhiều doanh 

nghiệp làm được điều này ở một sản phẩm mang tính lưu truyền nội bộ. Thậm chí, không dừng ở phạm 

vi những thành viên trong tập đoàn với nhau mà tôi còn sẵn sàng đem “khoe” những cuốn Nội san này 

với bạn bè, rằng “Nội san của Tập đoàn Alphanam đấy”. 

MS. THIỀU THỊ TÂM

Trưởng Phòng Nguồn vốn

Tôi gia nhập mái nhà chung Alphanam chưa lâu, nhưng một trong những điều tôi cảm thấy khác biệt ở 

Alphanam đó là tạp chí nội bộ. Tôi nghĩ hiện nay với sự phát triển của các phương tiện công nghệ thông 

tin, người người nhà nhà ưa chuộng các sản phẩm video và tik tok, thì việc đầu tư vào Alphanam 

Magazine cũng chính là Alphanam đang gìn giữ “văn hóa đọc” cho từng cán bộ nhân viên. Đó là điều tôi 

nhận thấy và rất cảm phục những người thực hiện. Mong rằng tinh thần này sẽ luôn được giữ vững cho 

hôm nay, cho đến mãi về sau!

MS. NGUYỄN KIỀU ANH

Phó Phòng Pháp chế Tập đoàn

Tôi hiểu rằng để có được thành phẩm Alphanam Magazine như vậy cần rất nhiều công sức và sự cần 

mẫn. Dù là tạp chí nội bộ nhưng chất lượng trong từng câu chữ, chi tiết luôn được Ban Biên tập đặt lên 

hàng đầu chứ không hề qua loa, đó là điều khiến tôi rất cảm phục. Chúc cho đội ngũ thực hiện 

Alphanam Magazine sẽ có thêm nhiều nguồn cảm hứng hơn nữa trong tương lai, để các bài viết và hình 

ảnh sẽ luôn tuyệt vời như vốn có. 

MR. NGUYỄN CƠ THẠCH

Trợ lý Tổng giám đốc - Văn phòng Hội đồng Quản trị

Với công việc liên quan nhiều đến kỹ thuật, khá là cứng nhắc và khô khan, những bài viết của Tập san 

Nội bộ Alphanam Magazine như một “vùng đất mới” mà tôi rất quan tâm và háo hức được khai phá. Có 

thể có nhiều người nói rằng làm kỹ thuật thì thường không thích và không để ý đến những sản phẩm 

viết lách như vậy, nhưng với tôi thì khác. Hàng tháng, tôi vẫn đón đọc Alphanam Magazine. Đặc biệt, tôi 

rất thích chuyên mục Người Alphanam, vì ở đó tôi được đọc những tâm sự của đồng nghiệp - những 

người tôi biết hoặc chưa biết - nhưng đều giúp tôi có được sự đồng cảm lớn và hiểu họ hơn cả trong 

cách làm việc lẫn trong cuộc sống.

MR. PHẠM TIẾN TUẤN

Nhân viên Kỹ thuật - Ban Hành chính
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Ngày 26/12/2016, Tập san Alphanam Newsletter ra đời, là món quà Ban Biên tập gửi đến toàn thể CBNV của 

Alphanam Group và nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ hết mình từ Ban Lãnh đạo tập đoàn.

Alphanam Newsletter đánh dấu sự thay đổi khi chính thức đổi tên thành

Alphanam Magazine với nhiều chuyên mục mới.

8

CẬN CẢNH

Với vị trí một chuyên viên tuyển dụng của Ban Nhân sự, Alphanam Magazine hàng tháng rất quan trọng 

với tôi, bởi tôi thường đọc để thấm nhuần văn hóa Alphanam, với mong muốn truyền tải được những 

giá trị của Alphanam đến với những nhân sự mới. Alphanam của quá khứ hay hiện tại đều được lưu giữ 

một cách cẩn thận và chi tiết trong những trang viết, điều đó rất có ý nghĩa với tất cả những người 

Alphanam.
MR. HOÀNG THIÊN PHÚC

Chuyên viên Tuyển dụng - Ban Nhân sự

Những con số ghi dấu hành trình 5 năm 

26/12/2016

Tháng 6/2020

Là số trang của cuốn Alphanam Newsletter đầu tiên.

55 Là số trang trung bình của các số Nội san đã phát hành tính đến tháng 12/2021.

300 - 350 Lượt đọc hàng tháng của mỗi số Alphanam Magazine.

30 Khoảng cách giữa thời điểm phát hành các số Nội san, tính bằng đơn vị ngày.

48 Đến tháng 12/2021, 48 số Nội san được phát hành. 

384 Số lượng tin được điểm lại trong chuyên mục “Tin tức”.

288 Số lượng các thành viên xuất hiện trong chuyên mục “Người Alphanam”.
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Alphanam Magazine không chỉ mang lại những cảm xúc tích cực cho độc giả, mà còn đem lại những giá trị vô giá cho 

chúng tôi - những người thực hiện và được đề tên ở trang cuối cùng của từng cuốn.

Không gì ý nghĩa hơn khi chúng tôi được song hành, được chứng kiến mỗi bước đi, mỗi dấu chân và sự thay đổi từng 

ngày, từng giờ của Tập đoàn. Và hạnh phúc hơn cả chính là có được trọng trách ghi lại những dấu ấn ấy. 

Hơn cả, chúng tôi đã tự hoàn thiện các kỹ năng của bản thân trong mỗi số phát hành. Càng về sau, nội dung càng 

phong phú, nhân vật được chọn phỏng vấn càng đông đảo, đòi hỏi chất lượng cả về nội dung và thiết kế cũng phải tăng 

lên từng ngày. 

Cẩn trọng và chỉn chu là hai tính từ để nói về cách chúng tôi viết và xuất bản một ấn phẩm Nội san. Nhà văn Nam Cao 

từng viết: “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương”, và chúng tôi ý thức được nghề viết lách lại càng 

phải cẩn trọng gấp nhiều lần. Cách viết cũng cần cẩn thận như cách lựa chọn bạn đời vậy! Đã xem Alphanam Magazine 

là một phương thức để lưu giữ lịch sử của Tập đoàn, thì những người thực hiện càng phải nỗ lực để ấn phẩm xứng đáng 

với vai trò đó. 

CHIA SẺ

Viết nội san, cũng cẩn thận
như chọn bạn đời…

Chúc mừng hành trình 5 năm của Alphanam Magazine. Noel này, xin chúc cho 

Alphanam Magazine sẽ “no-end” và luôn là một trong những niềm tự hào của

văn hóa nội bộ Tập đoàn, đáp lại sự kỳ vọng của Ban Lãnh đạo và các thành viên

Đại gia đình Alphanam.

Chúc mừng 5 năm Alphanam Magazine

NƠI LƯU GIỮ LỊCH SỬ
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Đã từ lâu, tại Alphanam, Noel không còn chỉ là một ngày lễ trong năm, mà đã trở thành một 

“mùa”, một dịp lễ hội với các hoạt động kỷ niệm đáng nhớ. Không đợi đến cuối tháng, người 

Alphanam đã có những sự chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng từ rất sớm để mang Giáng sinh 

đến với không gian làm việc. 

Dù những hoạt động kỷ niệm Giáng sinh đều đổi mới qua từng năm, nhưng có một điều sẽ không bao 

giờ thay đổi: Noel luôn là dịp lễ đáng để trông đợi và có sức hấp dẫn lạ kỳ với người Alphanam. Đặc 

biệt, các thành viên làm việc tại trụ sở văn phòng 47 Vũ Trọng Phụng sẽ chuyển về địa điểm mới 108 

Nguyễn Trãi vào thời điểm đầu năm mới dương lịch, bởi vậy một không gian được trang hoàng rực rỡ 

là mảnh ghép hoàn hảo để đón Giáng sinh và khép lại năm cũ. 

Mời các độc giả của Alphanam Magazine cùng chiêm ngưỡng những bức hình “rất Giáng sinh” của 

người Alphanam từ mọi miền Tổ Quốc. 

TRỤ SỞ 47 VŨ TRỌNG PHỤNG, HÀ NỘI

MỘT GIÁNG SINH

“RẤT
ALPHANAM”
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KING PALACE

CÔNG TY CỔ PHẦN VIREX - 33 BÀ TRIỆU, HÀ NỘI
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SA PA

ALTARA SUITES ĐÀ NẴNG

YÊN BÁI
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ALTARA RESIDENCES QUY NHƠN

GOLDEN CITY AN GIANG

Chút
của ngày cuối năm...

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, người Alphanam hãy tự thưởng cho bản thân những phút giây

thư giãn và vui vẻ bên cạnh những người thân yêu. Một năm qua với những nỗi lo khi dịch bệnh kéo dài, 

chắc hẳn mọi người cũng đã vất vả nhiều lắm! 

Một năm qua, Alphanam của chúng ta đã đứng vững trước những thách thức, ứng biến quyết liệt và 

tăng tốc để “thắp sáng thành công”, đánh dấu chặng đường 26 năm hoạt động bằng rất nhiều mốc 

son đáng nhớ. Trong năm 2021, hai dự án King Palace Hà Nội và Altara Residences Quy Nhơn đã hoàn 

thành tiến độ khi bàn giao và đưa vào sử dụng. Hai thương hiệu thang máy ALPEC và FUJIALPHA lọt top 

10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam; sản lượng thang máy năm 2021 tăng trưởng 179% so với năm 

2020, gần 350% so với năm 2019, cho thấy tốc độ tăng trưởng vượt bậc và ngày càng tạo được niềm 

tin đối với khách hàng. Một ngành nghề truyền thống khác là Alphanam cơ điện cũng đóng vai trò 

quan trọng khi trúng các gói thầu đều là các dự án trọng điểm của đất nước. 

Người Alphanam đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên thành công của Tập đoàn với các giá trị và phẩm 

chất được tôi rèn qua nhiều thời khắc khó khăn, học cách vượt qua mọi khủng hoảng bằng việc đổi mới bản 

thân và không ngừng vận động tiến về phía trước. Bình đẳng - Mang giá trị vào hành động - Sức mạnh tập 

thể - Ngày làm việc hiệu quả, tuần làm việc kết quả chính là sức mạnh giúp cho những người mang 

trong mình DNA-Alphanam chinh phục những miền đất hứa, mang đến các sản phẩm và dịch vụ với 

chất lượng tốt nhất.

Alphanam Magazine số 48 - cũng là số cuối cùng của năm 2021, xin gửi những yêu thương và lời chúc 

tốt đẹp đến toàn thể các thành viên của Đại gia đình Alphanam. Chúc tất cả chúng ta có thật nhiều sức 

khoẻ, hoàn thành được những điều còn dang dở và sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách.

 HAPPY NEW YEAR 2022

CHIA SẺ
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