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Savills Việt Nam 

Savills Việt Nam là công ty tư vấn bất động sản lớn nhất và nhiều kinh nghiệm nhất với văn phòng tại Hà Nội và 
TP.HCM. Công ty cung cấp các dịch vụ bất động sản toàn diện như: Kinh doanh Bất động sản nhà ở, Cho thuê 
Thương mại, Cho thuê Bất động sản nhà ở, Nghiên cứu & Tư vấn, Định giá & Nghiên cứu khả thi, Dịch vụ Ngân 
hàng & Doanh nghiệp, Tư vấn & Môi giới Đầu tư, Tư vấn & Cho thuê Mặt bằng bán lẻ, Quản lý Bất động sản & 
Tài sản, Tư vấn & Đại diện Khách thuê, Tư vấn & Cho thuê Mặt bằng công nghiệp, Tiếp thị & Các dịch vụ sáng 
tạo. Savills Việt Nam đã vinh hạnh nhận Giải thưởng Bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương 2015-2016 cho 
các hạng mục: “Công ty Bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam” và “Công ty tư vấn Bất động sản xuất sắc 
nhất Việt Nam”. Với hơn 20 năm hoạt động và phát triển tại thị trường Việt Nam, Savills Việt Nam tự hào là 
công ty tư vấn BĐS lâu năm nhất với số liệu về phát triển BĐS đầy đủ nhất trên thị trường trong nước. Hiện tại, 
công ty có khoảng 800 nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trên cả nước và con số này vẫn đang tiếp 
tục tăng lên.  
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THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TP.HCM SẼ TẠO BƯỚC NGOẶT LỚN 
TRONG NĂM 2016 

Trong một báo cáo tổng kết về bán lẻ gần đây, Savills Việt Nam ghi nhận mức độ quan 
tâm của các khách thuê mới, cũng như các nhà đầu tư lớn đến từ nước ngoài đối với thị 

trường bán lẻ Việt Nam đang tăng lên.  

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng rằng 

năm 2016 sẽ là năm bản lề tạo ra bước ngoặt lớn cho thị trường bán lẻ Tp.HCM. Mức 

tiêu dùng tại Việt Nam đang có tốc độ gia tăng khá nhanh so với các thị trường khác 

trong khu vực, điều này sẽ góp phần mang đến một mô hình bán lẻ bền vững hơn trong 

thời gian sắp tới. Các nhà bán lẻ quốc tế đã sẵn sàng tham gia vào thị trường bán lẻ sôi 

động trong nước nhằm đón đầu một loạt các hiệp định tự do thương mại sẽ có hiệu lực 
trong thời gian tới, bên cạnh các triển vọng nới lỏng mức thuế và hạn ngạch, cũng như 
các thủ tục đang từng bước được đơn giản hóa.” 

Dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đang ngày một gia tăng là hai yếu tố quan trọng góp 

phần cho sự tăng trưởng của thị trường bán lẻ. Cả hai phân khúc khách hàng này ngày 

càng có nhận thức tốt hơn về việc chi tiêu, cũng như mong muốn tìm đến những môi 

trường bán lẻ sang trọng, hiện đại và tiện nghi. Xu hướng hiện nay có thể dễ dàng nhận 

thấy là sự gia tăng ngày càng nhiều các trung tâm thương mại hạng trung, đặc biệt tại 

các khu vực dân cư mới như Quận 2, Quận 7, Gò Vấp…. Các nhà bán lẻ trong nước và 
quốc tế mong muốn tìm kiếm những trung tâm thương mại có chất lượng cao tại những vị 

trí đắc địa, nhưng trên thực tế những trung tâm này chưa có nhiều trên địa bàn thành 

phố.  

Crescent Mall là một trong những trung tâm mua sắm thành công nhất của Tp.HCM. Đi 

vào hoạt động từ cuối năm 2011, tới nay Crescent Mall luôn đảm bảo lượng khách đạt 

xấp xỉ 560,000 khách mỗi tháng, góp phần đảm bảo doanh thu tuyệt vời cho các nhà bán 

lẻ và mang đến một trong những trải nghiệm mua sắm tốt nhất hiện nay tại Việt Nam.  

Theo bà Joanne Gasgonia, Giám đốc điều hành Crescent Mall: “Ngay từ khi trung tâm 

chưa đi vào hoạt động cũng như thị trường bán lẻ tại Việt Nam còn ở thời kỳ sơ khởi, 

Savills đã được chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng tin tưởng chỉ định thực hiện các dịch vụ tiền 

khai trương từ thiết kế, phân bổ khách hàng, đến các dịch vụ tiếp thị v.v… và Savills liên 
tục được chỉ định vận hành trung tâm trong suốt 5 năm qua.” 

                                             Bản tin Bất động sản được lưu trữ và phân phối tại www.diaoconline.vn. 
                                             Được sự đồng ý và bảo vệ bản quyền bởi Savills
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Với cam kết luôn mang lại những trải nghiệm mua sắm đẳng cấp cho khách hàng, đầu 

tháng 2 năm 2016 vừa qua, Crescent Mall tự hào là trung tâm mua sắm đầu tiên tại Việt 

Nam chính thức ra mắt một ứng dụng trên điện thoại di động thông minh tích hợp công 

nghệ định vị. Khách hàng có thể dễ dàng tải miễn phí ứng dụng này trên hai hệ điều hành 

iOS và Android. Ứng dụng Crescent Mall mang đến cho người dùng một cuộc cách mạng 

trong mua sắm thông qua việc sử dụng công nghệ định vị, với mục tiêu nhằm gia tăng kết 

nối giữa khách hàng với các thương hiệu. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ cung cấp các 

trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa và thuận tiện tối ưu cho khách hàng tại Crescent 

Mall. Cụ thể, người dùng có thể dễ dàng truy cập vào các chương trình khuyến mãi, ưu 

đãi & sự kiện mới nhất cũng như các thông tin hữu ích như giờ mở cửa, danh mục cửa 

hàng.v.v. Thêm vào đó, chương trình khách hàng thân thiết tích hợp trên ứng dụng còn 
giúp người mua sắm có cơ hội tận hưởng và cập nhật hàng trăm lợi ích và khuyến mại 

đặc biệt của Crescent Mall trong suốt một năm.  

Ông Neil MacGregor nói: “Savills tự hào luôn mang tới dịch vụ tư vấn bán lẻ tốt nhất cho 
các khách hàng, điển hình là việc xen kẽ hài hòa giữa các thương hiệu bán lẻ lớn trong 

nước và quốc tế tại Crescent Mall. Chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ 

phía các đơn vị kinh doanh về mức doanh thu ổn định trong thời gian dài từ các cửa hàng 

đặt tại đây. Việc ứng dụng công nghệ vào mua sắm tại Crescent Mall sẽ tạo ra bước đột 

phá mới cho thị trường bán lẻ trong nước, tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong của 

Crescent Mall trong ngành thương mại bán lẻ.”      

-Hết- 
 

Nếu có thắc mắc hay câu hỏi, xin vui lòng liên hệ:    

Vũ Kiều Linh 

Giám đốc Tiếp thị & Truyền thông 
Savills Việt Nam 
 
T:+84 8 3823 9205 Ext:153 
F:+84 8 3823 4571 
E:vkieulinh@savills.com.vn 

Võ Ngọc Thảo 

Phụ trách Truyền thông miền Nam 
Savills Tp.HCM 
 
T:+84 8 3823 9205 Ext:112 
F:+84 8 3823 4571 
E:vngocthao@savills.com.vn 

Đinh Hương Linh 

Trưởng phòng Tiếp thị & Truyền thông 
Savills Hà Nội 
 
T:+84 4 3946 1300 Ext:112 
F:+84 4 3946 1302 
E:dhuonglinh@savills.com.vn 
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