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CÂU CHUYỆN VỀ CHÚNG TÔI
Chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái với tên gọi KLC GROUP, hoạt động trên 4 lĩnh vực chính:
KINH DOANH DU LỊCH
SINH THÁI & LỮ HÀNH

QUẢN LÝ VẬN HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

ĐẦU TƯ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC
DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN

SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ

STAREAL là thương hiệu chuyên tâm đảm nhiệm lĩnh vực Bất động sản.
STAREAL phát triển kinh doanh theo định hướng đa dịch vụ, mang đến giá trị thực khép kín cho cả khách hàng và đối tác.
STAREAL không chỉ đơn thuần là công ty dịch vụ Bất động sản mà còn là hệ sinh thái được kiến tạo trên nền tảng số hóa đáng trải nghiệm.
Với những con người có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản; chúng tôi luôn khát khao chinh phục thị trường, tiến đến sự phát
triển bền vững.
Chúng tôi tin rằng, với nền tảng kinh nghiệm từ Ban lãnh đạo cùng sự nhạy bén của đội ngũ nhân viên nhiều chuyên môn; STAREAL sẽ tiếp
tục đem đến những giải pháp đầu tư bền vững cũng như những dự án Bất động sản giá trị vượt trội.
Trải qua nhiều năm phát triển, đến nay STAREAL đã trở thành đơn vị uy tín trong lĩnh vực Bất động sản. Chúng tôi vẫn không ngừng tự
hoàn thiện, tối đa hóa hiệu quả hoạt động, mở rộng thị trường, hướng đến trở thành lựa chọn đầu tiên của khách hàng, đối tác.

5 NĂM

50+

Hình thành

Cán bộ

Khách hàng,

Phản hồi

& Phát triển

Nhân viên

Doanh nghiệp

tích cực

Trình độ cao

100+

95%
về dịch vụ

Với sứ mệnh đem đến giá trị vì cộng đồng và tinh thần phục vụ tận tâm, STAREAL sẵn sàng cung ứng những giải pháp bất động sản tối ưu.

SỨ MỆNH
KIẾN TẠO CỘNG ĐỒNG – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ
STAREAL không ngừng nỗ lực sáng tạo ra những sản phẩm chất lượng, giá trị

“

khác biệt và giải pháp tối ưu; góp phần nâng cao vị thế cho Đối tác, Khách hàng

KHÁT KHAO CHINH PHỤC
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

BẰNG CHIẾN LƯỢC BỀN VỮNG

và Nhân viên STAREAL trong thời đại kỷ nguyên số.

”

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Đi cùng với chữ Tín chính là Niềm Tin. Đủ niềm tin doanh nghiệp sẽ có động lực bứt phá. Niềm tin
của lãnh đạo dành cho nhân viên, sẽ giúp công việc trôi chảy. Sự tin tưởng vào ban lãnh đạo sẽ

tạo nguồn năng lượng tích cực giúp tập thể trở thành khối thống nhất. Và khi cùng thấu hiểu, chia
sẻ, mỗi nhân viên đều mang giá trị của chữ Tín, thì mặc nhiên lúc ấy STAREAL sẽ chiếm trọn niềm

Với đam mê và kinh nghiệm tích lũy, STAREAL hướng đến

tin của đối tác, khách hàng. Từ đó, TRUST chính là giá trị cốt lõi STAREAL xây dựng để tạo nên

mục tiêu trở thành thương hiệu nhà phát triển Bất động sản

nền tảng vững chắc của sự thành công.

chuẩn mực quốc tế, uy tín hàng đầu.
STAREAL đã xây dựng cho mình tầm nhìn dài hạn, với khát
vọng dẫn đầu thị trường trở thành nhà phát triển Bất động
sản tiêu chuẩn quốc tế, uy tín hàng đầu. Để đạt được sứ
mệnh này, STAREAL chú trọng xây dựng nền tảng Con
người - Tài chính - Văn hóa & Công nghệ vững chắc
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Transparency - Minh bạch - Nền tảng tài chính và pháp lý minh bạch, STAREAL tạo dựng uy
tín và mang lại niềm tin cho khách hàng, đối tác, cổ đông.
Respect - Tôn trọng - STAREAL xây dựng văn hóa làm việc dựa trên cơ sở tôn trọng, văn
minh, cùng đồng hành và phát triển vì mục tiêu chung.
Understanding - Thấu hiểu - STAREAL thấu hiểu khách hàng, thấu hiểu thị trường để kiến tạo
những sản phẩm chất lượng cho khách hàng, đem đến sự chuyên nghiệp trong thị trường.
Sustainability - Bền vững - STAREAL luôn hướng đến những lợi ích lâu dài và hài hòa giữa
khách hàng, đối tác, cổ đông & nhà đầu tư, kiến tạo nên cộng đồng phát triển bền vững.
Togetherness - Hợp tác - STAREAL hợp tác trên cơ sở tinh thần cầu thị, chủ động, chân
thành; nhằm tạo ra giải pháp tối ưu và dịch vụ tận tâm

Trên chặng đường sắp tới, STAREAL luôn theo sát và giữ vững 5 giá trị của TRUST trong tất cả
hoạt động, để hoàn thành tốt nhất sứ mệnh của mình, đem đến những giải pháp đầu tư vượt trội,
nâng tầm giá trị và kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, phát triển bền vững

LỘ TRÌNH GIAI ĐOẠN
PHÁT TRIỂN CÔNG TY VÀ ĐỊNH HƯỚNG

Quy mô 150 Nhân sự
Đổi tên thương hiệu
thành STAREAL

Quy mô 500 Nhân sự

Phát triển lĩnh vực du

BĐS, Công nghệ du lịch,

Phát triển lĩnh vực

lịch, Phát triển lĩnh vực

Quản lý vận hành dự án

quản lý vận hành

công nghệ

Thành lập KLC GROUP
Quy mô 100 Nhân sự
Quy mô 50 Nhân sự
Thành lập công ty

2019

2017

•
•

•

Dự án căn hộ

•

Quy mô tài sản: 20 tỷ
Dịch vụ: Tư vấn & môi
giới Bất động sản

•

Tăng quy mô tài sản
lên 50 tỷ, mở rộng sản
phẩm Dự án Căn hộ

•

Dự án căn hộ, Nhà phố,

Resale nhà phố

Lĩnh vực hoạt động:
Dịch vụ resale nhà phố

•

Lĩnh vực hoạt động:

Mở rộng sản phẩm:

•

Đất nền
•

Quy mô tài sản: 100 tỷ

•

Dịch vụ: Tư vấn & môi
giới Bất động sản

Tiếp tục mở rộng sản phẩm:

dân cư, căn hộ, Dự án đất

Căn hộ, Khu dân cư, Cao

nền, Dự án thương mại dịch

ốc, văn phòng & Đa dạng

vụ, Cao ốc văn phòng; Mở

loại hình dịch vụ: Phát triển

rộng thêm dịch vụ Đầu tư

dự án, Tư vấn M&A, NCTT,

dự án

Phân phối dự án
•

Tập trung các lĩnh vực: Khu

Quy mô tài sản: 300 tỷ

•

2025

2023

2022

2021

2020

Hê sinh thái khép kín:

Quy mô 400 Nhân sự

•
•

•

Tiếp tục hoành thành sứ

Định hương phát triển khu

mệnh với việc tập trung

đô thị, BĐS Công nghiệp và

vào các lĩnh vực xây

dự án BĐS cho thuê

dựng các dự án căn hộ,

IPO với tổng quy mô tài sản

khu đô thị

2000 tỷ

•

Hoàn thiện hệ sinh thái
khép kín: BĐS, Công
nghệ du lcihj & Quản lý

Quy mô tài sản: 800 tỷ

vận hành
•

Quy mô tài sản: 6000 tỷ

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
& TRIẾT LÝ KINH DOANH
“GIÁ TRỊ THẬT VÀ UY TÍN LÀ NỀN TẢNG CỦA THÀNH CÔNG BỀN VỮNG.”
STAREAL TÂM NIỆM: Nền tảng của sự thành công bền vững là xây dựng trên niềm
tin, uy tín đối với đối tác, khách hàng, cổ đông, nhân viên và xã hội.
STAREAL luôn dựa vào giá trị thật để chăm sóc khách hàng, do đó chúng tôi không
đơn thuần mang đến một ngôi nhà, mà đó phải là một nơi an cư lý tưởng, cùng hạ

tầng hiện đại, phù hợp với từng nhu cầu, để khách hàng có thể tận hưởng cuộc sống
hạnh phúc, thịnh vượng.
Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, STAREAL cam kết trở thành người đồng
hành số 1, luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững cho đối tác, cổ đông.
STAREAL xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và
nhân văn; tạo cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên. Đây sẽ là môi trường

làm việc lý tưởng để nhân viên có điều kiện phát triển toàn diện bản thân.
Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, STAREAL luôn tích cực hướng đến
các hoạt động chia sẻ cộng đồng. Bên cạnh đó, những dòng sản phẩm chất lượng
STAREAL hướng tới trong tương lai sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam,
tạo nên một tương lai bền vững.
Xin trân trọng cảm ơn!
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Mr TRƯƠNG THÀNH LONG

SƠ ĐỒ TỔ CHỮC
STAREAL
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VP CEO

P. TGĐ KD -TT
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BỘ PHẬN
HTKD

KINH DOANH

MARKETING

NCTT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TC - KT

PHÁP CHẾ

CNTT

HC - NS

Được hình thành dựa trên chính hoạt động kinh doanh của tổ chức,

VĂN HÓA STAREAL

STAREAL xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
cho tất cả các thành viên.
Từ lãnh đạo cấp cao đến những nhân viên bên dưới, chúng tôi đều duy trì
một phong cách làm việc đoàn kết và giao tiếp cởi mở.
Hội tụ đầy đủ nền văn hóa nhân văn, giá trị cốt lõi vững vàng; thành công
của STAREAL trong tương lai chính là thành quả cho sự tận tâm, uy tín và

cống hiến chân thành của đội ngũ con người STAREAL hôm nay.
Nguyên tắc trong công việc - Hết mình trong vui chơi giải trí, chúng tôi là
một tập thể giàu truyền thống văn hóa, tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ,
cùng nhau gắn kết vì sự phồn vinh của khách hàng, đối tác và cổ đông

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
CỦA STAREAL

“STAREAL – CHÚNG TÔI CUNG CẤP SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG,
GIẢI PHÁP VƯỢT TRỘI VÀ GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ BỀN VỮNG”

Tư vấn

Tiếp thị và Phân phối

Tư vấn M&A

Nghiên cứu thị trường

Phát triển dự án

Bất động sản

Bất động sản

(R&D)

TƯ VẤN
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, STAREAL luôn nỗ lực mang đến những
dịch vụ, sản phẩm chất lượng nhất cho khách hàng và đối tác.
Và luôn ý thức được rằng, giá trị niềm tin chính là điều đáng quý nhất mà công ty sở hữu.
Với triết lý kinh doanh hướng đến sự phát triển bền vững, STAREAL luôn đặt quyền lợi của
khách hàng và đối tác lên hàng đầu. Thông qua những dự án chất lượng và giàu tiềm năng
được phát triển qua từng năm, STAREAL luôn cam kết đồng hành cùng khách hàng và đối
tác trên con đường tìm kiếm sự thịnh vượng, góp phần vào việc xây dựng cuộc sống người
dân Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn.
STAREAL xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của quý khách hàng, sự ủng hộ của cổ đông

và sự nỗ lực tận tuỵ hết mình của tất cả cán bộ nhân viên

TƯ VẤN M&A
BẤT ĐỘNG SẢN
Đội ngũ lãnh đạo STAREAL có bề dày kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực M&A bất
động sản là lợi thế kết nối đa đạng và phong phú, đảm bảo thành công cho các thương vụ.
Chúng tôi luôn chú trọng đến yếu tố của giải pháp tư vấn nhằm đảm bảo khách hàng đạt
được mục tiêu thực tiễn và tiếp tục phát huy tiềm năng dài hạn của các dự án.

TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI
BẤT ĐỘNG SẢN
STAREAL luôn sẵn sàng trở thành cầu nối hiệu quả trong quy trình tiếp thị và phân phối Bất
động sản giữa chủ đầu tư và khách hàng. Từ những ý tưởng sơ khởi, STAREAL sẽ luôn có
những chiến lược bán hàng và kế hoạch vận hành dự án hiệu quả, hoàn thành tiến độ trên
cả mong đợi từ chủ đầu tư. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết,
được đào tạo kỹ càng những kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, mỗi dự án được
STAREAL tiếp thị và phân phối đều luôn nhận được thành công lớn và sự tín nhiệm tuyệt đối
từ cả 2 phía chủ đầu tư và khách hàng.

NGHIÊN CỨU
THỊ TRƯỜNG (R&D)
Từ khảo sát nghiên cứu hoạt động thị trường, STAREAL hợp tác cung cấp các báo cáo
phân tích chi tiết từng phân khúc trong thị trường Bất động sản Việt Nam. Các hợp đồng dịch
vụ tư vấn và nghiên cứu được đối tác tin cậy và ứng dụng hiệu quả. Kết quả nghiên cứu và
tư vấn giúp Chủ đầu tư đưa ra quyết định đầu tư, giúp Đội ngũ phát triển dự án có sự thấu
hiểu khách hàng để sản phẩm phù hợp hơn với thị trường và nhu cầu thự

TẠI SAO KHÁCH HÀNG
NÊN CHỌN STAREAL?
TIỀM LỰC TÀI CHÍNH VỮNG MẠNH:
Với tiềm lực vững vàng, STAREAL sở hữu
cơ sở dữ liệu chuyên sâu về thị trường.
Cùng những phân tích tỉ mỉ, cặn kẽ của đội
ngũ chuyên gia nội bộ, chúng tôi tự tin có

thể đưa ra những giải pháp chiến lược để
chinh phục thị trường Bất động sản đang
đầy thách thức và biến động.

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI:
Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Bất
động sản và sự am hiểu thị trường của đội
ngũ ban lãnh đạo, STAREAL hoàn toàn tự
tin có thể kết nối với thị trường để đem đến
giải pháp tối đa hóa giá trị của hệ sinh thái
STAREAL, cũng như đồng hành cùng phát
triển vững bền với đối tác, với cổ đông và
với khách hàng.

TỐI ƯU HÓA GIẢI PHÁP:

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
CHUYÊN NGHIỆP & NĂNG ĐỘNG

Xuất phát từ nền tảng kiến thức được đào
tạo bài bản, kỹ năng nghề nghiệp được cập
nhật liên tục để phát triển không ngừng;
cùng việc áp dụng công nghệ hiện đại và kết
nối tối ưu, STAREAL luôn liên tục cải tiến
quy trình dịch vụ và sẵn sàng đáp ứng mọi
yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Văn hóa làm việc gắn kết của STAREAL
cùng đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động,
phẩm chất nghề nghiệp tốt, tác phong chuẩn

mực và chân thành, người STAREAL tự
hào đem đến cho Quý khách hàng những
sản phẩm chất lượng và giải pháp tài chính
hiệu quả.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Chủ đầu tư: Phú Long

Quy mô: 455 căn hộ
Vị trí: Mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM
Vai trò STAREAL: Đối tác phân phối chính thức

CỤM DỰ ÁN DRAGONHIL
(DRAGONHIL 2)

Chủ đầu tư: Keppel Land

Quy mô: Diện tích 2.78ha, 5 tháp, 20 tầng, 923 căn hộ
Vị trí: Mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM
Vai trò STAREAL: Đối tác phân phối chính thức

DỰ ÁN CELESTA RISE

Chủ đầu tư: Công ty BĐS Dragon Village

Quy mô: 21.2ha, 609 căn nhà phố và biệt thự
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Tự, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức (Quận 9 cũ)
Vai trò STAREAL: Đối tác phân phối chính thức

DỰ ÁN DRAGON VILLAGE

Chủ đầu tư: Phú Long

ANMANDARA CAM RANH

Quy mô: 29ha (biệt thự biển, biệt thự quanh hồ Sky Villas & Suites)
Vị trí: Trung tâm khu du lịch bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa, cách TP. Nha Trang 30km
Vai trò STAREAL: Đối tác phân phối chính thức

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân Thái Thịnh

Quy mô: 310 nền
Vị trí: Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Vai trò STAREAL: Đối tác phân phối chính thức

DỰ ÁN NHÀ PHỐ
ELITE LIFE LONG AN

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thuận Thành

HIỆP PHƯỚC HARBOUR VIEW
- PHỐ CẢNG PHỒN VINH

Quy mô: 30ha, 1557 nền nhà phố
Vị trí: Mặt tiền đường Nguyễn Văn Tạo, Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An, kế bên KCN Cảng Hiệp Phước
Vai trò STAREAL: Đối tác phân phối chính thức

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Là một doanh nghiệp trẻ trong lĩnh vực Bất động sản, nhưng STAREAL đã chứng minh được
năng lực triển khai của mình trong mỗi dự án đảm nhận. Những sản phẩm Bất động sản chất
lượng mà STAREAL góp phần đem đến thị trường cùng công nghệ sáng tạo đã và đang mang

đến giá trị cao trong hoạt động kinh doanh, điều hành hằng ngày tại doanh nghiệp.

ĐỐI TÁC NỔI BẬT

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY MÔI GIỚI

ĐỐI TÁC NGÂN HÀNG

