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Mục lục
Lời ngỏ
Tin tức
Tiêu điểm
50 triệu cổ phiếu của ctcp bất động sản Thế Kỷ (Cenland)
chính thức chào sàn Hose
“Vũ khí“ mới giúp người môi giới chinh phục khách hàng
Sẽ có nhiều thay đổi trong Cen’s Gottalent mùa thứ 5
BĐS nổi bật
The Central Thanh Hóa
Eco Green Sai Gon
Làng Việt kiều quốc tế Hải Phòng
Member of Cen
Tembuilding “doping” để chúng ta làm việc hăng say hơn
Line “Tuladi” ?
Biệt đội “PM” Cen Sài Gòn, họ là ai?
Hành chính trong cõi “cờ - ri - ây - típ”
Cen Leasing: Tìm giải pháp, không tìm lý do cho
sản phẩm
CEN’s Open
Hé lộ căn hộ The K - Park của “Phù thủy”
Park Hang - Seo
Những chia sẻ ấn tượng của Shark Hưng tại ghế nóng
Shark Tank - Việt Nam mùa 2
Khám phá
Đột nhập “Đại bản doanh” mới của nhà CEN tại
The Golden Palm
Cenland không ngừng mở rộng địa bàn hoạt động
Thư viện Cen
Đọc “Những bài học đầu tư từ Warren Buffett”
để hiểu về phong cách đầu tư của tỷ phú Mỹ
Truyện cười

Bìa 2

Mùa thu, mùa đi xây
những ước mơ!
“Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá. Mùa thu sang
đẹp quá xao xuyến ban tâm hồn, vui tiếng trống tựu trường, trong tiếng hát mùa thu. Mùa thu ơi! Mùa thu! Mùa đi
xây những ước mơ!...”
Đó là cảm xúc của bất cứ ai đã từng trải qua thời học sinh, và sau đó là phụ huynh. Cứ ngày 05.09 hàng năm, lại được
sống dậy những cảm xúc rộn rã, háo hức cùng tiếng trống tựu trường, báo hiệu năm học mới bắt đầu!
05.09.2018, vẫn là ngày khai giảng, tựu trường năm học mới, học sinh và phụ huynh vẫn được sống với cảm xúc bồi
hồi ấy. Riêng người nhà CEN cảm xúc đặc biệt hơn, dâng trào hơn, những cảm xúc vô cùng bâng khuâng, chộn rộn,
xáo trộn, kỳ lạ vô cùng, … Không ít người mất ngủ đêm hôm trước vì hồi hộp chờ đón thời khắc sáng 05.09 lịch sử.
Thời khắc mà hầu hết người nhà CEN chúng ta lần đầu tiên được trải qua – chứng kiến nghi thức đánh chiêng đánh
dấu phiên giao dịch đầu tiên của CRE – mã cổ phiếu của CENLAND trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).
Những tiếng chiêng hùng hồn, sống động, ngân vang rung động tới sâu thẳm mỗi người nhà CEN, xúc động vô
cùng, tự hào vô cùng, và cũng vô cùng thiêng liêng. Gắn bó với CEN, cùng trải qua những ngày tháng thăng trầm
cùng CEN, nay chứng kiến thời khắc CEN cất cánh vươn cao, sao mà không xúc động, tự hào cho được!
Niềm tự hào về CENLAND không chỉ dành riêng cho người nhà CEN, mà là niềm tự hào, là dấu mốc quan trọng đối
với người làm môi giới bất động sản, cho những doanh nghiệp thuần môi giới – họ có quyền tự hào về nghề, vững
tin vào nghề - sẽ vươn ra thị trường quốc tế như Phó Chủ tịch Phạm Thanh Hưng đã chia sẻ “Việc đưa CENLAND - một
doanh nghiệp thuần môi giới, tiếp thị lên niêm yết không chỉ là câu chuyện huy động vốn đơn thuần, mà chúng tôi muốn
khẳng định rằng, Nghề môi giới và tiếp thị bất động sản của Việt nam đã thực sự trưởng thành, những người làm môi giới

TRỤ SỞ CHÍNH - GROUP OFFICE:
137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: (024) 6263 6688 - Fax: (024) 6281 4195

ở Việt Nam đã hành nghề và thịnh vượng với nghề, doanh nghiệp môi giới như CENLAND đã làm chủ thị trường Việt Nam
và đang vươn ra thị trường quốc tế”.
Ban Biên tập
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CRE
TIN TỨC

RSM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH VỚI NHIỀU
ĐỐI TÁC MỚI

CENLAND TỔ CHỨC HỘI
THẢO “TIỀM NĂNG VÀ
KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ BẤT
ĐỘNG SẢN VIỆT NAM” TẠI
CỘNG HÒA SÉC

Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch
chính thức cổ phiếu CRE của CENLAND đã diễn ra vô cùng sôi
nổi vào sáng 05.9.2018 vừa qua tại sở GDCK TPHCM.
Dựa trên 2 phương pháp định giá doanh nghiệp gồm so sánh
P/B và chiết khấu dòng tiền, giá trị mỗi cổ phần CENLAND lần
lượt ở mức 57.283 đồng và 69.034 đồng. Theo đó, Ban lãnh
đạo CENLAND đề xuất giá tham chiếu trong ngày giao dịch
đầu tiên của mỗi cổ phiếu CRE là 50.000 đồng. Với mức giá
này, vốn hóa thị trường của công ty sẽ đạt 2.500 tỷ đồng.
Sự kiện trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao
dịch chính thức cổ phiếu CRE thu hút hàng trăm nhà đầu tư,
các nhà môi giới chứng khoán chuyên nghiệp và cơ quan
truyền thông đại chúng.
Đây là sự kiện vô cùng quan trọng và ý nghĩa đối với
CENLAND và cộng đồng các nhà đầu tư, báo hiệu một cột
mốc quan trọng trên con đường hội nhập và phát triển của
doanh nghiệp.
Phương Anh

Ngày 28.8.2018, Công ty cổ phần BĐS Thế Kỷ - CENLAND đã
phối hợp cùng VEREC (Sàn liên kết của CENLAND tại Châu
Âu) tổ chức Hội thảo “Tiềm năng và kinh nghiệm đầu tư bất
động sản Việt Nam” tại Trung tâm sự kiện Đông Đô - TTTM
Sapa , thủ đô Praha, Cộng hòa Séc.
Đây là chương trình nằm trong kế hoạch toàn cầu hóa hệ
thống tiếp thị và phân phối bất động sản của CENLAND.
Hội thảo sẽ giới thiệu về tiềm năng, các mô hình đầu tư bất
động sản tại thị trường Việt Nam; Hình thức nhận đầu tư
gián tiếp của CENLAND; Giới thiệu những dự án nổi bật có
tiềm năng đầu tư;…

Dự kiến thời gian tới, RSM tiếp tục mở rộng hợp tác với các
đối tác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất, gia tăng lợi ích cho
mọi đối tác, đồng thời hoàn thành kế hoạch kinh doanh
năm 2018 đã đặt ra.
Thu Thủy

RSM BECOMES BUSINESS PARTNERS OF MANY ENTERPRISES
IN DIFFERENT FIELDS

Ánh Lâm

As the leading real estate media company in Vietnam, RSM is
always the first choice of developers and clients in promoting,
event organizing, marketing and branding.

The first trading day of Cenland’s shares named CRE took
place on 5 September at Ho Chi Minh City Stock Exchange.

CENLAND ORGANIZES “POTENTIAL AND EXPERIENCE OF
VIETNAM REAL ESTATE INVESTMENT” IN CZECH REPUBLIC

Based on 2 valuation methods, including P/B ratio and
discounted cash flow, the value of each share of Cenland is
VND 57,283 and VND 69,034 respectively. BoD of Cenland
proposed the reference price on the first day of each CRE
share is 50,000. At this price, the market capitalization of the
company will reach VND2.5 trillion.

At 14:00 on 28 August 2018, Cenland in collaboration
with VEREC (Connected Agent of Cenland in Europe) held
“Potential and Experience of Vietnam Real Estate Investment”
at Dong Do Restaurant & Convention Center - Sapa Market,
Prague, Czech Republic.
This event is a part of Cenland’s globalization plan in
marketing and selling real estate products. The seminar
will introduce potential, real estate investment models in
Vietnam market; Form of indirect investment of Cenland;
Outstanding projects with investment potential; etcCenland
wishes to expand Connectors and Connected Agents in the
Czech Republic and Europe.

This is an important and significant event for Cenland and
investors as well as a milestone in the path of integration and
development of the company.
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Từ đầu năm 2018 đến nay, RSM đã mở rộng quy mô hoạt
động, hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất
động sản như: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh BĐS
Tecco (Tecco), Công ty Cổ Phần Gami Bất Động Sản (Gami),
Công ty Cổ Phần Hạ Long Monaco (Monaco);… Bên cạnh
đó, RSM cũng mở rộng hợp tác với nhiều doanh nghiệp ở
nhiều lĩnh vực khác như: Công ty TNHH Thiết Bị Điện Casper
Việt Nam (chuyên về lĩnh vực điện lạnh, điện tử); Công ty cổ
phần Cúc Phương (chuyên cung cấp ống nước);…

Ngoài ra, CENLAND cũng mong muốn mở rộng mạng lưới
Sàn liên kết, Connector tại Cộng hòa Séc và Châu Âu.

CENLAND TO LIST CRE SHARES ON HOSE ON 5 SEPTEMBER

The first trading day of Cenland’s shares attracted hundreds
of professional investors and stockbrokers and the media.

Là đơn vị truyền thông bất động sản hàng đầu tại Việt Nam,
trong nhiều năm qua Công ty cổ phần Truyền thông và Giải
trí Ngôi sao mới luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu
tư, đối tác trong việc truyền thông, tổ chức sự kiện, quảng
bá và xây dựng thương hiệu.

From the beginning of 2018 to now, RSM has expanded its
operations and cooperated with many real estate companies
such as Tecco Investment and Real Estate Joint Stock
Company (Tecco), Gami Land Joint Stock Company (Gami), Ha
Long Monaco Joint Stock Company (Monaco), etc and many
companies in other fields such as Casper Electric Vietnam
Co., Ltd. (refrigeration, electronics); Cuc Phuong Joint Stock
Company (water pipes); etc.
It is expected that in the coming time, RSM will continue to
expand its cooperation with business partners to provide
the best services, increase the benefits for all clients and
complete the business plan for 2018.

CHÍNH THỨC RA MẮT
73 LÔ LIỀN KỀ,
SHOPHOUSE THE
CENTRAL THANH HÓA
Tối ngày 10.08.2018, sự kiện ra mắt 73 lô liền kề, shophouse
phân khu The Central Thanh Hóa (thuộc KĐT mới Đông Sơn)
đã diễn ra tại khách sạn The Central (Thanh Hóa).
The Central Thanh Hóa nằm tại vị trí đẹp nhất trong KĐT
Đông Sơn, gần mặt đường lớn, hạ tầng sẵn có, cảnh quan
môi trường lý tưởng, thuận tiện để ở và kinh doanh nên được
nhiều khách hàng quan tâm.
Các lô shophoues dự án có diện tích linh hoạt từ 75 – 120m2,
mặt tiền lớn từ 5 – 8,6m, sổ đỏ vĩnh viễn, vỉa hè và hành lang
thương mại rộng. Kết thúc sự kiện, các khách hàng may mắn
nhận được rất nhiều phần quà có giá trị: 01 giải nhất: chuyến
du lịch Thái Lan trị giá 10 triệu đồng; 02 giải nhì mỗi giải là 01
voucher mua sắm trị giá 5 triệu đồng.
An Lê

73 SHOPHOUSES AND TERRACED HOUSES AT THE CENTRAL
THANH HOA TO BE LAUNCHED
On the evening of 10 August 2018, the launching ceremony
of 73 shop houses and terraced houses at The Central Thanh
Hoa (in Dong Son new urban area) took place at The Central
Hotel (Thanh Hoa).
The Central Thanh Hoa is situated in the best location in
Dong Son urban area with available infrastructure, ideal
environment and interests many customers.
Shop houses have flexible areas of 75 – 120 m2, 5 - 8.6 m
façade, red book, large pavement and commercial corridor.
At the end of the event, lucky customers received valuable
gifts: 1 first prize: Thailand tour worth VND10 million; 2
second prizes: 1 voucher worth VND5 million.
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LỄ GIỚI THIỆU DỰ ÁN
LÀNG VIỆT KIỀU QUỐC
TẾ HẢI PHÒNG

CENLAND TỔ CHỨC
THÀNH CÔNG
ROADSHOW:
“ĐỒNG HÀNH CÙNG
SAIGON INTELA” TẠI
TP.HCM

QUỸ HÀNH ĐỘNG VÌ NHÂN
ÁI TRAO TẶNG 239 SUẤT
QUÀ CHO THẦY TRÒ TẠI
CHƯƠNG MỸ (HÀ NỘI)

CEN’S GOT TALENT 2018:

60 TÀI NĂNG

CHÍNH THỨC LỘ DIỆN!

Ngày 16.09.2018 tới đây, Lễ giới thiệu dự án Làng Việt kiều
quốc tế Hải Phòng sẽ chính thức được diễn ra tại Trung
tâm hội nghị Cát Bi Plaza, TP. Hải Phòng. Dự án được phát
triển bởi Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Anh;
Hợp tác phát triển bởi CENLAND; Và được bảo trợ truyền
thông bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Ngôi
Sao Mới.

Sau trận ngập lụt kéo dài gần 1 tháng tại Chương Mỹ, Hà
Nội, nhiều trường học trên địa bàn bị thiệt hại lớn về cơ sở
vật chất; hàng nghìn gia đình mất trắng mùa màng, của cải;
hàng trăm học sinh không sách vở, áo quần đến trường,…
Mới đây Quỹ Hành động vì Nhân ái (QHĐVNA) của Tập đoàn
Cengroup đã trao tặng 239 suất quà trị giá hơn 50 triệu
đồng cho thầy và trò trường THCS Nam Phương Tiến A tại
huyện Chương Mỹ, Hà Nội – trường bị thiệt hại nặng nề và
là nơi phần lớn học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Làng Việt kiều quốc tế Hải Phòng tọa lạc tại phường Vĩnh
Niệm, TP.Hải Phòng, với tổng diện tích xây dựng trên
khoảng 10 ha, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020.
Dự án tập trung phát triển các khu nhà biệt thự đơn sang
trọng, biệt thự song lập hiện đại mang phong cách châu
Âu kết hợp nét tinh tế châu Á mang đến những tiện nghi,
thoải mái cho người sử dụng. Hệ thống tiện ích bao gồm:
Trung tâm thương mại, nhà trẻ, trường học, bệnh viện, các
khu vui chơi, giải trí trong một môi trường xanh là những
hạng mục được ưu tiên để phục vụ cộng đồng.
Lala

INTRODUCTION CEREMONY OF HAI PHONG
INTERNATIONAL OVERSEAS VIETNAMESE VILLAGE
On 16 September 2018, the launching ceremony of Hai
Phong International Overseas Vietnamese Village will
take place at Cat Bi Plaza Conference Center, Hai Phong.
The project is deployed by Viet Anh Investment and
Development Joint Stock Company in collaboration with
Cenland; media sponsored by RSM.
Hai Phong International Overseas Vietnamese Village
is located in Vinh Niem Ward, Hai Phong with a total
construction area of about 10 ha, total investment of
about USD21 million and is expected to be completed
by 2020.

Ngày 17 và 18.08.2018, tại TP.HCM, CENLAND đã tổ chức thành
công roadshow “Đồng hành cùng Saigon Intela” với sự tham
gia của đông đảo chuyên viên kinh doanh đến từ CENLAND và
các đơn vị sàn liên kết.
Trong 2 ngày tổ chức sự kiện, các chuyên viên kinh doanh
đã xuất phát, di chuyển tới nhiều con phố tại Sài Gòn để đưa
thông tin, hình ảnh dự án đến với đông đảo khách hàng.
Với sự nhiệt huyết, máu lửa và tinh thần quyết tâm chinh phục
dự án, team Saigon Intela chắc chắn sẽ gặt hái thành công và
tạo nên nhiều kỳ tích giao dịch trong thời gian tới.
Hoàng Lành

CENLAND SUCCESSFULLY HELD THE ROADSHOW OF SAIGON
INTELA IN HO CHI MINH CITY
On 17 and 18 August 2018 in Ho Chi Minh City, Cenland
successfully organized the roadshow “Accompanying with
Saigon Intela” with the participation of sales executives of
Cenland and Connected Agents.
In two days, sales executives introduce project information to
many customers.

The project focuses on the development of luxury
With enthusiasm and determination, Saigon Intela team will
single-family villas, modern European-style duplex villas
surely succeed and gain achievements in the coming time.
that combine Asian flair to provide comfort and comfort
to the users. Utility systems include: commercial centers,
kindergartens, schools, hospitals, amusement parks,
entertainment in a green environment are priority items
to serve the community.
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Mỗi suất quà của các em học sinh gồm: 2 áo sơ mi trắng,
bút và vở cùng 5 suất học bổng cho 5 em học sinh nghèo có
thành tích học tập xuất sắc. Đồng thời Quỹ cũng dành tặng
phần quà là áo sơ mi trắng cho toàn thể cán bộ giáo viên
của nhà trường.
Đây là một trong những hoạt động từ thiện thường niên của
Quỹ Hành động vì Nhân ái nhằm động viên và thúc đẩy học
tập, phát triển của những mầm non tương lai đất nước trên
khắp tổ quốc.
Hà Thanh

FUND FOR HUMANITY OFFERED 239 GIFTS FOR TEACHERS
AND STUDENTS IN CHUONG MY (HANOI)
After a one-month flood in Chuong My, Hanoi, many schools
suffered major damage; thousands of farming families lost
crops; hundreds of students do not have books, clothes, etc.
Recently, Fund for Humanity offered 239 gifts worth over
VND 50 million to teachers and students of Nam Phuong Tien
A Secondary School in Chuong My District, Hanoi. It is the
school where most students have difficult circumstances.
Each student’s gift includes 2 white shirts, pens, notebooks
and 5 scholarships for poor students with excellent academic
performance. The Fund gave the white shirt for all teachers
of the school.
This is one of the charity activities of Fund for Humanity to
encourage and promote the learning and development of
students.

Cuộc thi: Tìm kiếm tài năng CEN – CEN’s Got Talent 2018
đã có màn ra mắt đầy ấn tượng ở cả 2 miền Nam Bắc.
Đặc biệt, vòng sơ loại trực tiếp khu vực phía Bắc diễn
ra vào chiều ngày 28/08/2018 tại tầng 2, 137 Nguyễn
Ngọc vũ, TP. Hà Nội đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.
Sau 4 mùa diễn ra thành công với nhiều tài năng
tỏa sáng, năm 2018, CENGROUP tiếp tục đón nhận
những đăng ký của các CENNER cũng như nhân viên
tại các đơn vị đối tác chiến lược, các đơn vị liên kết.
Cũng trong buổi lễ ra mắt, 11 thí sinh đầu tiên khu vực phía
Bắc đã tham gia phần thi vòng loại. Với tài năng cùng sự tự tin,
5/11 thí sinh đã chinh phục được đội ngũ Ban Giám khảo cùng
toàn thể khán giả để giành tấm vé bước vào vòng Bán kết.
BTC cho biết, các buổi sơ loại tiếp theo của khu vực phía
Bắc sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 06/09/2018, 11/09/2018 và
13/09/2018; Bán kết sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 09/2018
và Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 30/09/2018.
Ngọc Lê

CEN’S GOT TALENT 2018: 60 CONTESTANTS UNVEILED
Cen’s Got Talent 2018 had impressive debut in
the North and South. The qualifying round of the
North occurred in the afternoon of 29 August 2018
at Level 2, 137 Nguyen Ngoc Vu Building, Hanoi.
After 4 successful seasons with bright talents, Cen’s
Got Talent 2018 has the enrollment of employees from
the Group, Connected Agents and business partners.
In the introduction ceremony, the first 11 contestants
in the North participated in the qualifying round. With
talent and confidence, 5/11 contestants conquered the
judges and the audience to win tickets to the semi-finals.
Organizing Committee said that the next qualifying round
of the North took place at 17:00 on 6 September 2018, 11
September 2018 and 13 September 2018; The semi-finals
will be held in the middle of September and the finals will
be organized on 30 September 2018.
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Sáng 05.09.2018, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)
đã công bố và trao quyết định niêm yết, chào mừng ngày
giao dịch đầu tiên của gần 50 triệu cổ phiếu CRE của Công ty
cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CENLAND). Như vậy, CENLAND
là thành viên thứ 457 niêm yết cổ phiếu tại HOSE. Giá tham
chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 50.000/cổ phiếu. Với
mức giá này, vốn hóa của công ty sẽ đạt 2.500 tỷ đồng khi
chào sàn.

Phát biểu tại Lễ chào sàn, Phó Chủ tịch HĐQT CENLAND ông Phạm Thanh Hưng chia sẻ: “Việc đưa CENLAND - một
doanh nghiệp thuần môi giới, tiếp thị lên niêm yết không
chỉ là câu chuyện huy động vốn đơn thuần, mà chúng tôi
muốn khẳng định rằng, Nghề môi giới và tiếp thị bất động
sản của Việt nam đã thực sự trưởng thành, những người làm
môi giới ở Việt Nam đã hành nghề và thịnh vượng với nghề,
doanh nghiệp môi giới như CENLAND đã làm chủ thị trường
Việt Nam và đang vươn ra thị trường quốc tế”.

Thành lập tháng 8/2001 và là thành viên của Tập đoàn
CENGROUP, CENLAND sẽ là doanh nghiệp thuần tiếp thị, Sau 17 năm hình thành và phát triển, CENLAND luôn là
môi giới bất động sản đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên sàn doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối, tiếp thị
chứng khoán có tiêu chuẩn cao nhất của Việt Nam. Điều này bất động sản ở Việt Nam với hệ thống sàn giao dịch, sàn liên
khẳng định quyết tâm của Ban lãnh đạo trong việc tiếp tục kết và nhiều cộng tác viên (Mentor-Connector) hoạt động
đưa công ty phát triển đột phá hơn nữa, đồng thời thu hút trên khắp các tỉnh thành phố và các thị trường bất động sản
vốn và sự quan tâm từ các nhà đầu tư tiềm năng. Hiện tỷ lệ trọng điểm trên cả nước. Riêng trong năm 2017, 11.555 sản
sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CENLAND 49%, phẩm đã được giao dịch qua hệ thống của công ty.
trong đó 2 quỹ ngoại hàng đầu Việt Nam là Dragon Capital
và Vina Capital đã nắm tổng cộng 25% vốn.
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Bên cạnh kênh bán hàng truyền thống với thương hiệu
STDA, CENLAND còn là đơn vị tiên phong trong việc ứng
dụng công nghệ vào hoạt động môi giới bất động sản với
việc đưa công nghệ Internet vạn vật (IoT) vào nền tảng
website nghemoigioi.vn và ứng dụng (app) Nghemoigioi
nhằm kết nối khách hàng tiếp cận sản phẩm bất động sản
thông qua hệ thống Mentor – Connector; cho phép quản
lý kho hàng và thực hiện giao dịch trực tuyến theo thời
gian thực. Ứng dụng Nghemoigioi của công ty đang có gần
270.000 người dùng và được nhiều môi giới và nhà đầu tư
biết đến.

Song song với việc mở rộng thị phần môi giới, CENLAND
cũng dành nguồn lực cho mảng đầu tư thứ cấp bất động
sản. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất
1.676 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt
320 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Trong đó, tại Hà Nội đóng
góp lớn nhất với gần 1.326 tỷ đồng doanh thu và 238 tỷ
đồng lợi nhuận.
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Sự xuất hiện của các nhân tố ngoại

SẼ CÓ NHIỀU THAY
ĐỔI TRONG
CEN’S GOT
TALENT MÙA THỨ 5
Trải qua 4 mùa thành công, năm nay
chương trình: Tìm kiếm tài năng CEN –
CEN’s Got Talent mùa thứ 5 sẽ có nhiều
thay đổi so với format cũ.
Năm 2014, chương trình: Tìm kiếm tài
năng CEN - CEN’s Got Talent đã chính
thức khởi động mùa đầu tiên. Từ đó
đến nay, CEN’s Got Talent đã trở thành
chương trình thường niên và được
mong chờ của nhà CEN. Đây là chương
trình dành cho tất cả anh chị em nhà
CEN và nhân viên chính thức của các
đơn vị đối tác chiến lược, không phân
biệt tuổi tác, giới tính, vị trí công việc,..
có tài năng trong các lĩnh vực như: âm
nhạc, múa, khiêu vũ, biểu diễn xiếc
đến ảo thuật, hài, nghệ thuật truyền
thống,…
CEN’s Got Talent được xem là sân chơi
lành mạnh để anh chị em thỏa sức thể
hiện tài năng của mình, cũng là nơi sẽ
mang đến những giây phút thư giãn,
giải trí thú vị và bổ ích sau thời gian làm
việc căng thẳng.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc trong đội ngũ BGK tại các chương trình
văn hóa thường niên của nhà CEN như chị Trần Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch
HĐQT CENGROUP, anh Lê Xuân Nga – TGĐ nghemoigioi.vn, ngay từ những vòng
sơ loại ở cả hai miền Nam và Bắc, chương trình sẽ liên tục mời những gương mặt
nghệ sĩ hot nhất của showbiz Việt, những giám khảo chuyên môn để đảm nhận vai
trò cầm cân nảy mực. Đây là sự thay đổi khôn ngoan để tạo sự mới mẻ cũng như
sức hút cho chương trình.
Xuất hiện Golden Buzzer quyền lực
Nếu bạn yêu thích các chương trình tìm kiếm tài năng trên truyền hình như:
Britain’s Got Talent, America’s Got Talent, …hay Việt Nam Got Talent, chắc chắn
anh chị em sẽ không còn xa lạ gì với Golden Buzzer – nút vàng quyền lực. Và năm
nay, nút vàng quyền lực này sẽ xuất hiện trong chương trình CEN’s Got Talent mùa
thứ 5 của nhà CEN.
Tại vòng loại sân khấu CEN’s Got Talent 2018, mỗi vị giám khảo sẽ sử dụng nút
vàng quyền lực để đưa thẳng một thí sinh vào vòng Bán kết của chương trình. Mỗi
giám khảo chỉ được bấm nút vàng duy nhất một lần trong vòng loại sân khấu. Điều
này đòi hỏi ban giám khảo của CEN’s Got Talent phải “cân não” lựa chọn những tài
năng xứng đáng.

Nếu như từ năm 2014 đến năm 2016,
CEN’s Got Talent chỉ là sân chơi cho
những khán giả nhà CEN tại Việt Nam.
Năm 2017, sau khi mở rộng đối tượng
dự thi là các đối tác của CEN, chương
trình cũng đã thu hút khá nhiều
các thí sinh từ các Sàn liên kết của
nghemoigioi.vn. Và năm nay, CEN’s Got
Talent sẽ có thêm sự tham gia của thí
sinh nước ngoài, cụ thể là CEN Korea.
Đây chính là yếu tố tạo thêm sắc màu
cho CEN’s Got Talent 2018.
Sự xuất hiện của các tài năng độc
đáo
So với các mùa trước, CEN’s Got Talent
2018 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều
mới mẻ ở các thể loại dự thi. Bên cạnh
các lựa chọn chính của người tham gia
như: ca hát, đàn, nhảy múa, ảo thuật,
xiếc,…các khán giả sẽ được chứng kiến
những tài năng mới như: diễn thuyết,
võ thuật,…. Nhưng điều khiến chương
trình năm nay gây ấn tượng và tạo
được sức hút hơn hẳn là các thí sinh dự
thi đa dạng hơn về độ tuổi và đặc biệt
nhất là họ đến với chương trình bằng
một tinh thần lạc quan, đầy đam mê.
Những thay đổi của CEN’s Got Talent
mùa thứ 5 vẫn là một ẩn số đối với khán
giả nhà CEN! Và để biết mùa giải năm
nay có những điểm gì khác biệt, bạn
hãy đến kiểm nghiệm trực tiếp nhé!

Với những thành công của các mùa
giải trước, BTC CEN’s Got Talent luôn
“tự làm khó mình” bằng cách tạo ra
những thay đổi và mang đến một
chương trình mới mẻ, ấn tượng làm hài
lòng các khán giả của nhà CEN.

An Hà

Và CEN’s Got Talent mùa thứ 5 cũng
vậy, chương trình được dự báo cũng sẽ
có nhiều thay đổi.
Xuất hiện những tên tuổi hot trong
đội ngũ BGK
Sự thay đổi lớn nhất của CEN’s Got
Talent 2018 chính là thành phần ban
giám khảo (BKG), những người cầm
cân nảy mực để chọn ra gương mặt
xứng đáng với danh hiệu Tài năng CEN.
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BĐS NỔI BẬT
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Member of CEN

TEAM BUILDING
“DOPING” ĐỂ CHÚNG
TA LÀM VIỆC HĂNG
SAY HƠN
Vừa đặt chân xuống khu biệt thự cảm giác đầu tiên của
cả team là “Yeah!! Xõa thôi!!!”. Mở màn cho buổi team
building là nghi thức “tắm bể gột rửa bụi trần”. Nói như
vậy chắc các bạn cũng đoán được đây là “nghi thức sang
chảnh” để các thành viên trong nhóm cùng nhau rũ bỏ lo
lắng, mệt mỏi và tận hưởng cảm giác thư thái bên hồ nước
trong xanh. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, cái bể
bé xíu chẳng thể nào giúp chúng tôi gột rửa bụi trần, thậm
chí chỉ cần vài cái nhón chân của những “con voi” Hiếu và
Bảo là thành bể tạo sóng nhân tạo, là nơi tạo ra vô vàn
những khoảnh khắc để đời và những tràng cười bể bụng
của các bạn trẻ.
Và sau màn chào hỏi ấn tượng ấy, chúng tôi những nam
thanh nữ tú vẫn không thoát được bụi trần và trở lại mặt
đất với cái bụng đói cồn cào và con mắt hau háu. Tất cả tập
trung cao độ cho tiệc BBQ ngoài trời. Rộn ràng bên bếp
nướng, người nhóm lửa, người xiên thịt, người nướng và
chắc chắn không thiếu những cái miệng hau háu chờ ăn.
Mùi thịt thơm phức quyện với mùi hương đồng nội được
những con gió mùa hạ mát lành bay đi xa, khiến ai cũng
cố gắng hít hà, hít hà thật sâu. Và chỉ trong nháy mắt, từng
xiên thịt nướng chưa kịp bày biện, chưa kịp trang trí, …
đã hết.

Và cuối cùng thành quả của buổi nướng thịt hăng say là
chiếc thảm cỏ cháy cạnh và một bàn tiệc thịnh soạn với
tông màu chủ đạo là đen huyền bí. Nhưng rất may mắn,
nhờ bàn tay khéo léo của cả đội nên tất cả chúng tôi đã
có một bữa tối thật no nê và “an toàn”. Tôi vẫn nhớ như in
cảm giác ấy, những miếng thịt được nướng cháy cạnh, một
bữa ăn thật ngon và đầy ắp tiếng cười.
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Sau một thời gian dài căng thẳng với các sự kiện liên tiếp, tôi
và các anh, chị trong line marketing 1 đã quyết định “đi trốn”
để xả stress và lên dây cót tinh thần cho cả đội. Và với tiêu chí
lựa chọn là vui – bổ - rẻ, cả team đã quyết định chọn một căn
Villa tại Flamingo Đại Lải cho buổi teambulding của cả đội.
Nhưng có một điều thật đặc biệt là, dù bạn đang tâm sự
điều gì hay người ngồi nghe bạn tâm sự có chăm chú đến
đâu thì tôi và tất cả các bạn của tôi vẫn không quên nhiệm
vụ chính là “diệt mồi” và “diệt mồi” thật nhanh. (Cười lớn).
Nghĩ lại xem ra cả team tôi toàn “shark” chứ chẳng chơi.
Đêm buông xuống là khoảnh khắc được chờ đợi nhất,
giây phút tất cả cùng cởi mở với nhau (nghĩa bóng nhé!)
và cũng là lúc chúng tôi nhận ra được IQ thực sự của đồng
nghiệp (Thật đáng kinh ngạc). Bạn sẽ không thể ngờ được
có những đồng nghiệp, hàng ngày họ ít nói, ít cười, lầm lũi
lầm lũi nhưng khi đã chơi họ lại là người chơi hết mình thế
nào đâu nhé. Còn có những đồng nghiệp khi ngồi xem họ
chơi, xem họ tính toán bạn sẽ phải há hốc miệng sửng sốt
“Trời ơi! Thật không thể tin được” . (Cười)

Theo lịch trình, chúng tôi sẽ trở về Hà Nội sớm nhưng để
không tụt cảm xúc cả team lại nảy ngay ra một kế hoạch
mới đó là du hí Tam Đảo. Thưởng thức cà phê trong làn
không khí trong lành mát lạnh, cùng món gà nướng mật
ong tuyệt hảo. Đó chính là trải nghiệm tuyệt vời cho cả
team trước khi về Hà Nội, trở lại với guồng quay công việc.
Và ông trời quả thực rất biết chiều lòng người, Hà Nội đón
chào cả team bằng một cơn mưa xối xả như một nút thăng
hoàn hảo kết thúc cho cả một hành trình. Chuyến đi đáng
nhớ, thú vị và tất nhiên sau chuyến đi này, tất cả chúng tôi
như được nạp thêm năng lượng, lại hăng say làm việc và
háo hức để đón chờ cho những chuyến đi mới!

Chúng tôi vừa ăn vừa nói, vừa kể chuyện, tất cả các câu
chuyện từ thầm kín đến công khai, tất cả mọi thứ trên đời.
Những thứ mà ngày thường chúng tôi vốn rất ít tâm sự
với nhau. Những câu chuyện không đầu không cuối ấy
vô hình chung trở thành sợi dây gắn kết chúng tôi lại gần
nhau hơn.
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Huệ Phương (Marketing team)
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CEN LEASING

DU HÀNH TRONG CÕI
“CỜ - RÌ - ÂY - TÍP”
Làm Creative có gì vui?
Team Creative của RSM Miền Nam được thành lập
từ tháng 06.2018 với 2 nhân sự là Kim Thịnh (Senior
Branding Executive) và Huyền Trinh (Content
Creater). Công việc chính của team là phối hợp với
các bộ phận khác lên chiến lược xây dựng thương
hiệu dự án BĐS, sáng tạo ý tưởng để ứng dụng vào
các sản phẩm, hoạt động của công ty. Vậy làm
Creative có gì vui? Cùng nghe hai cô gái chia sẻ nhé!
“Cờ - rì – ây – típ” là gì vậy? Có ăn được không?
Lĩnh vực sáng tạo rất quen thuộc với các ngành
hàng tiêu dùng nhanh, nhưng lại khá mới mẻ đối
với ngành BĐS, nên khi được thành lập, nhiều
anh chị em cũng thắc mắc không biết công việc
chính của team là gì. Khi được hỏi “Làm Creative
là làm gì vậy em?”, hai đứa cũng rất nhiệt tình giải
thích thế này thế nọ. Nhưng vài ngày sau chính
người đó lại hỏi cùng một câu y chang, làm mình
chỉ biết cười trừ (cười nhưng trong lòng vô cùng
đau xót T_T).

Là đơn vị còn khá “non trẻ” trong hệ sinh thái doanh nghiệp của
Cengroup, nhưng Cen Leasing đang chứng tỏ năng lực và tiềm
năng đối với mảng thuê và cho thuê BĐS. Rất quyết tâm “giải
phóng” những dự án, phương châm của đội ngũ Cen Leasing là
“Tìm giải pháp để giải quyết chứ không tìm lý do cho sản phẩm:
Không có sản phẩm khó, không có giá nào cao”.

Làm Sáng tạo
cũng căng não
lắm nha
Dân Sáng tạo
thường sống trên
mây, bàn làm
việc lúc nào cũng
vương vãi giấy tờ
bút màu chẳng
khác gì trẻ mẫu
giáo nên nhiều
người
nhầm
tưởng tụi mình
thoải mái lắm.
Nhưng
không
phải vậy đâu nhé.
Công việc nào
cũng có áp lực,
và áp lực của tụi
mình chính là
phải cho ra được
một sản phẩm đủ mới mẻ và thú vị để thuyết phục đối tác. Đó có thể
là concept sự kiện mở bán, sự kiện nội bộ, hoặc gần gũi hơn là một
content chạy facebook, nhưng phải đảm bảo nó không bị lẫn trong
rất nhiều content xuất hiện mỗi ngày… Nhiều lúc phải bứt tóc móc
mắt suy nghĩ mà ý tưởng chẳng chịu xuất hiện.
Rồi nhất là khi triển khai, làm sao để sản phẩm cuối cùng giống với ý
tưởng ban đầu của mình là một quá trình không hề dễ dàng nữa.
Vậy tóm lại làm Creative có gì vui?
Tuy nhiều áp lực, nhưng làm Sáng tạo cũng có nhiều cái thú vị lắm.
Này nhé, để có chất liệu sáng tạo, hai đứa mình phải tham khảo, học
hỏi nhiều chương trình, concept trong nước và quốc tế, tha hồ ồ à
ngạc nhiên sao mà người ta giỏi thế! Đặc biệt là khi thuyết trình trước
đối tác về một concept mà team đã dành nhiều tâm huyết, ta nói đau
tim kinh khủng, nhưng khi thuyết phục được đối tác thì vui lắm lắm
luôn. Và đặc biệt, khi nhìn thấy ý tưởng của mình thành hình thành
hài, và làm mọi người thích thú… cảm giác vui âm ỉ mẫy ngày liền.
Nên là, dù team mình còn non trẻ, còn nhiều điều bỡ ngỡ nhưng team
quyết không bỏ cuộc đâu. Chúng mình sẽ học hỏi và cố gắng mỗi
ngày để team Creative của RSM Miền Nam ngày càng vững vàng.

Đứng hình khi ai cũng nghĩ “Sáng tạo nhanh
mà”
Hai chữ “Sáng tạo” có phần hơi trừu tượng và
cảm tính, nên bọn mình hay gặp phải những
tình huống khó xử, ví dụ như khi bất thình lình
được nhờ “em ơi sáng tạo giùm chị điệu nhảy
chúc mừng sinh nhật sếp”, “em ơi sáng tạo giùm
anh tiết mục văn nghệ cho team-building, gấp
nhé!”… Ôi lúc đấy chỉ biết mếu máo, vì thật ra ý
tưởng không phải muốn là có, mà cần thời gian
xâu chuỗi nhiều dữ kiện để cho ra một phương
án hay ho và phù hợp. Nên là đừng bắt tụi em
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“đẻ” ý tưởng gấp nhé, tội nghiệp lắm, hu hu.

Huyền Trinh

Cen Leasing được thành lập từ tháng 06.2017, hiện trực thuộc
line chị Hồinm và có 10 nhân sự, bao gồm: Phó GĐ dự án; PM;
Mentor; Trợ lý PM; Hành chính và 5 nhân viên kinh doanh.
Cen Leasing được thành lập để “đánh” mảng bán và cho thuê
của Cengroup. Đơn vị này đang triển khai bán và cho thuê
3 mảng chính: Sàn trung tâm thương mại; sàn văn phòng
và shophouse. Trong thời gian tới, Cen Leasing sẽ triển khai
thêm mảng bán và cho thuê căn hộ dịch vụ và nhà phố.
Anh Bùi Mạnh Cường – Phó GĐ dự án của Cen Leasing cho
biết: Cen Leasing đã triển khai bán xong sàn văn phòng tại
The Golden Palm (Lê Văn Lương, Hà Nội), đang triển khai sàn
trung tâm thương mại tại Dolphin Plaza (Mỹ Đình, Nam Từ
Liêm, Hà Nội) và đang cho thuê lại shophouse tại The K – Park
(Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội).
“Khi Cen Leasing tham gia vào một dự án có mảng bán và cho
thuê, Cen Leasing được xem như là một giải pháp, một “điểm
cộng”, một key bán hàng để khách hàng dễ đưa ra quyết định
đầu tư hơn. Ví dụ các căn shophouse tại The K – Park hiện đang
được chủ đầu tư cho thuê, nếu có khách hàng muốn mua lại căn
đó, chủ đầu tư sẵn sàng tặng luôn hợp đồng cho thuê cho khách
hàng mua”, anh Cường chia sẻ về cách mà Cen Leasing đang
vận hành và phối hợp với đội kinh doanh của Cenland tại các
dự án.
Theo anh Cường, lợi thế của Cen Leasing chính là khách hàng
chủ yếu là nhà đầu tư hoặc các “cá mập” với các hợp đồng
rất lớn. Có những hợp đồng hàng trăm tỷ cho một mặt sàn
thương mại hoặc sàn văn phòng.

Cơ hội lớn đi kèm với thách thức lớn. Anh Đạt cho rằng, cũng
không phải không có khó khăn khi đang tư vấn những deal
căn hộ, nhà ở có giá trị trên dưới 4 – 5 tỷ đồng lên hợp đồng
vài chục tỷ hoặc cả trăm tỷ: “Sang mảng bán và cho thuê sàn
thương mại, văn phòng,… đối tượng khách hàng khác hoàn
toàn. Họ là những nhà đầu tư lớn rất kỹ tính, họ am hiểu và họ
đòi hỏi người tư vấn phải hiểu kỹ, hiểu sâu sản phẩm, thậm chí
là cả tư vấn về kinh doanh dịch vụ. Ví dụ như với mặt bằng này
thì nên kinh doanh sản phẩm gì, với khu vực dân cư này thì nên
kinh doanh dịch vụ kia,…”.
Chính vì thế mà theo anh Đạt, từ khi chuyển sang Cen Leasing
từ tháng 03.2018 anh đã phải nâng cao trình độ, cách tư vấn,
bổ sung thêm kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, anh Đạt
cho rằng sự thay đổi môi trường này đã giúp anh khai phá
tiềm năng bản thân và được làm mới bản thân với nhiều thử
thách thú vị.
Dù hoạt động trong thời gian ngắn nhưng Cen Leasing đang
chứng tỏ mình là một giải pháp, một đối tác, một đội ngũ tư
vấn giàu kinh nghiệm và không ngại “đánh” những dự án lớn,
những sản phẩm “khó nhằn”.

Lợi thế về đội ngũ nhân sự của Cen Leasing chính là phần lớn
ACE đều đã “kinh qua” vị trí nhân viên kinh doanh BĐS mảng
nhà ở: “Hầu hết các bạn đều đã có kinh nghiệm, kỹ năng với
nghề. Các bạn chỉ mất một ít thời gian để chuyển qua mảng cho
thuê dựa trên nền tảng BĐS nhà ở”, anh Cường cho biết thêm.
Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của đội ngũ kinh doanh, tư vấn
của Cen Leasing đó chính là làm sao để trung hòa được lợi ích
của khách hàng và lợi ích của chủ đầu tư. Anh Trần Tiến Đạt
– Mentor Cen Leasing cho biết: “Có những hợp đồng, khoảng
cách mức giá mà chủ đầu tư đưa ra và mức giá mà khách hàng
mong muốn quá xa nhau, mình ở giữa, mình phải là người tư
vấn, tìm kiếm một con số ở giữa hợp lý cho hai bên cùng đạt
được thỏa thuận. Đó là công việc khó nhất. Bởi vì với mảng nhà
ở, giá căn hộ là chốt ở trên bảng giá”.
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Hà Thanh

CEN’s OPEN

THE K – PARK

Trở lại ngồi ghế nóng Shark Tank Việt Nam - Thương vụ Bạc tỷ mùa 2, Shark Hưng đã để lại nhiều ấn tượng với những phát ngôn
dí dỏm nhưng cũng đầy sâu sắc với các startup tham gia chương trình. Shark Tank Việt Nam mùa thứ 2 qua 10 tập phát sóng các
startup nhận được cam kết đầu tư trên sóng truyền hình vượt tổng số tiền đầu tư trong mùa đầu tiên. Hãy cùng nhìn lại hình ảnh
và những phát ngôn ấn tượng của Shark Hưng trong chương trình.

Bún Nguyễn Bính kêu gọi mức đầu tư kỉ lục 8 triệu đô cho 20%
cổ phần. Nguyễn Bính định giá công ty 1000 tỷ, trong đó 100 tỷ
là giá trị tài sản hiện tại, còn lại là “giá trị vô hình” của thương
hiệu. Shark Hưng không đầu tư!

Sau 3 trận toàn thắng ở bảng D, Asiad 2018 thẳng tiến vào vòng
1/8, HLV Park Hang - Seo được giới truyền thông châu Á chú ý với
mệnh danh là “phù thủy” sân cỏ. Thông tin về HLV Park và các cầu thủ
Olympic Việt Nam đã và đang thực sự “gây sốt” trên tất cả các phương
tiện truyền thông. Tuy nhiên, có một thông tin vô cùng hấp dẫn chắc
chắn anh chị em nhà CEN sẽ rất thích thú đó là HLV Park Hang Seo
sẽ chính thức nhận bàn giao căn hộ Tòa K2 - dự án The K – Park vào
tháng 9/2018.
Ban Biên tập Ra Khơi sẽ hé lộ một vài hình ảnh bên trong căn hộ để
ACE cùng ngắm nhé!
An Lê
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VinaChuối có mô hình kinh doanh đã ổn định. Shark Hưng quyết
định không đầu tư vì hiện tại, start up cần tiền chứ không cần các
Shark.

Tokai là mô hình tận dụng các căn nhà trống không có người ở
tại Nhật để xây dựng hệ thống nhà ở người Việt Nam sinh sống
tại Nhật Bản. Ngoài việc sử dụng “nhà ma” làm phòng trọ, dự
án còn muốn giúp những người Việt muốn mua nhà tại Nhật
Bản có thể dễ dàng sở hữu nhà phù hợp với mức giá hợp lý.
Start up bất động sản này khiến Shark Hưng “sững sờ” vì trong
thời gian làm nghề, không một thị trường bất động sản nào
trên thế giới có thể có lãi suất cao như vậy.

Jobsgo – là ứng dụng tìm việc làm. Shark Hưng cho rằng,
ý tưởng này không mới, và đã được triển khai từ lâu. Là một
trong những “cá mập” rất coi trọng ý tưởng, đặc biệt là những
ý tưởng mới mẻ và có hàm lượng công nghệ cao, Shark Hưng
quyết định từ chối đầu tư thương vụ này.
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Ứng dụng công nghệ Plasma lạnh lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam trong việc điều trị vết thương, không cần kháng sinh. Hiện
“công nghệ tương lai” này đã được cấp bằng sáng chế tại Việt Nam. Đây là công nghệ của tương lai, không chỉ làm lành vết
thương mà còn có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp khác. Ứng dụng công nghệ Plasma đã nhận được cái “gật đầu” với 17 tỷ
đồng cam kết từ Shark Hưng và Shark Việt.

Lời khuyên của Shark Hưng cho các start up
Thu Thủy
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“Tôi không hiểu
Khi ngoài kia gió bão
“Ta đứng giữa Sài Gòn hoa lệ ấy

Những hàng cây cũng ngã rạp cả rồi

Phố thân quen cứ lạ lẫm làm sao

Khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến

Những tòa nhà mỗi lúc mọc lên cao

Sao con người vẫn bền bỉ ghét nhau?”

Đường ngang dọc cứ nối dài chi chít”

(Tác giả Nguyễn Thiên Ngân)

Nhắc đến Sài Gòn, người ta thường nghĩ đến sự hoa lệ với
những tòa nhà cao chọc trời, những con đường dài ánh đèn
không bao giờ tắt. Ở đó có những người con xa quê đang
tập sống, tập làm quen với không khí ồn ào, náo nhiệt này.

Tôi vẫn thường hay thắc mắc về những câu chuyện nghe có vẻ rất bình thường, vẫn diễn ra hàng ngày: Tại sao người này lại
ghét người kia; tại sao họ lại phải đay nghiến và bền bỉ ganh tị với cuộc sống của một người khác; tại sao họ lại cảm thấy mình
luôn không hạnh phúc như người khác?

5 năm trước, tôi rời xa miền quê nhỏ để đến với Sài Gòn
rộng lớn – nơi được kỳ vọng sẽ chắp cánh cho những ước
mơ, những hoài bão của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết được bay
cao, bay xa hơn.
Những ngày đầu ở Sài Gòn, cảm giác vừa lạ, vừa quen, xen
lẫn vào đó là nỗi nhớ quê nhà da diết. Thế nhưng, việc học
hành và những lo toan cơm áo, gạo, tiền đã cuốn tôi đi.
Những công việc làm thêm liên tiếp ập đến. Từ phát tờ rơi,
phụ bếp cho nhà hàng , nhân viên marketing thời vụ ở siêu
thị... Tôi đã chẳng còn nhiều thời gian để suy tư, để nhung
nhớ.
Sài Gòn là thế, luôn cuốn tất thảy mọi người vào guồng quay
của công việc. Sài Gòn cũng dạy cho tôi luôn phải tiến lên
phía trước vì nếu không tiến thì ắt tụt lại phía sau, dạy cho
tôi biết cuộc sống muôn màu chứ không phải màu hồng
mà trước đây tôi ngây ngô ngộ nhận. Nhưng cũng nhờ thế
mà tôi được sống trọn từng phút giây của thời sinh viên, có
thêm nhiều trải nghiệm, nhiều bài học lớn lao mà trường
học không bao giờ dạy.

Tôi vừa biết tin một nữ lính Xe tăng mất. Đột ngột. Tôi gặp cô khi đi cùng đoàn Lính xe tăng vào A Lưới làm lễ cầu siêu
cho đồng đội của họ, đã mất từ năm 1972, trên đường Nam tiến cho chiến dịch mùa Xuân năm 75.
Điều tôi thích nhất là giá sách dành cho nhân viên công ty
với nhiều thể loại khác nhau như: kinh doanh, phát triển tư
duy, kỹ năng mềm... Phần lớn mọi người dành nhiều thời
gian ở công ty, nên nhờ vậy mà có thể đọc sách thư giãn
sau những áp lực của công việc. CEN cũng là môi trường trẻ
đầy năng động, vì vậy, đây là cơ hội để tôi có thể cống hiến
nhiệt huyết tuổi trẻ và phát triển bản thân, tích lũy những
kinh nghiệm về nghiệp vụ chuyên môn.
Tôi từng đọc ở đâu đó, nói rằng, nếu có một thời điểm nào
đó trong cuộc sống mà chúng ta cần phải và nên bị dúi
xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 20 - 25 tuổi. Lúc
mà chúng ta có cả sức khỏe lẫn sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn
thất vọng, cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng....
Nghĩa là có tất cả dù chẳng có gì vững chắc. Và tôi, trong
thời điểm thanh xuân này, sẽ “cháy” hết mình cùng CEN, để
khi đi qua rồi, sẽ không bao giờ tiếc nuối với hai từ “giá như”.

Càng gắn bó với Sài Gòn, tôi càng nhận ra mình yêu Sài Gòn.
Yêu từ những điều nhỏ bé như hàng cây, góc phố tôi từng
đi qua, yêu từ những cơ hội lớn trong công việc và cuộc
sống mà có lẽ, ở Sài Gòn mới có được.
Và Sài Gòn cũng đã mang tới cho tôi cơ hội tuyệt vời: được
biết và làm việc tại CEN Sài Gòn. Nơi đây cho tôi không gian
làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, sếp tài giỏi và
vui tính.
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Cô vốn là một người khỏe mạnh. Cô đi khỏe. Cô ra Bắc vào Nam liên tục. Nay cô ở Thái Nguyên, mai cô đã vào Quảng
Bình. Cô đã về hưu và những chuyến đi của cô thường là đến thăm đồng đội đã lâu không gặp. Tôi không biết nhiều về
cô, nhưng đồng đội cô ai cũng bảo cô đôn hậu và sống rất tình cảm.
Tôi đã định không viết những bài bi lụy và đau thương như thế này, tôi vốn chỉ muốn viết những bài khiến người đọc tâm
trạng cũng sẽ tốt lên. Nhưng, tôi đã nghĩ rằng, hôm nay và ngày mai không phải cách nhau 24h mà cách nhau chỉ bằng
cái chớp mắt. Nên, chúng ta, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, khi chúng ta vẫn còn có thể thở, hãy thở những nhịp thật
khỏe mạnh, thật tích cực và khi trái tim còn đập, hãy lựa chọn những nhịp đập yêu thương, vị tha.
Chúng ta thực sự rất kỳ lạ khi thường nhìn vào những thứ mình chưa có, kỳ ngưỡng những thứ của người khác có, rồi tự
đặt áp lực lên bản thân, đôi khi là ganh tị, đố kỵ. Tại sao việc được chạy dưới ánh nắng buổi sớm cũng có thể khiến một số
người cảm thấy thật may mắn? Tại sao việc được thức dậy vào ngày hôm sau, được tiếp tục sống và làm việc cũng khiến
họ đã cảm thấy hạnh phúc? Tại sao việc được ăn một món cơm với rau, trong một căn nhà nhỏ, cũng khiến họ cảm thấy
đủ đầy? Tại sao một tách trà trong một buổi chiều mưa cũng khiến họ thanh thản, bình yên và hạnh phúc?
Tại sao chúng ta lại mải miết mang một lát cắt hạnh phúc của một người khác ra so sánh với nỗi đau thống khổ trong
lòng mình? Tôi hay nói với đồng nghiệp của mình “tại sao chúng ta lại phải lấy hậu trường của mình đi so sánh với sân
khấu của người khác” để rồi so sánh và tự dằn vặt mình?
Tôi thường suy nghĩ về việc, ngày mai hay ngày kia liệu mình còn có thể gặp họ, để nói những câu tử tế nữa hay không?
Liệu hôm nay mình lớn tiếng với họ, ngày mai còn có thể được gặp nhau không? Hôm nay ta bảo họ đi đi, lỡ ngày mai
họ đi thật…
Thay vì ngồi đó nghi hoặc, đố kỵ và ganh ghét, chúng ta hãy bắt đầu thử nhìn mọi thứ bằng ánh mắt dịu dàng hơn; hãy
đối xử với người đối diện chân thành hơn; hãy bao dung hơn, vị tha hơn và thử cảm nhận sâu hơn về những gì đang
diễn ra xung quanh mình. Và, hãy thử thở những nhịp thở chậm hơn, đều hơn và sâu hơn – thế giới thật đẹp và người
bên cạnh ta, cũng thật đẹp!
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CEN Thanh Hóa được đặt tại tầng 7, tòa nhà Dầu
khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành
phố Thanh Hóa. CEN Thanh Hóa đang bùng nổ với
dự án đầu tư thứ cấp The Central Thanh Hóa
Nằm trong kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần BĐS Thế Kỷ - CENLAND đã có hệ thống văn phòng đại
diện tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài. Khách hàng tại khắp mọi miền đều có thể dễ dàng lựa chọn mua
bất động sản tại CENLAND với kho hàng phong phú. Trong Ra Khơi số này, anh chị em hãy cùng BBT Ra Khơi khám phá “địa
bàn khắp 3 miền” của CENLAND nhé!
CENLAND có trụ sở chính tại 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Và một văn phòng giao
dịch cực xịn, cực mới tại The Golden Palm.
CEN Hải Phòng tọa lạc tại tầng 3, tòa nhà MB Hải Phòng, số 6, lô 30A đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng.
CEN Bắc Ninh có vị trí rất đắc địa ngay tại trung tâm thành phố Bắc Ninh. CEN Bắc Ninh chính thức được khai trương vào
tháng 1/2018 . Văn phòng được đặt tại tầng 9, tòa nhà VNPT, số 33 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
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Tầng 12, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, đường
Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là nơi
hoạt động của văn phòng CEN Nghệ An
CEN Nha Trang được chính thức khai trương vào
tháng 12/2017. Sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động,
CEN Nha Trang đã kiện toàn bộ máy với lực lượng
nhân sự hùng hậu. Văn phòng của CEN Nha Trang
được đặt tại tầng 10, tòa hà Điện lực, số 11 Lý Thánh
Tôn, thành phố Nha Tran
CEN Cần Thơ có trụ sở văn phòng tại tầng 8, tòa
nhà Techcombank, số 45A-47, đường 30/4, phường
An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

CEN Vĩnh Phúc được khai trương vào tháng 3/2018.
CEN Vĩnh Phúc có địa chỉ tại tầng 6 tòa nhà Việt
Đức, số 8 Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang,
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
CEN Đà Nẵng là văn phòng đại diện đầu tiên tại
khu vực miền Trung của CENLAND. Hiện, CEN Đà
Nẵng có địa chỉ tại số 296, đường 2 tháng 9, quận
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
CEN Korea hiện đang có văn phòng tại Seoul,
Seocho Gu, Maeheon Ro, No16, Hibrand Building,
2F, #202. Đây cũng chính là văn phòng đại diện ở
nước ngoài đầu tiên của CENLAND”
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Văn phòng mới của CENLAND tại tầng 4 tòa nhà The Golden Palm (21 Lê Văn Lương, Hà Nội) là nguồn cảm
hứng của rất nhiều bộ ảnh “sống ảo” của anh chị em nhà CEN. Những lần “sống ảo” cùng văn phòng mới
của CENLAND đã mang về cho nhiều ACE tiền triệu.
Sau gần 2 tuần phát động cuộc thi, BTC đã nhận được rất nhiều bộ ảnh lung linh và caption cực chất về
văn phòng CENLAND.
Mời anh chị em cùng xem lại những bức ảnh cực chất trong khuôn khổ cuộc thi.
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TRUYỆN CƯỜI

THƯ VIỆN CEN

Cách người ăn xin đáp
trả quý bà kênh kiệu
Một quý bà dắt cún cưng đi dạo.Trên đường gặp một
người ăn mày, bà ta nói:
- Nếu anh gọi cún cưng của tôi là bố, tôi sẽ cho anh 100
nghìn.
Người ăn mày hỏi lại:
- Nếu tôi gọi 10 lần thì sao?
Bà này đáp:
- Thì cho anh 1 triệu.

Theo Warren Buffett, tác giả cuốn sách “Những bài học
đầu tư từ Warren Buffett” (The Essays of Warren Buffett) đã
ghi chép lại những lời ông nói và sắp xếp chúng thành nội
dung hợp lý và dễ hiểu hơn nhiều.
Có rất nhiều cuốn sách viết về nhà đầu tư huyền thoại
Warren Buffett. Nhưng để chọn ra cuốn sách mà ông
thích nhất, nhà tiên tri xứ Omaha sẽ chọn cuốn “Những
bài học đầu tư từ Warren Buffett” của tác giả Lawrence
Cunningham.
“Đó là cuốn sách tiêu biểu nhất, đại diện cho quan điểm,
phong cách đầu tư của tôi. Về cơ bản, tác giả đã ghi chép lại
lời kể của tôi và sắp xếp lại chúng”, Warren Buffett nói về
cuốn sách trong cuộc họp cổ đông Berkshire Hathaway
năm 2000.
Trong cuốn sách, tác giả Cunningham đã sắp xếp lại
những bức thư mà Buffett gửi cho các cổ đông, giải
thích các nguyên tắc cơ bản trong đầu tư, kinh doanh,
theo chủ đề. “Cuốn sách có sự sắp xếp rất hợp lý. Điều đó
khiến nó dễ đọc hơn rất nhiều so với việc theo dõi những lá
thư hàng năm của tôi”, Buffett đánh giá.

Không xem rủi ro nằm ở biến động thị trường mà chú ý
đến xác suất thua lỗ của một khoản đầu tư, vv...
Cuốn sách đã được xuất bản năm 1995 và tái bản lần
gần nhất vào năm 2015, có bổ sung các tài liệu mới về
Warren Buffett. Mặc dù đánh giá cuốn sách “Những bài
học đầu tư từ Warren Buffett” là tiêu biểu nhất cho triết
lý đầu tư của mình, Warren Buffett vẫn cho biết rằng,
những bức thư gửi cổ đông của ông hàng năm luôn
được công khai trên internet và ông khuyến khích mọi
người nên đọc bản gốc. Bởi vì dù sao thì “bạn sẽ hiểu rõ
quan điểm của tôi khi đọc những bức thư gốc hơn là đọc
bản viết lại bởi người khác”, Buffett nhấn mạnh.
Warren Buffett thích đọc nhất không phải những cuốn
sách viết về ông mà là cuốn “Business Adventures” - tập
hợp các bài báo của New York Times được biên tập bởi
John Brooks và xuất bản năm 1969.

Người ăn mày lập tức nhìn con chó gọi to mười lần ‘bố ơi’.
Người đi đường thấy lạ xúm vào xem. Dưới sự chứng kiến
của đám đông, quý bà đành phải đưa tiền cho anh này.
Lập tức, anh này tươi cười rối rít nói:
- Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm.

Bao che

Taxi

Một hôm Peter đang đi giữa đêm thì bị cảnh sát tóm, vì trông
giống một tên tội phạm.
– Anh tên là gì? Nhà ở đâu?

Xe đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản
nhìn thấy một chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên:

– Peter, 321 cao ốc O. đường Baker.

- Ooh... TOYOTA! Made in Japan! Very fast!

Một lát sau:
– Chúng tôi đã điều tra kĩ, ở số nhà trên, không có ai là Peter cả.

Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông
khách lại reo to

Thấy Peter cứ một mực cãi rằng đó là nhà của anh ta, cảnh sát
bực quá, đánh cho anh ta một trận và nhốt vào trong đồn một
tuần lễ. Khi được thả ra, mặt mũi anh ta vẫn còn sưng vù. Vừa
trông thấy Peter, anh bạn cùng trọ kéo ngay vào phòng và đóng
sập cửa lại:

- Ooh... Nissan! Made in Japan! Very fast!

Cuốn sách “Những bài học đầu tư từ Warren Buffett”
mang đậm dấu ấn trí tuệ của nhà đầu tư huyền thoại:
“Trong một cuộc đua trí tuệ - dù là cờ vua, bài tây, hay lựa
chọn cổ phiếu – còn gì thuận lợi hơn là có một đối thủ luôn
xem suy nghĩ chỉ là chuyện lãng phí năng lượng?”.

– Mấy bữa trước, có một lũ cớm tới đây hỏi cậu, chắc lại có vụ
nào béo bở hả, thấy cậu đi cả tuần lễ… bộ cậu đánh nhau với ai
sao mà trông kì thế?

- Ooh... Mitsubishi! Made in Japan! Very fast!...

Những nguyên tắc và triết lý đầu tư của Buffett gần như
đi ngược lại với lý thuyết tài chính hiện đại được giảng
dạy tại các trường đại học, chúng bao gồm:

– Thôi kệ nó, bỏ qua đi… thế cậu tìm được mối làm ăn nào thế?

-Không chủ trương đa dạng hóa mà đòi hỏi sự tập trung
vào một danh mục đầu tư.

– Khỏi cần giấu tớ, yên tâm đi, không ai biết đâu, bữa trước
bọn cớm hỏi cậu, tớ đã trả lời rằng chẳng có Peter nào ở đây cả,
chúng nản quá bỏ đi hết rồi… ha ha… đúng là bọn ngốc…

-Định hướng kinh doanh dài hạn hơn là ngắn hạn.
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– Ðâu có tớ bị người ta đánh… nhưng…

– Ðâu có!!!???

Người lái xe bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý
kiến gì thì lại nghe thấy ông khách Nhật Bản hãnh diện
reo:

Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, người lái
taxi nói:
- 200 USD
Hành khách giật mình
- Ooh... Very expensive!!! This is a short distance!
Người lái xe thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính km và nói:
- Made in VN! Very fast!
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