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Cen Group 18 năm can trường
18 năm với người nhà Cen, Cen đã làm nên điều vĩ đại
Một nơi có những người Thầy, người lãnh đạo giản dị

Ra Khơi - Ấn phẩm Lưu hành nội bộ thuộc CTCP Tập đoàn Thế Kỷ
Website: cengroup.vn | Điện thoại: (024) 6263.6688
Người thực hiện: Nhóm Biên tập Tập đoàn | Thiết kế: Hường Nguyễn (RSM)
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:
truyenthongtapdoan@cengroup.vn
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CRE CHUẨN BỊ CHI 80 TỶ
TRẢ CỔ TỨC 10% BẰNG TIỀN

Hội đồng quản trị Cen Land đã thông qua việc chốt danh sách

cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ
10%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Theo đó,
ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là
ngày 29/09. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 19/10.
Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành, Cen Land sẽ chi khoảng
80 tỷ đồng để trả cổ tức. Năm 2019, doanh thu thuần hợp nhất
của Cen Land đạt 2.312 tỷ đồng, trong đó 2 trụ cột chính là
mảng môi giới BĐS và đầu tư thứ cấp BĐS đóng góp lần lượt
55% và 43%.
Năm 2020, Cen Land đặt ra doanh thu 2.441 tỷ đồng và lợi
nhuận sau thuế 400 tỷ. Trong nửa đầu năm, tổng tài sản của
Cen Land đạt 2.692 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt
1.544 tỷ đồng, tài sản dài hạn đạt 1.148 tỷ đồng.
Thu Thủy

Cen Land (HSX: CRE) to spend VND80 billion to pay
cash dividend at 10 per cent
BoD of Century Land Joint Stock Company (HSX: CRE, Cen
Land) has approved the closing of the list of shareholders to
receive cash dividend in 2019 at 10 per cent par value (1,000
dong/share). The record date is on September 29. Expected
payment date is from October 19.

Duy Anh

CRE
CRE
CRE

TIẾP TỤC LÀ NHÀ TÀI TRỢ
XỨNG DANH GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB GOLF HÀ NỘI
Ngày 9 & 10/ 10, giải vô địch các CLB Golf Hà Nội - Fastee Cup đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Fastee
- Ứng dụng đặt sân trực tuyến (một sản phẩm do tập đoàn Cen Group đầu tư và phát triển) là nhà tài trợ xứng danh cho giải đấu.

Fastee Cup là giải đấu thường niên do Hội Golf Thành phố Hà Nội tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Golf Việt Nam, sẽ diễn ra
tại Sky Lake Resort & Golf Club, Chương Mỹ, Hà Nội. Năm nay giải được tổ chức với chủ đề “36 phố phường” nhằm tôn vinh những
nét đẹp trường tồn của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
www.cengroup.vn

Fastee continues to be the platinum sponsor of
Hanoi Golf Club Championship
On October 9 & 10, Hanoi Golf Club Championship - Fastee Cup
was successfully held. This is the second year, Fastee - online
golf booking application (a product of Cen Group) is the
platinum sponsor of the tournament.
Fastee Cup is an annual tournament organized by the Hanoi
Golf Association, under the sponsorship of Vietnam Golf
Association at Sky Lake Resort & Golf Club, Chuong My, Hanoi.
This year’s tournament was held with the theme "36 streets" to
honor the enduring beauty of Hanoi over years.
BoD vice chairman Pham Thanh Hung said: People are the
factors that make Hanoi's history and culture from thousands
of generations and successors. Golf can represent a cultural
and sporty spirit. This year, that idea has been realized at Sky
Lake to express the spirit of "Solidarity is strength to win."
Innovating in the theme, changing many modes of play along
with valuable awards, Fastee Cup continues to be a successful
season, promoting team spirit, solidarity of all golfers.

In 2020, Cen Land sets revenue of VND2,441 billion and proﬁt
after tax of VND400 billion. In the ﬁrst half of the year, Cen
Land's total assets was VND2,692 billion. In which, short-term
assets was VND1,544 billion and long-term assets was VND
1,148 billion.
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Không chỉ đổi mới về chủ đề, thay đổi nhiều thể thức thi đấu
cùng với nhiều giải thưởng giá trị, Fastee Cup tiếp tục là mùa
giải thành công, quảng bá và nêu cao tinh thần đồng đội, sức
mạnh đoàn kết của tất cả các đội tham gia.

With the number of shares outstanding, Cen Land will spend
about VND80 billion to pay dividend. In 2019, Cen Land’s
consolidated net revenue reached VND2,312 billion, of which
two main business lines namely real estate brokerage and
secondary investment accounted for 55 per cent and 43 per
cent respectively.

CRE
CRE
CRE
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Ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT - Đại diện Nhà tài
trợ xứng danh Fastee cho biết: “nhận thấy con người là yếu tố
làm nên lịch sử, văn hoá Hà Nội được xây dựng từ ngàn đời bởi
nhiều thế hệ truyền nhân và golf hoàn toàn có thể là một đại
diện cho tinh thần văn hoá thể thao hoà quyện. Năm nay, ý
tưởng đó đã được hiện thực hoá và chúng ta sẽ có một Hà Nội
xuất hiện đầy tinh tế tại Sky Lake, kết hợp hài hoà với tinh thần
chung của toàn giải “Đoàn kết là sức mạnh – đoàn kết để chiến
thắng.”

CEN LAND NHẬN GIẢI

“ĐẠI LÝ MÁU LỬA NHẤT”
TRONG NGÀY KICK-OFF
DỰ ÁN

Bùng

nổ, nhiệt huyết và đầy khát
khao, đó chính là tinh thần của hàng
trăm chiến binh Cen Land trong ngày
chính thức ký kết hợp tác phân phối dự
án Sunshine Green Iconic vào sáng
21/9/2020 tại khách sạn Melia Hanoi.
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This experience aims to learn more about the developer Masterise Homes, Masterise WaterFront Ocean Park project which is
expected to interest homebuyers and investors in Hanoi.

TIN TỨC
Với tinh thần đó cùng sự đoàn kết và ý chí quyết tâm trong suốt
thời gian của buổi kick-off, Cen Land đã giành giải “Đại lý máu
lửa nhất” dù mới chỉ mang đến một phần quân số bán dự án.
Mang hơi thở của phong cách kiến trúc Singapore cùng mô
hình “xanh thông minh” dẫn đầu xu thế tương lai, Sunshine
Green Iconic chính thức tạo nên một dấu ấn độc nhất trên thị
trường BĐS như cách mà những người anh em khác trong “hệ
sinh thái” Sunshine Group đã làm được.
Với việc trở thành một trong những đơn vị phân phối dự án, Cen
Land hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm
tốt nhất đi kèm với đó là chất lượng dịch vụ hoàn hảo và chuyên
nghiệp.
Duy Anh
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Cen Land - "Most enthusiastic agency" at the
kick-off of Sunshine Green Iconic project
Boom, enthusiasm and full of desire is the spirit of Cen Land
sales consultants on the partnership signing ceremony to sell
Sunshine Green Iconic project on September 21, 2020 at Melia
Hanoi Hotel.

CEN LAND
CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
DỰ ÁN
KIẾN HƯNG LUXURY

With that spirit, solidarity and determination at the kick-off, Cen
Land won the "Most enthusiastic agency".
Featuring Singapore architectural style and the "smart green"
model, Sunshine Green Iconic has made a unique mark on the
real estate market like other Sunshine Group projects.
As one of the sales agency to sell Sunshine Green Iconic, Cen
Land will bring customers the best products with the quality
and professional service.

ngày trải nghiệm
DỰ ÁN CỦA CĐT MASTERISE HOMES

Trong 2 ngày 28 và 29/9/2020, Cen Land đã có chuyến trải

nghiệm những dự án BĐS hạng sang của CĐT Masterise
Homes tại TP. HCM.
Chuyến trải nghiệm lần này nhằm hiểu thêm về CĐT Masterise
Homes, dự án Masterise WaterFront Ocean Park - dự án được
hứa hẹn sẽ làm “khuấy đảo” thị trường BĐS tại Hà Nội.

Chiều ngày 21/9/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô

Two-day experience in the project of the developer
Masterise Homes
On September 28 and 29, 2020, Cen Land had experience
luxury real estate projects of the developer Masterise Homes in
Ho Chi Minh City.

Masterise Homes đã đưa ra thị trường rất nhiều dự án tâm
huyết như: Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, khu dân cư hạng
sang Millennium, Masteri Centre Point- Khu căn hộ compound
cao cấp tại trung tâm Đại đô thị Vinhomes Grand Park…
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thị Kiến Hưng (Kiến Hưng JSC) và Công ty Cổ phần BĐS Thế Kỷ
Cen Land đã thực hiện lễ ký kết hợp tác phân phối dự án Kiến
Hưng Luxury.
Theo thỏa thuận, Cen Land chính thức trở thành Tổng Đại lý
phân phối dự án Kiến Hưng Luxury. Sự hợp tác lần này hứa hẹn
sẽ mang tới thành công ngoài mong đợi trong việc phát triển dự
án Kiến Hưng Luxury. Bởi cả Cen Land và Kiến Hưng JSC đều là
những tên tuổi địa ốc rất uy tín trên thị trường.
Kiến Hưng Luxury bao gồm 266 lô shophouse, liền kề được xây
dựng theo phong cách Tân cổ điển. Điểm nhấn đặc biệt của dự
án chính là 53 căn shophouse có thiết kế đồng bộ với chiều cao
lý tưởng gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm. Điều này giúp gia chủ
vừa có một cuộc sống thoải mái, tiện nghi với 4 tầng để ở, vừa
có thể sinh lời bền vững với 2 tầng cho thuê.

Điểm chung của các dự án này đều sở hữu những vị trí trung
tâm, các tiện tích từ ngoại khu đến nội khu luôn được chú trọng
và đồng bộ, thiết kế căn hộ vô cùng thông minh, tối ưu công
năng và luôn theo xu thế hiện đại nhất.
Với những yếu tố đó, các chiến binh của Cen Land hoàn toàn có
thể tin tưởng vào dự án này sẽ tạo nên “cú hích” thị trường ngay
khi ra mắt.
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Masterise Homes has launched to the market a lot of enthusiastic projects such as: Masteri Thao Dien, Masteri An Phu, Millennium luxury residential area, Masteri Center Point- High-class apartment complex in the center of Vinhomes Grand Park, just to
name a few.
The common point of these projects all owns central locations, synchronized amenities, the smart apartment design, optimal
area use and follows the most modern trend.
Cen Land sales consultants can completely trust this project to create a "push" on the market as soon as it is launched.

Việc Cen Land chính thức trở thành Tổng Đại lý phân phối dự án
Kiến Hưng Luxury hứa hẹn sẽ cung cấp ra thị trường sản phẩm
BĐS hấp dẫn để ở và đầu tư sinh lời đắt giá.
Hoàng Huyên
www.cengroup.vn

Cen Land becomes the general sales agency of Kien
Hung Luxury
On September 21, 2020, Kien Hung Urban Development Investment Joint Stock Company (Kien Hung JSC) and Century Land
Joint Stock Company signed the partnership agreement to sell
Kien Hung Luxury project. Kien Hung Luxury converges attractive factors: residence and proﬁtability.
Under the agreement, Cen Land ofﬁcially becomes the general
sales agency of Kien Hung Luxury project. This cooperation
brings unexpected success in the development of Kien Hung
Luxury project because Cen Land and Kien Hung JSC are
prestigious real estate ﬁrms in the market.
Kien Hung Luxury consists of 266 neo-classical shophouses
and terraced houses. The project is like a miniature Europe in
the heart of the city. The special highlight of the project is 53
shophouses with synchronous design, 6 storeys and 1
basement. Homeowners have comfortable life with four
storeys to reside and get proﬁt with two storeys for rent.
That Cen Land becomes the general sales agency of Kien Hung
Luxury project promises to provide quality real estate products
to the market for residents and investors.
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Chiều ngày 08/10/2020, sự kiện training và kick-off dự án

Eurowindow River Park – Tòa Park được tổ chức trong không
khí hào hứng của hơn 100 anh chị em kinh doanh tại tầng 4, dự
án Eurowindow River Park, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Tp.
Hà Nội.
Tại sự kiện, đại diện đơn vị chủ đầu tư và đơn vị phân phối đã
chia sẻ concept, câu chuyện truyền thông dự án và giải đáp
những thắc mắc về dự án Eurowindow River Park, đặc biệt là
Tòa Park 1 và Park 2.
Dự kiến với ý tưởng Không gian sáng tạo và mức giá hợp lý nhất
khu vực, tòa Park 1 và Park 2 sẽ làm nóng thị trường BĐS phía
Đông Bắc và mang lại doanh số cực khủng trong thời gian tới.

KICK-OFF EUROWINDOW RIVER PARK
HỪNG HỰC KHÍ THẾ

QUYẾT TÂM

KIẾM TIỀN TIÊU TẾT
Eurowindow River Park kick-off: A warm Tet

On October 8, 2020, the training and kick-off event of Park
Tower - Eurowindow River Park project was held in the exciting
atmosphere of over 100 sales consultants on the 4th floor,
Eurowindow River Park project, Dong Hoi commune, Dong Anh
district, Hanoi.
At the event, representatives of the developer and the sales
agency shared about the concept, communication stories and
answered questions about the Eurowindow River Park project,
especially Park 1 and Park 2. It is expected that with the idea of
creative space and the most reasonable price, Park 1 and Park
2 will heat up the real estate market in the northeast and
generate huge sales in the coming time.

Thùy Dung

Eurowindow River Park kick-off: A warm Tet
On September 25, 2020, the signing ceremony of partnership agreement between Cen Group and MB successfully took place.
Cen Group connects MB with customers who wish to borrow money to buy/ retain properties for sale by Cen Group as the
developer/ sales agency as well as Cen Group's employees to use banking and ﬁnancial products and services at MB. MB employees who want to use Cen Group's products and services are entitled to enjoy attractive incentives.
With the motto: "Innovation, cooperation, development, sustainability" and the advantage of diversiﬁed ﬁnancial and banking
services, MB is implementing new business strategies. This direction is suitable with the goal of using the 4.0 platform to develop
the real estate transaction methods of Cen Group.

Cen Group mở rộng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Chiều ngày 18/9/2020, tại Hội trường Đại học Kinh tế đã diễn ra
ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Cen Group và Đại học Kinh tế (Đại
học Quốc Gia Hà Nội) về việc phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao giữa hai bên.
Tại sự kiện, anh Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch Tập đoàn
Cen Group bày tỏ sự tin tưởng vào chất lượng đào tạo của Đại
học Kinh tế, kỳ vọng sẽ đón nhận những thế hệ sinh viên thực
tập và làm việc tại Cen Group trong thời gian tới.
Cũng tại sự kiện, chị Nguyễn Thị Dung – Phó TGĐ Cen Land phụ
trách Cen STDA và anh Lâm Văn Huỳnh – Phó TGĐ Cen Land
phụ trách Cen CHS đã có những chia sẻ chân thực về nghề sale
và lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đại diện hai đơn vị bán
hàng chủ lực của Cen Land cũng mở ra nhiều cơ hội việc làm,
học hỏi tại Cen Land cho sinh viên Đại học Kinh tế.

Cen Group và MB chính thức trở thành đối tác chiến lược
Sáng ngày 25/9/2020, sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác toàn
diện giữa Cen Group và MB đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Theo đó, Cen Group sẽ trở thành cầu nối để MB tiếp cận các
khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để mua/ nhận chuyển
nhượng các BĐS thuộc dự án do Cen Group làm CĐT/ phân
phối/ môi giới, cũng như các CBNV Cen Group có nhu cầu sử
dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng tại MB.
Đồng thời các CBNV MB có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ
của Cen Group cũng được hưởng các ưu đãi phí hấp dẫn.

Hướng đi này rất phù hợp với mục tiêu sử dụng nền tảng công
nghệ 4.0 để phát triển các phương thức giao dịch BĐS của Cen
Group đã, đang vận hành hiệu quả và cần động lực để phát triển
lớn hơn nữa.

MB hiện đang triển khai mạnh mẽ các chiến lược kinh doanh
mới, dẫn đầu về chuyển dịch số.
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Việc hợp tác giữa hai đơn vị là doanh nghiệp lớn và cơ sở đào
tạo uy tín (Cen Group – UEB) sẽ mở ra những cơ hội phát triển
cho đôi bên. Chúc cho sự hợp tác giữa hai bên thành công tốt
đẹp trong tương lai.

Cen Group develops high quality human resources
On September 18, at the hall of Economics and Business, Cen
Group and University of Economics and Business - Vietnam
National University, Hanoi signed a partnership agreement on
the development of high quality human resources.
At the event, Shark Pham Thanh Hung – Cen Group vice
chairman expressed his conﬁdence in the training quality of
University of Economics and Business and expectation to
welcome students to work at Cen Group.
At the event, Cen Land deputy CEO in charge of STDA Nguyen
Thi Dung and Cen Homes deputy CEO Lam Van Huynh had
sharing about brokerage and the real estate. Representatives
of two main sales forces of Cen Land (Cen Group) open up
many job and learning opportunities at Cen Land for students
of the UEB.
Partnership between Cen Group and the UEB will open up
development opportunities for both parties.

Hữu Tú
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SÔI NỔI các hoạt động tiền sinh nhật
CHÀO CEN GROUP TRÒN 18 TUỔI

Tháng 10 không chỉ là tháng của mùa thu mà còn là một
tháng của yêu thương khi các Cenner đều hướng về sinh nhật
Tập đoàn.

Năm 2020 ghi nhận sự khó khăn chung của toàn cầu khi đại
dịch Covid hoành hành, nhưng không vì thế mà làm giảm tinh
thần của những chiến binh nhà Cen. Và trong những lúc khó
khăn như thế này, tình yêu của các Cenner dành cho công ty
càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Hướng tới kỉ niệm sinh nhật 18 năm thành lập Cen Group
(15/10/2002 – 15/10/2020), Ban Văn Hóa Tập đoàn đã tổ chức
rất nhiều các hoạt động văn hóa, thể thao ý nghĩa nhằm rèn
luyện sức khỏe và nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các nhân
viên công ty. Các hoạt động được đông đảo các nhân viên
hưởng ứng và tham gia tranh tài như: giải ô chữ may mắn, thi
chạy Marathon Online và đặc biệt, năm nay có thêm giải Marathon Offline.
Với rất nhiều các hoạt động trước thêm sinh nhật, chúc các đội
sẽ hoàn thành thật tốt các phần thi của mình và tỏa sáng rực rỡ
trên bục vinh danh tại sự kiện Cen Concert!

Cen Group’s Fund for Humanity inaugurated Xang Hang
kindergarten
After over four months of construction under the direction of
engineer Pham Dinh Quy - Director of Fund for Humanity, Xang
Hang kindergarten (Yen Khuong commune, Lang Chanh
district, Thanh Hoa province) was inaugurated and put into
use.
On October 3 2020, Fund for Humanity held the inauguration
and handover ceremony of Xang Hang kindergarten, Yen
Khuong commune, Lang Chanh district, Thanh Hoa province to
students, teachers and local authorities.
Xang Hang kindergarten was commenced on May 22, 2020
under the direction of engineer Pham Dinh Quy.
At the inauguration ceremony, students and teachers at Xang
Hang kindergarten had musical performances to express their
love and gratitude to Fund for Humanity.
According to the Fund's representative, Xang Hang kindergarten consists of 2 classrooms, 1 community room, dining room,
warehouse and toilet with a total area of about 200m2. Cen
Group sponsors 700 million dong to build Xang Hang
kindergarten school through Swing for the Children's Tet
charity golf tournament and many donors.

Lê Sen

QUỸ HÀNH ĐỘNG VÌ NHÂN ÁI
KHÁNH THÀNH ĐIỂM TRƯỜNG XẮNG HẰNG
Sau hơn 4 tháng thi công tích cực dưới sự chỉ đạo trực tiếp của
Kỹ sư Phạm Đình Quý – Giám đốc Quỹ Hành động vì Nhân ái,
điểm trường Xắng Hằng (xã Yên Khương, huyện Lang Chánh,
tỉnh Thanh Hóa) đã được khánh thành và đưa vào sử dụng.
Sáng 03/10/2020, Quỹ Hành động vì Nhân ái đã tổ chức lễ
Khánh thành và bàn giao công trình điểm trường Mầm non
Xắng Hằng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá
cho cô trò và chính quyền địa phương.
Điểm trường Xắng Hằng được khởi công ngày 22/5/2020, dưới
sự chỉ đạo trực tiếp của Kỹ sư Phạm Đình Quý – Người vô cùng
tâm huyết với công trình và đặc biệt dành nhiều tình cảm cho
các em học sinh nơi vùng biên giới này.
Tham dự buổi lễ khánh thành, các em học sinh và cô giáo điểm
trường Xắng Hằng cũng dành nhiều tình cảm cho Quỹ Hành
động vì Nhân ái, cho những người ngày ngày vất vả thi công
công trình bằng những món quà văn nghệ rất vui tươi, ấm áp.
Theo đại diện Quỹ, điểm trường mầm non Xắng Hằng gồm 2
phòng học, 1 phòng sinh hoạt chung, khu nhà ăn, nhà kho,
phòng vệ sinh với tổng quy mô gần 200 m2 và kinh phí thực
hiện là 670 triệu đồng. Số tiền được Quỹ quyên góp từ các nhà
hảo tâm thông qua giải golf từ thiện Swing For The Children’s
Tet và các nhà hảo tâm là cá nhân, doanh nghiệp khác.

Cen Group’s Fund for Humanity inaugurated Xang
Hang kindergarten
After over four months of construction under the direction of
engineer Pham Dinh Quy - Director of Fund for Humanity, Xang
Hang kindergarten (Yen Khuong commune, Lang Chanh
district, Thanh Hoa province) was inaugurated and put into
use.
On October 3 2020, Fund for Humanity held the inauguration
and handover ceremony of Xang Hang kindergarten, Yen
Khuong commune, Lang Chanh district, Thanh Hoa province to
students, teachers and local authorities.
Xang Hang kindergarten was commenced on May 22, 2020
under the direction of engineer Pham Dinh Quy.
At the inauguration ceremony, students and teachers at Xang
Hang kindergarten had musical performances to express their
love and gratitude to Fund for Humanity.
According to the Fund's representative, Xang Hang kindergarten
consists of 2 classrooms, 1 community room, dining room,
warehouse and toilet with a total area of about 200m2. Cen
Group sponsors 700 million dong to build Xang Hang kindergarten
school through Swing for the Children's Tet charity golf tournament
and many donors.

Hà Thanh
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CEN MIỀN NAM:
Cenner nhí vui đón chị Hằng trong “Đêm hội trăng rằm”

TIN TỨC

Để kỷ niệm sinh nhật tròn 5 tuổi, ngày 29/09/2020 vừa qua,

STDA S9 tổ chức sự kiện Sinh nhật STDA S9 hoành tráng, kết
hợp Team Building với chủ đề “S9 – Huyền Thoại bất diệt”.
Chương trình năm nay được chia làm 3 phần: Lễ vinh danh và
tổng kết 6 tháng đầu năm 2020; Team Building và Night Party.
Tinh thần được S9 lấy ý tưởng từ hình ảnh chim đại bàng Aquila
cùng ngọn lửa bất diệt The Eternal Frame.
Không chỉ đơn thuần là một sự kiện kỉ niệm sinh nhật, “S9 – The
Eternal Legend” là dịp để tất cả những gương mặt cũ được có
dịp gặp lại nhau, nhìn lại chặng đường mà họ đã đi qua, những
cột mốc doanh số, những kỳ tích mà họ đã đạt được trong suốt
chặng đường 5 năm. Thể hiện quyết tâm phát triển mạnh mẽ,
đưa tên tuổi của S9 không chỉ dừng lại tại Cen, mà còn khẳng
định vị thế riêng trên thị trường BĐS.
Chia sẻ tại buổi lễ, Nữ tướng S9 – Nguyễn Thị Dung chia sẻ:
“Nếu bạn là một ngôi sao, S9 sẽ giúp bạn trở thành một hành
tinh. Nếu tất cả chúng ta đều là những ngôi sao, thì cùng nhau,
chúng ta sẽ tạo nên một giải ngân hà!”
Tinh thần chiến binh S9 là tinh thần tập thể được mỗi cá nhân
hiện thực hóa để ghi dấu thành công. Thành công đó không chỉ
trên “mặt trận” doanh số mà còn phải là thành công khi chiến
thắng được chính bản thân mình ngày hôm qua.

S9 – The Eternal Legend
To celebrate the ﬁfth anniversary, on September 29, 2020, S9
organized a memorable party and team building with the
theme "S9 – The Eternal Legend".
The event is divided into three parts: Honoring and summary
for the ﬁrst six months of 2020; team building and night party.
The spirit is inspired from Aquila the eagle and the eternal
frame.
"S9 - The Eternal Legend" is an opportunity for all to gather,
look back on the journey they have gone through, important
milestones and sales over the course of ﬁve years. S9 always
tries their best to afﬁrm their position in the real estate market.
Sharing at the ceremony, S9 CEO Nguyen Thi Dung shared: “If
you are a star, S9 will help you become a planet. If we are all
stars, together we will make a galaxy!”
The warrior spirit is realized by each sales consultants to mark
success. That success is not only on the "front" of sales but
also winning themselves yesterday.

Dương Vô Cùng

Vào ngày 01/10/2020, Cen Miền Nam đã tổ chức chương trình

“Đêm Hội Trăng Rằm” tại Lầu 4, văn phòng 326 Võ Văn Kiệt (TP.
HCM) với sự tham gia của đông đảo Cenner nhí. Đây là hoạt
động thường niên của nhà Cen nhằm mang đến cho các thành
viên nhí một mùa Trung thu vui vẻ, ý nghĩa.
Tham gia chương trình, các bạn nhỏ được tham gia bữa tiệc
Trung thu ấm áp, những trò chơi vui nhộn và nhận rất nhiều
phần quà hấp dẫn. Ngoài ra, Cen Miền Nam cũng tổ chức lễ
trao thưởng dành cho các bé là con CBNV đã đạt thành tích học
sinh giỏi trong năm học 2019 – 2020.
Hi vọng, qua chương trình, các bé sẽ cảm nhận được tình
thương yêu của đại gia đình nhà Cen và luôn chăm ngoan, học
giỏi, sớm đạt được những điều mình mong ước.

THE ETERNAL LEGEND
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Cen Saigon: Cen kids are all joyful in "Full Moon
Festival"
On October 1, 2020, Cen Saigon organized "Full Moon Festival"
at Level 4, 326 Vo Van Kiet street (HCMC). This annual event
brings the kids a happy and meaningful Mid-Autumn Festival.
Kids join the warm Mid-Autumn party, funny games and receive
attractive gifts. In addition, Cen Saigon held an award ceremony for students who got excellent achievements in the school
year 2019-2020.
Cen Saigon hopes kids and children always be diligent, study
well, and soon realize their dreams.

Hoàng Lành
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CAN TRƯỜNG
Năm 2019

Năm 2012

- Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ - Cen Invest
- Chính thức khai trương Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA
2012
- Real Estate Investment and Development Joint Stock Company – Cen Invest was established.
- STDA real estate project supermarket system was officially launched.

- Cen Land tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng.
- Chính thức ra mắt nền tảng công nghệ BĐS Cenhomes.vn
2019
- Cen Land increased its charter capital to 800 billion VND.
- Cen Land officially launched cenhomes.vn - real estate technology
platform.

Năm 2020
- Nền tảng công nghệ BĐS Cen Homes ver 2.0 nổi bật với tính năng thẩm định giá BĐS
- Cen Cuckoo - thương hiệu chuyên về căn hộ dịch vụ đầu tiên có quy mô lớn của Việt Nam
chính thức được công bố.
- Cen Zone - thương hiệu đầu tiên có quy mô lớn chuyên về dịch vụ BĐS Công nghiệp
2020
- Cen Homes 2.0 protech platform is updated with the property valuation

- Cen Land debuts Cen Cuckoo - the first large-scale serviced apartment brand in Vietnam.

Năm 2014

Năm 2010

- Cen Zone - the first large-scale industrial real estate service brand

Thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng Bất động
sản Thế Kỷ - Cen D&C

- Thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Ngôi sao mới - RSM
- Thành lập Công ty cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn – Cen Sài Gòn

2014: Century Real Estate Enhancing Services Joint Stock
Company – Cen D&C was established.

2010:
- Rising Star Media and Entertainment Joint Stock Company – RSM
- & Sai Gon Real Estate Joint Stock Company – Cen Sai Gon was established.

Năm 2018

- VinaCapital và Dragon Capital trở thành cổ đông
chiến lược của Cen Land
- Cen Land chính thức niêm yết trên sàn Hose với mã
chứng khoán CRE, tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng

Năm 2008

Thành lập Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ Cen Value
2008: Century Valuation Joint Stock Company – Cen Value
was established.

Năm 2002

2018
- VinaCapital and Dragon Capital became strategic
shareholders of Cen Land.
- Cen Land was officially listed on HOSE stock exchange
with CRE stock code and increased its charter capital to
500 billion VND.

Thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 21 Trường
Thành
2002: Truong Thanh 21st Century Real Estate Joint Stock
Company was established.

Năm 2007

Đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land (đơn vị đầu tiên của
Tập đoàn Cen Group)
2007: The company name was changed to Century Real Estate Joint Stock Company (The very
first unit of Cen Group Corporation) – Cen Land.
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Năm 2016

- Thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản
Ngôi sao Toàn Cầu WSL – Cen Homes
- Thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Golf và lữ hành
Thế Kỷ - Cen Golf
2016:
_ Established World Star Land – Cen Homes
_ Established Cen Golf

Năm 2017

Đơn vị thành viên Công ty Cổ phần Bất động sản
Thế Kỷ hợp nhất 3 công ty con, tăng vốn điều lệ lên
250 tỷ đồng
2017: Real Estate Joint Stock Company merged three
subsidiaries and increased its charter capital to 250
billion VND
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CƠ HỘI

VỚI NGƯỜI NHÀ CEN
CEN ĐÃ LÀM NÊN ĐIỀU VĨ ĐẠI

Những ngày đầu tháng 10, gió mát lịm, nơi tôi ngồi nhìn ra một cái cây lộc vừng xanh lá. Gió thổi những nhánh cây rung rinh, lòng tôi
cũng đâm ngọt ngào cho những ngày sắp sinh nhật Cen. Mà Cen sắp tròn 18 tuổi rồi. Và tôi, cũng đã ở Cen tròn 6 năm

cho tất cả chúng ta
Ở Cen, sẽ không có gì lạ nếu như bạn bắt gặp nhiều Trưởng

phòng, Giám đốc, thậm chí là Phó Tổng 9X. Đi gặp gỡ đối tác
cùng các anh chị, khi giới thiệu chức vụ, hầu hết sẽ nhận lại câu
cảm thán: Ôi Cen có Giám đốc trẻ thế! Tôi vẫn còn nhớ “giai
thoại” về một nam Phó tổng phải để râu để trông già hơn, dừ
hơn cho… dễ làm việc.
Mới đây nhất, trong một chuyến công tác, tôi đi cùng một Phó
tổng 9X. Khi đối tác hỏi tuổi của anh, tôi – vì cũng đã quá quen
với những câu cảm thán của đối tác, nên liền ghé tai anh bảo:
Anh giới thiệu anh sinh năm 86 cũng được nhé.
Cách đây hơn 1 năm, có một Giám đốc trẻ đã xung phong
Trung tiến, xin đảm đương trọng trách văn phòng Cen ở Đà
Nẵng. Tôi nghĩ rằng, những người trẻ dám “đứng mũi chịu sào”
như thế bản thân họ phải rất bản lĩnh, nhưng cũng hiểu rằng,
Cen thực sự là môi trường tuyệt vời để người trẻ mạnh dạn
bước ra khỏi vòng tròn tự vẽ dưới chân mình.

CEN GROUP
Một câu chuyện khác, cũng làm tôi rất xúc động. Anh vốn dĩ là
một nhân viên lái xe, cũng rất tận tuỵ với công việc của mình.

Nhưng để rõ ràng, bài viết này tôi xin được nhắc trước, những
điều vĩ đại ở Cen mà tôi sắp kể không phải là bảng thành tích
dài dằng dặc, về những con số, về bảng xếp hạng… tất cả sẽ chỉ
là những mẩu chuyện nhỏ, mà tôi được chứng kiến hoặc được
nghe, được kể. Và, cả những điều tôi quan sát, cảm nhận được.
…
Gần đây, để lấy chất liệu làm phim ngắn mừng sinh nhật Cen 18
tuổi, tôi có dịp ngồi trò chuyện cùng những người đã từng rời
Cen rồi quyết định quay lại và gắn bó cùng Cen. Tôi nghe trong
mỗi người, sau mỗi câu chuyện, là cả một tình cảm gần gụi
(cách nói của nhân vật) với Cen, thứ tình cảm không chỉ dừng ở
tình yêu, lòng trung thành, mà còn cả sự biết ơn, trân trọng.
Tôi nhận ra, điều kỳ diệu ở Cen, điều làm nên Cen vĩ đại, chính
là cái cách mà người ở Cen đối đãi với nhau. Nói rộng ra, đó là
văn hoá – một nét đặc trưng không thể trộn lẫn, chảy suốt
trong dòng lịch sử 18 năm của Cen, thấm vào từng con người ở
Cen – tôi gọi đó là văn hoá Cen, tinh thần Cen.
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Cho đến một ngày, có người nói với tôi: Ôi, anh T. chuyển sang
làm sale rồi đấy. Kinh cực! Công nhận là kinh thật. Tôi thấy
Marketing chuyển sang sale rồi, cũng thấy sale chuyển sang
làm Marketing, truyền thông rồi, nhưng chưa từng thấy lái xe
chuyển sang sale bao giờ.

Thanh xuân này

CHÚNG TA CÓ NHAU

Tôi vẫn nhớ mãi, nhớ mãi ngày đầu tôi đến Cen. Đó là một buổi
chiều thứ 7, giữa tháng 9. Hà Nội tháng 9 nắng vẫn vàng như rót
mật. Người tôi gặp đầu tiên, cũng là người ngồi bên cạnh tôi
những ngày này – thực ra là những ngày cuối cùng tôi ở Cen.
Một cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu khi nhìn thấy chị, một cảm
giác là nhà khi bước chân vào Cen. Câu chuyện này là trải
nghiệm riêng của cá nhân tôi, nhưng ý tôi là, trong 6 năm tôi
làm ở Cen, và trong rất nhiều câu chuyện được chứng kiến,
được kể lại, nếu bạn là nhân viên ngày đầu đến Cen, bạn được
chào đón, một sự chào đón thật lòng, thật tâm.

www.cengroup.vn

Xung quanh câu chuyện anh T. chuyển sang sale, tôi có nghe kể
điều thúc đẩy anh quyết định sang làm sale là nhờ đọc một
cuốn sách rồi đánh liều gia nhập đội quân STDA, đến nay cũng
đã có dăm ba giao dịch.
Tôi thật sự ngưỡng mộ tinh thần, bản lĩnh của anh ấy. Cũng thật
sự tin rằng, ở Cen, bạn hãy làm tới đi, hãy trải nghiệm đi, hãy cứ
sai lầm đi. Rồi bạn sẽ trưởng thành.
Có những lần bản thân tôi và đồng nghiệp xung quanh muốn
thay đổi công việc cho đỡ nhàm chán là những lần được sếp
sẵn sàng cho lựa chọn những công việc mà bản thân thấy
thích. Ở Cen, điều bạn hạnh phúc khi làm việc vô cùng quan
trọng.
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Một nơi

CÓ NHỮNG NGƯỜI THẦY,
NGƯỜI LÃNH ĐẠO GIẢN DỊ

Trong rất nhiều điều mà người nhà Cen vẫn thường tự hào về

ngôi nhà của mình, đó chính là nơi đây có những người thầy,
cũng là những người lãnh đạo có tâm, có tầm. Và đặc biệt gần
gũi, giản dị.
Bạn tôi kể ở công ty nơi bạn làm (cũng là doanh nghiệp BĐS),
bạn dù làm bộ phận quan trọng nhưng chưa từng được gặp Chủ
tịch HĐQT, chưa từng được trò chuyện. Tôi thấy lạ ghê, vì ở Cen,
ngay tuần đầu tiên tôi đã được nghe buổi trò chuyện truyền
cảm hứng của sếp, vài hôm sau đó là một buổi nói chuyện phân
tích dự án. Hai tuần sau, tôi có cuộc phỏng vấn đầu tiên với Chủ
tịch. Và thời gian làm việc sau này, bất cứ khi nào có đề xuất
mới, tôi đều có thể nhắn tin với Chủ tịch. Thậm chí, tôi nghe kể,
có nhân viên kinh doanh, ngày chia tay Cen cũng nhắn tin tâm
sự và chào Chủ tịch.

Nơi tạo ra những TỈ PHÚ TỰ THÂN trẻ tuổi
Năm 2019 Kylie Jenner được Forbes công bố là nữ tỉ phú tự thân trẻ tuổi nhất khi cô chỉ 21 tuổi. Người ta vô cùng ngưỡng mộ Kylie
vì thành tích khủng.
Ở Cen, tôi cũng biết rất nhiều nam, nữ tỉ phú (VNĐ) tự thân. Có những cô gái 24, 25 tuổi thu nhập hàng năm lên tới hàng tỉ đồng,
mua nhà tại Hà Nội, sở hữu xe nửa tỉ đồng,… Cũng có những anh chị ở độ tuổi 35 đã có thể đạt ngưỡng tự do tài chính để ngoài tài
sản vốn có, có một khoản “xông xênh” mang đi đầu tư sinh lời.
Tôi biết rằng, thước đo thành công của mỗi người là khác nhau, nhưng nếu xét một tiêu chuẩn chung, thì Cen thật vĩ đại khi tạo ra
ngày càng nhiều những người biết tiến lên phía trước, biết phấn đấu để bản thân trở nên tốt và tốt hơn.
Năm 2020, trước cơn bão Covid-19, khoảng 7,8 triệu lao động mất việc, giãn việc,… Trong khi đó, Cen vẫn hoạt động để hơn 3.000
lao động vẫn tiếp tục có việc làm, có lương nhận hàng tháng… Với tôi và tôi tin với người nhà Cen, Cen đã thực sự vĩ đại.
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Tôi làm truyền thông, trong 6 năm đã có dịp trò chuyện với rất nhiều người nhà Cen. Tôi lắng nghe câu chuyện của họ, dần dần tôi
có một vốn chuyện đủ để có những cảm nhận về những người sếp, những người quản lý tại Cen.
Chuyện thật là, có những người, đã có lúc muốn rời Cen đến một vùng đất mới, nhưng đã quyết định ở lại Cen, gắn bó cùng Cen, vì
nơi đây có những người thầy của họ. Những người thầy ở Cen không chỉ đơn thuần hướng dẫn, training cho công việc, mà còn như
những người bạn, người anh em cùng “chiến đấu”, cùng phát triển. Thậm chí, có supper sale ở STDA chia sẻ với tôi: Ở Cen có những
người thầy giúp em biết em phải đi con đường nào, đứng trước một dự án và sản phẩm, em biết em phải bán như thế nào.
Tôi nghĩ, đó là một kiểu tình cảm và chia sẻ của tiền bối với người em của mình. Nhưng, những người “em” được dẫn dắt ở Cen, họ
lại trân quý tình cảm đó đến mức, một lòng biết ơn mà gọi bằng Thầy.

Một nơi để bạn, bất cứ lúc nào cũng có thể… trở về
Điều vĩ đại cuối cùng tôi muốn kể ở đây, có lẽ là lời mà Chủ tịch
Cen, Ban Lãnh đạo Cen và bản thân Cen nói với những người
quyết định rời Cen: “Đây là nhà của em mà. Em có thể trở về lúc
nào cũng được”.
Bạn biết không, câu nói này, nếu bạn được nghe vào cái lúc mà
bạn vừa quyết định rời Cen, đang chông chênh và trống trải, là
một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ giúp bạn dũng cảm hơn, bản
lĩnh hơn, tự tin hơn,… để bước đi trưởng thành. Cen luôn mong
bạn trưởng thành và hạnh phúc với bản thân, công việc của
mình.

Có một nơi chúng ta gọi là Nhà.
Có một nơi đủ ấm áp, đủ khoan dung cho những vấp ngã, sai
lầm.
Một nơi là cội nguồn sống để chúng ta sống hạnh phúc và chân
thành.
Một nơi mà chúng ta có thể trở về bất cứ lúc nào.

Còn nếu, kể cả bạn không chông chênh lúc đi, nếu nghe được
câu này, bạn thật sự sẽ có thêm 200% dũng khí để cảm thấy
rằng, dù có đi bất cứ đâu, dù có làm công việc gì, bạn cũng tin
rằng, có một nơi luôn chào đón bạn về - ấm áp và vững chãi –
là Nhà (Cen).

Hà Thanh

Cảm ơn Cen vì luôn chào đón những đứa con trở về!
Cảm ơn ngôi nhà của chúng ta đã vững chãi trong suốt 18 năm.
Chúc chúng ta sẽ cùng làm nên những điều kỳ diệu và vĩ đại tại
Cen.

C-SKY VIEW

CHUNG CƯ

TỌA ĐỘ VÀNG

Sang

CUỘC SỐNG
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Human
Yếu tố con người
đặt hàng đầu

Customer
Lấy Khách hàng
là trọng tâm

PHÓ TNG GIÁM ĐC CEN LAND
PHU TRÁCH ĐI QUÂN BÁN HÀNG CHS

Với sự quyết liệt và nhiệt huyết từ vị thủ lĩnh tài ba
Lâm Văn Huỳnh, chắc chắn đội quân bán hàng CHS sẽ
cùng với STDA, nền tảng Công nghệ BĐS Cenhomes.vn
tạo nên thế kiềng 3 chân vô cùng vững chắc để
Cen Land ngày càng phát triển.

Strategy & Sharing
Tuân thủ chiến lược
và văn hóa chia sẻ

CEN CHS KHOÁC ÁO MỚI
CEN CHS, đội quân bán hàng chiến lược của Cen Land
đơn vị dẫn đầu trên thị trường phân phối BĐS tại Việt Nam.
Mang theo tinh thần và ý chí của Cen Land, CEN CHS chính là hiện thân cho đôi cánh vững chắc và khỏe mạnh, thứ sẽ giúp Cen Land
bay cao hơn, xa hơn, bền bỉ hơn trong những cuộc viễn chinh của tương lai.
Hãy cùng chờ đón ngày mà CEN CHS liên tục phá vỡ những giới hạn, xô đổ mọi kỷ lục để tạo ra những kỳ tích vô tiền khoáng hậu,
ngày CEN CHS cất cánh trên lưng của người khổng lồ Cen Land.
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KHÁM PHÁ

Khám phá Mù Cang Chải
Một trong những vùng núi đẹp nhất thế giới

Không chỉ có những nấc ruộng bậc thang nhuộm vàng ươm mùa lúa chín, Mù Cang Chải còn có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ
thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới yêu thích khám phá và trải nghiệm.

Mù Cang Chải là một trong những vùng núi đẹp nhất thế giới thuộc huyện miền Tây của tỉnh Yên Bái cách Hà Nội khoảng 300km.

Nơi đây được ví như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp được vẽ trên 2.200ha ruộng bậc thang kỳ vĩ nhuộm màu vàng rực của lúa
chín, xen kẽ màu xanh tươi của hoa lá, cây cỏ… Có những cung đường quanh co ngút tầm mắt đầy quyến rũ và không còn xa lạ đối
với những ai đam mê phượt, ưu thích thiên nhiên và thích thưởng ngoạn bầu không khí trong lành của vùng cao.

Một số địa điểm du lịch ở Mù Cang Chải Xã Tú Lệ
Xã Tú Lệ
Là một thung lũng thuộc huyện Văn Chấn, Tú Lệ là một trong
những điểm dừng níu chân rất nhiều du khách yêu thích vẻ đẹp
thiên nhiên. Nhất là vào mùa thu, lúa chín vàng ươm rạt rào qua
sóng núi. Mùa gặt ở đây vô cùng nhộn nhịp, mùi cơm mới theo
tiếng gió bay đi xa…Tú Lệ hiện ra như cô gái đôi mươi miền sơn
cước vô cùng xinh đẹp. Bạn đến đây tha hồ khám phá và săn
ảnh ở những con suối “tắm tiên” còn lưu giữ lâu đời.

Đèo Khau Phạ
Khám phá đèo Khau Phạ là chặng hành trình đầy gian nan
nhưng không kém phần hấp dẫn. Nơi đây có những cung đường
đèo uốn lượn, dốc thẳng đứng thuộc bậc cao nhất nước ta.
Đường đi qua Khâu Phạ là “con đường gian khổ” vì hai phần ba

Dân "săn" ảnh tứ phương đã không ngại quãng đường xa xôi đến đây ghi lại những quả đồi đẹp tựa trong tranh.

Khám phá Mù Cang Chải vào thời điểm nào trong
năm?
Mù Cang Chải có 2 mùa đẹp nhất trong năm mà du khách có
thể đến tham quan và “săn” ảnh, đó là giữa khoảng tháng 9 đến
giữa tháng 10 thời điểm này toàn bộ Mù Cang Chải sẽ vàng rực
một màu lúa, thời tiết rất đẹp thuận tiện cho chuyến du lịch của
bạn.

Ngoài ra, khoảng tháng 5 – 6 khi những cơnmưa mùa hè bắt
đầu trút xuống những ngọn núi thì nước được dẫn từ trên núi
vào các ruộng bậc thang đang được người dân bản địa cấy dở.
Chính vì vậy, những thửa ruộng bậc thang loang loáng nước
trong nắng chiều tạo nên vẻ đẹp khiến cho bao du khách phải
si mê.
Đây cũng được xem là một trong những khung cảnh đẹp nhất,
đặc trưng các ruộng bậc thang của Mù Cang Chải ở miền núi
phía Bắc.

là đường gập ghềnh sỏi đá. Vất vả là vậy nhưng du khách có thể
thưởng ngoạn con đường quanh co giữa những cánh rừng
nguyên sinh vẫn còn mang đậm nét nguyên sơ, hoang dã và
những triền ruộng bậc thang của người đồng bào Thái, H’Mông.

Cầu Ba Nhà
Đây là một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách
đặc biệt là các bạn trẻ đến săn ảnh. Du khách có thể dừng chân
ở đây hoặc men theo con đường đất dốc ngược bên cạnh cầu
để có những bức ảnh đẹp tuyệt hảo.

Thác Pú Nhu

MÙ CĂNG CHẢI

Toạ lạc ở bản Pú Nhu, thuộc xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang
Chải, cách trung tâm huyện chừng 10km về phía Tây là thác Pú
Nhu. Con thác này có độ cao khoảng 20m được chia làm nhiều
bậc. Vào mùa hè, đặc biệt là những ngày nắng đẹp, nhìn từ dưới
lên các bọt nước bốc hơi khiến cho ta thấy thác như được bao
bọc bởi chiếc khăn voan trắng. Nằm giữa hai vách nước dựng
đứng, thác Pú Nhu hiện ra như một bức tranh thiên nhiên vô
cùng đẹp.

Khám phá vùng núi Mù Cang Chải là một trong những trải nghiệm thú vị của những người đam mê cảnh sắc thiên nhiên. Với nhiều
cảnh đẹp tựa trong tranh như vậy, Mù Cang Chải xứng đáng là một trong những vùng núi đẹp nhất thế giới.

Duy Anh (Tổng hợp)
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Nguyễn Thu Hương – STDA S4
Đội trưởng đội Cà Tím 18+

Ngô Thị Mỹ Lệ
Phòng Hành Chính Cen Sài Gòn

Nếu để miêu tả đội Cà Tím 18+ bằng ba
từ thì mình sẽ chọn ba từ ĐOÀN KẾT –
NHIỆT HUYẾT – BỀN BỈ!
Khi giải Cen Marathon Online được khởi
tranh, mình không biết các đội khác kêu
gọi nhân sự có vất vả không? Chứ riêng
đội Cà Tím 18+ “rất vất vả” vì quá đông
anh chị em muốn tham gia giải chạy
online.

Thành tích mình chạy được nhiều nhất trong ngày là 26km. Mình thường chạy vào
buổi sáng sớm tầm khoảng 4h45-6h30 sáng. Mình thường chạy trên máy ở phòng
tập hoặc chạy ngoài trời. Mình chạy vì mục tiêu chung của toàn team và mình
ngưỡng mộ các bạn nữ có thành tích tuần đầu rất tốt như là Quách Hằng, Đông
Nhi, Thu Nguyễn nên mình lấy đó làm mục tiêu thử thách bản thân. Mục tiêu của
mình là đạt được tối thiểu 200km sau ba tuần.
Mình rất hào hứng tham gia chạy vì ý nghĩa của giải Cen Marathon 2020 là hoạt
động tiền đề chào mừng sinh nhật Tập đoàn lần thứ 18, nâng cao sức khỏe - khỏe
cho chính bản thân mình, khỏe để làm việc chất lượng tốt hơn, để vượt qua thử
thách khó khăn và cân bằng cuộc sống.

Nhân dịp Cen tròn 18 tuổi, thay mặt đội Cà Tím 18+, mình chúc Cen
Group ngày càng lớn mạnh, phát triển bền vững, đột phá thành công.
Luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhân viên và là sự lựa chọn hàng đầu
của mọi khách hàng. Cen Group is Number One! We Are Number One!

BỨT PHÁ

VỀ ĐÍCH

Trải qua 2 tuần thi đấu hết mình,
3 đội dẫn đầu tại Cen Marathon 2020 đã
dần lộ diện. Mỗi đội đều có một quyết
tâm, mỗi cá nhân đều góp phần tạo nên
chiến thắng. Hãy cùng lắng nghe những
chia sẻ đến từ các đội trưởng và
thànhviên của Top 3 đội
dẫn đầu tại Tuần 2
Cen Marathon Online nhé!

Nguyễn Đức Trung
Nhân viên kinh doanh STDA S4

Nguyễn Xuân Phong – Ban Công Nghệ
Đội trưởng đội Jeep 18+

Là người đang dẫn đầu bảng xếp hạng chạy cá nhân nhưng mình chủ yếu chạy vì
vui là chính chứ không phải thành tích. Mình hay chạy một mình để tinh thần thoải
mái không có gì ràng buộc cả. Mình là người yêu thích bộ môn chạy bộ và không
có mục tiêu thi đấu với đối thủ nào.

Ở Jeep 18+ chúng tôi chỉ thấy khó
ở việc hô hào anh em chạy sao
cho lên TOP 1, còn tất cả các
thành viên đều là người yêu thích
thể thao. Đội duy trì cả việc giữ kỷ
luật cho các thành viên, vẫn có quy
định thưởng phạt rõ ràng. Bởi vậy
nên các thành viên của đội rất có ý
thức hoàn thành “nhiệm vụ” thi
đấu, ít nhất là phải chạy đạt thành
tích tối thiểu BTC yêu cầu.

Mục tiêu hết giải chạy online, cá nhân mình sẽ góp sức cho đội Cà Tím 18+
khoảng: 340-350 km. Sắp tới ngoài giải chạy Online, mình có đăng ký tham gia giải
chạy Offline với cự ly 10km. Vẫn với phương châm vui là chính mình tham gia để
giao lưu học hỏi vì mình biết ở Cen có rất nhiều đôi chân thần tốc và dẻo dai.
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui và sự thư thái trong bộ môn chạy này. Chúc các
VĐV của Cen Marathon sẽ cán đích với những thành tích ấn tượng!

Chúc cho Cen Group thêm tuổi mới sẽ mạnh mẽ vượt qua khó khăn,
vươn mình thể hiện đẳng cấp!
Diệp Phương Thảo - Phòng Hành Chính Cen Sài Gòn
Đội trưởng đội Chạy xa Covid
Mọi người chạy vì tinh thần rèn luyện sức
khỏe và hưởng ứng sinh nhật cùng các
anh/em Cenner ba miền, cho nên cũng
không nghĩ là đội Chạy Xa Covid được lọt
vào Top 3.
Những giải chạy như thế này theo mình
là cực kỳ ý nghĩa vì không chỉ nâng cao
sức khỏe cho các thành viên, mà còn tạo
ra một sân chơi đầy tính tập thể cho mọi
người
Nhân dịp sinh nhật Tập Đoàn, đội Chạy xa Covid chúc Cen Group càng
phát triển, đào tạo ra thật nhiều nhân tài để mỗi cá nhân đều tự hào khi
là người nhà Cen!
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Những chiến binh

làm việc KHÔNG NGHỈ chốt deal TIỀN TỶ

Tháng 9/2020 là tháng các chiến binh nhà Cen tiếp tục bứt phá ngoạn mục để nhuộm đỏ giỏ hàng các dự án. Những gương mặt,
những cái tên nào tỏa sáng nhất nhà Cen trên khắp 3 miền trong tháng 9 vừa qua? Xin mời Cenners theo dõi những dòng chia sẻ
của các chiến binh.

Tháng 9 vừa qua là một tháng đáng nhớ với mình khi được trở

Lúc đó, mình tìm hiểu kỹ về tâm lý, nhu cầu của khách hàng và
soạn sẵn hồ sơ về dự án. Sau đó, mình gặp khách hàng tư vấn,
làm nổi bật các điểm mạnh và tiềm năng sinh lời của dự án,
thuyết phục khách hàng đầu tư.
Khi vào Cen, thử sức trong một lĩnh vực mới, mình có nhiều điều
mới cần học hỏi. May mắn là ngay từ ban đầu mình luôn được
các đồng đội team Thái LQ hỗ trợ nhiệt tình.
Người đầu tiên dẫn dắt và hướng dẫn mình đó là anh Lê Quốc
Thái (Trưởng phòng kinh doanh). Anh luôn hỗ trợ mình từ
những điều nhỏ đến những deal lớn nhất. Anh cùng mình đi thị
trường ở tỉnh vài trăm km để gặp khách hàng.

thành chuyên viên kinh doanh có doanh số cao nhất Cen Sài
Gòn. Lúc nghe tin, mình vỡ òa hạnh phúc, cảm thấy mình may
mắn, xen lẫn niềm tự hào. Bởi với mình, đây là điều nằm ngoài
mong đợi.

NGUYỄN THỊ TƯƠI SÁNG - STDA S3
Làm việc với niềm đam mê, sự yêu nghề và tận tâm
với khách hàng

Mình nhớ nhất là những buổi chiều mưa và những trưa nắng, hình ảnh các anh em với chiếc áo C-Sky View đi trên khắp tuyến
đường, quán café, siêu thị... Có anh em ở tận Biên Hoà, Long An... vậy mà 7 giờ sáng, mọi người tập hợp đầy đủ, hừng hực khí thế
để “chinh chiến”. Sự chịu thương, chịu khó, đồng lòng và quyết tâm của cả team là những kỷ niệm đẹp và tự hào nhất khi nhắc về
team Ái ĐV.

ANH NGUYỄN MINH TÙNG - CEN CẦN THƠ
Cơ duyên CHỐT DEAL trong những cơn mưa
Thời gian trôi thật nhanh, đến nay Tùng vào Cen gần 8 tháng. Vừa qua,
mình tham gia vào các dự án tại Cần Thơ gồm Stella Mega City, Khu nhà ở
An Phú, Mái Dầm Vạn Phát, An Bình Hồng Phát; tại TP.HCM gồm Vinhomes
Grand Park; Shophouse Grand World Phú Quốc…
Với mình, cảm giác chốt deal luôn đẹp và khó tả. Tháng 9 vừa rồi, mình
chốt được một căn Shophouse Grand World giá trị 17 tỷ. Đến giờ, mình vẫn
thấy lâng lâng và vui sướng. Bởi vì mình không nghĩ sẽ chốt được deal này.
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Ngẫm lại thì thấy, Tùng có duyên với những cơn mưa. Khi tư vấn
khách hay lúc chốt deal thì trời đều mưa, cho dù trước đó trời
rất nắng. Đa số, các deal Tùng chốt thành công đều trong cơn
mưa, nên team đặt cho mình nick name là “Tùng mưa” và mình
gắn bó với tên gọi này đến bây giờ.

Là một mảnh ghép trong top chuyên viên kinh doanh có doanh
số cao nhất tháng 9/2020 của Cen Sài Gòn, mình cảm thấy rất
vui, hạnh phúc. Đến giờ, cảm giác ấy vẫn còn mới như in.

Có được thành quả này, mình rất cảm ơn sự hỗ trợ tuyệt vời từ
cấp quản lý và đồng nghiệp. Bất cứ lúc nào, chỉ cần một thành
viên trong team có khách hàng thì các anh em luôn sẵn sàng
hỗ trợ. Thêm vào đó, nhà Cen luôn có sản phẩm tốt, chính sách
tốt để Cenners có động lực phấn đấu và bán hàng hăng say.
Mình cũng như các anh chị em, cố gắng và kiên trì, làm việc với
niềm đam mê, sự yêu nghề và tận tâm với khách hàng.

Mình có duyên gia nhập công ty từ đầu tháng 5/2020. Năm nay, mình được phụ trách nhiều dự án TP.HCM gồm Ecogreen Sài Gòn,
Đông Tăng Long, Lovera Vista, Precia, Vinhomes Grand Park; Kỳ Co Gateway (Bình Định). Bên cạnh đó, với mình có một dự án rất
đặc biệt: C-Sky View tại Bình Dương. Thời gian tới, mình dự định gắn bó nhiều hơn với mảnh đất này, tiếp tục phụ trách những dự
án của công ty tại đây.

Qua đây, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Thái, một
leader tài giỏi và đầy nhiệt huyết, luôn hỗ trợ anh em trong
team. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến sếp Tuyến, anh Sơn
giúp đỡ nhiều trong công việc và chốt thành công căn
shophouse Grand World Phú Quốc.

Mình về Cen được gần 3 tháng. Làm việc tại Cen, với mình, đó
là một điều may mắn. Bởi đây là nơi có nhiều dự án tốt (điển
hình là C-Sky View), đội ngũ chuyên viên kinh doanh hùng hậu,
bản lĩnh.

ANH ĐỖ CHÍ HÙNG - CEN BÌNH DƯƠNG
Tiếp tục những kế hoạch mới theo nhịp bước của nhà Cen

Tháng 9/2020, doanh số mình đạt phần lớn đến từ dự án C-Sky
View. Bật mí nhé, đây cũng là dự án đầu tiên mình phụ trách.
Khi nhận dự án, đi từ những bước đầu tiên, mình tìm hiểu chi
tiết, nắm những điểm nổi bật về C-Sky View. Sau đó, mình lập ra
kế hoạch rõ ràng, xác định và khoanh vùng đối tượng khách
hàng phù hợp để tiếp cận.

Mình xin gửi lời cảm ơn với trưởng phòng kinh doanh và các anh chị em trong team Toàn TV đã hỗ trợ từ lúc tư vấn đến khi chốt
deal. Đặc biệt, mọi người đã truyền thêm nhiệt huyết và vực dậy tinh thần làm việc khi sức chiến đấu của mình đi xuống.
Cuối năm 2020 và năm 2021, mình ấp ủ nhiều dự định, giới hạn mới cho bản thân. Mình sẽ bắt đầu những kế hoạch mới theo nhịp
bước của nhà Cen và tiếp tục gắn bó, đồng hành trên những chặng đường tiếp theo.
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Người ta thường kể về một chặng đường dài, một quãng thanh xuân,
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còn tôi đến với Cen năm tôi 22 tuổi. Chưa công việc nào khiến tôi cảm
nhận thời gian trôi nhanh như thế. Nói một chút về bản thân thì tôi tự
nhận thấy không có gì quá nổi bật. Phải đến tháng thứ 3 tôi mới có
giao dịch đầu tiên.

Nói về bản thân cũng không có gì nhiều, tôi xuất thân từ mảnh đất
nghèo Hà Tĩnh. “Tôi ca không hay đàn nghe cũng dở”.

Mình vào Cen từ đầu năm 2019. Một lần tình cờ ngồi quán nước vỉa hè
tại công trường tôi đang thi công thì nhìn thấy các bạn sale BĐS ăn mặc
rất bảnh bao lịch thiệp trên biển hiệu có ghi Cen Land là đơn vị phân phối
độc quyền. Nghe các bạn chia sẻ làm một tháng có khi bằng người khác
làm cả năm. Câu nói ấy làm tôi càng tò mò và sau khi tìm hiểu, tôi quyết
định thay đổi công việc.

ANH NGÔ TRUNG THÔNG – CEN STDA

Trong thời điểm đầu năm 2020 một thảm hoạ cho nền kinh tế thế giới khi
đại dịch Covid–19 bùng phát. Việt Nam cũng chịu sự ảnh hưởng không
hề nhỏ khi thủ đô Hà Nội đang bị cách ly xã hội. Mọi khó khăn ngày càng
khó khăn hơn.

Cảm xúc lúc ấy khó tả lắm, lúc ấy tôi cũng không biết phải dùng từ
ngữ gì để miêu tả được cảm xúc của mình. Tuy nhiên tôi cũng không
quá may mắn, sau đó mọi thứ đều không dễ dàng với mình. Do là một
nhân tố mới mẻ và gà mờ nên cũng không có partner song hành. Làm
gì cũng không có kết quả, có khách dồn được deal thì bung cọc.
Đấy, bình thường không sao chứ lúc khó khăn cứ ập đến tới tấp. Đến
đầu năm 2020 chính thức tôi sập nguồn. Tôi đầu tư truyền thông hết
mình làm hết mình mà vẫn chẳng có gì, công việc gì mà toàn thấy đau
thương. Khi ấy tôi thực sự bất lực và muốn từ bỏ, mọi suy nghĩ tiêu
cực luôn quẩn quanh. Tôi luôn đi nghe các bài chia sẻ từ các supper
sale bán hàng tốt, học tập trau dồi kiến thức vậy mà chẳng bao giờ
thấy bản thân mình khá hơn. Rồi cũng có ngày đến lúc tôi nhận ra nếu
không tranh thủ cố gắng khi còn trẻ, thế thì bạn có tuổi thanh xuân để
làm gì?
Tôi chân thành cảm ơn công việc hiện tại cho tôi bước ngoặt lớn, cảm
ơn STS7 có sản phẩm định hướng tốt phù hợp, biết ơn đặc biệt Trưởng
phòng kinh doanh Ms.Thu luôn động viên và hỗ trợ chu đáo. Chúc toàn
thể đồng nghiệp luôn thành công rực rỡ !! I love Cen Land !

Thời điểm trước đó, một siêu phẩm mang tên The Manor Central Park là một sản phẩm chiến lược của công ty mình, trong một
lần hội thảo khi nghe Chủ Tịch Nguyễn Trung Vũ chia sẻ về mọi khó khăn và đưa ra định hướng chiến lược cho mùa đại dịch. Sếp
Vũ chỉ nói một câu rất hay “khó khăn mới là cơ hội”. Câu nói này càng làm tôi khao khát nhiều hơn, nỗ lực và cố gắng nhiều hơn.
Và rồi tôi đã trải qua được thời điểm khó khăn đó. Cảm ơn Sếp rất nhiều!!

CHỊ TRẦN HUYỀN TRANG – CEN STDA
Hãy cố gắng khi còn trẻ

Xin chào mọi người, thấm thoắt đã gần ba năm kể từ khi mình gia nhập
đại gia đình Cen. Mình đã tham gia hầu hết các dự án của Cen trải dài từ
Bắc vào Nam: Hoa Tiên Paradise, FLC Tropical Hạ Long, chuỗi dự án của
Sunshine Group,...

Để đạt được thành tích như ngày hôm nay, tôi nghĩ cũng không quá cao siêu gì khi trong Cen STDA của chúng ta có rất nhiều
gương mặt xứng đáng hơn thế, kỷ lục sinh ra để phá các bạn ạ. Muốn đạt được những thứ không ai đạt được thì phải làm những
thứ không ai làm được và đây cũng là động lực và thử thách để giúp tôi khai phá kỷ lục bản thân mình. Ngoài sự nỗ lực của bản
thân, dám nghĩ dám làm, dám thay đổi bản thân thì tôi còn phải cảm ơn những người bên cạnh. Cảm ơn Sếp, cảm ơn ekip và cảm
ơn partner Trần Huyền Trang rất nhiều!!!

Trước khi vào Cen, mình từng làm công chức nhà nước - một lĩnh vực trái
ngược hoàn toàn với nghề BĐS, do đó mình đã phải học hỏi rất nhiều từ
những anh chị Sale trong nghề, mình cũng đã chuyển qua khá nhiều siêu
thị từ S8, S1B, S12 và đến nay là CH12. Thật may mắn dù ở đâu trong
môi trường nào mình cũng luôn có những đồng nghiệp tốt luôn ở bên và
hỗ trợ cho mình.

ANH PHAN THÀNH HIẾU – CEN CHS - CH12
Hãy cứ nỗ lực hết mình, kiên định với mục tiêu
thì trái ngọt khắc sẽ đến

Ngẫm lại sau bao biến cố thăng trầm trong công việc và cuộc sống, tôi
khẳng định rằng: chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, nghiêm túc thì dù bạn làm
công việc gì, sống trong hoàn cảnh nào thì chắc chắn bạn sẽ đạt được
một thành quả nhất định nào đó và đương nhiên cộng thêm chút may
mắn nữa thì sẽ xuất hiện cái gọi là đột phá. Chúc mọi người một tháng
mới đầy thành công!
Hoàng Huyên - Lam Thy
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THƯ VIỆN

TỪ KIẾN TRÚC SƯ
THÀNH BÁC SỸ TẠI HOA KỲ

Có những quyết định làm thay đổi cả cuộc đời bạn.
Những quyết định càng khó khăn càng làm cuộc đời bạn rẽ sang hướng khác hoàn toàn, người ta thường hay gọi là bước ngoặt.
Nếu đang đứng trước những lựa chọn đầy thách thức như vậy thì cuốn sách này sẽ cho bạn động lực: Dám chọn lựa, dám thành
công.

Hành trình của một cậu học sinh cấp 3 từ tỉnh Bạc Liêu học

kiến trúc tại TP.HCM đến khi trở thành bác sỹ thành danh trên
đất Mỹ có vô số những lựa chọn xoay quanh việc học và nghề
nghiệp.
Ở mỗi lựa chọn là mỗi lần khó khăn, không chỉ bởi đó đều là
những quyết định lớn như bỏ công việc kiến trúc sư đang tốt tại
Mỹ để theo học y khoa. Mà đó còn là những lo toan về tài chính,
về sự không phù hợp với người nước ngoài, về sự thất bại,...
Hay như việc học tiếng Anh tại Mỹ, việc chọn trường có nhiều
người Việt hay trường chỉ toàn người ngoại quốc cũng là một
việc cần ra quyết định.
Trong cuộc sống, có lúc nào các bạn tự hỏi, mình là ai giữa
cuộc đời này, mình đang làm gì, nếu mình không làm cái này thì
mình sẽ làm cái gì... Đó hẳn đều là những câu hỏi lớn. Chỉ một
khi chúng ta dám quyết định thì cuộc sống mới thay đổi.
Tác giả Huỳnh Wynn Trần nhận ra rằng sự kiên trì, nhẫn nại và
chịu khó là chất kết dính xây dựng ngôi nhà thành công. Tác giả
từng làm nhiều nghề khác nhau để mưu sinh, từ làm nail, bồi
bàn, rửa chén, thông dịch viên, hay kiến trúc sư. Bất kỳ nghề
nào, ông cũng làm hết sức của mình.
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Người châu Á nói chung, người Việt Nam nói riêng, đều rất chịu
khó và nhẫn nại. Vì vậy, ông cho rằng bạn cũng có những đức
tính đó và bạn sẽ thành công. Cái bạn cần đôi khi chỉ là có ai đó
truyền cảm hứng. Hôm nay bạn có thể làm chạy bàn, nhưng
ngày mai bạn sẽ là bác sỹ. Hãy tin vào chính mình như cách tác
giả đã tin vào bản thân trong suốt 20 năm qua, cho đến bây giờ
và cả tương lai.
Hãy đi theo đam mê của mình – Lời nhắn nhủ cuối của tác giả
cho những lúc bạn phải ra quyết định.

Tác giả: Bác sỹ Huỳnh Wynn Trần
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CEN OPEN

Trưởng thcùng
ành
CEN

LÊ THỊ KIM TUYẾN
GIÁM ĐỐC KINH DOANH CEN CẦN THƠ

T

ôi yêu công việc của mình, yêu những người “kề vai sát cánh”
cùng tôi trong mọi mặt trận và yêu cả ngôi nhà chung Cen
Group. Tôi rất thích cảm giác từ Cần Thơ trở về Sài Gòn, đẩy
cửa bước vào các phòng ban và mở đầu lời chào bằng câu: “Em
về rồi nè”. Mọi người sẽ niềm nở ôm lấy tôi và tôi cảm giác như
mình là đứa trẻ đi xa trở về nhà. Ở đó, mọi buồn vui, bế tắc đều
được gỡ bỏ. Tôi lại có thêm thật nhiều năng lượng để bước tiếp.
Tham gia rất nhiều sự kiện lớn nhỏ của Cen nhưng với tôi, mỗi
chương trình Chào mừng Sinh nhật Tập đoàn luôn để lại nhiều
cảm xúc và ý nghĩa nhất. Bởi đó là thời khắc đánh dấu sự
trưởng thành, lớn mạnh của Cen và cũng là thời điểm tôi nhìn
nhận lại thời gian qua mình đã trưởng thành như thế nào, mình
đã làm được gì và cần thay đổi điều gì để phát triển cùng Cen
trong tuổi mới.

Trong suy nghĩ của nhiều bạn trẻ, ngành kinh doanh bất động sản khó có thể ổn định và gắn bó lâu dài với một đơn vị, công ty.

Nhưng với tôi, khi đã lựa chọn được một nơi cảm thấy yêu thích và tự do thể hiện khả năng, bản lĩnh thì không cần phải nghĩ đến
một nơi nào khác. Hơn 4 năm đồng hành và gắn bó, Cen với tôi không chỉ đơn thuần là nơi làm việc mà còn là nơi tôi trưởng thành
từng ngày.
Chập chững đến với Cen trong những ngày còn “non nớt” trong cả suy nghĩ và cách làm việc, trải qua nhiều vị trí công việc khác
nhau, tôi dần dần bước ra khỏi vùng an toàn. Từ một cô nàng ngang ngạnh cùng đồng đội chuyên bán hàng khu Nam TP.HCM, vào
một ngày đẹp trời nhận lời về hỗ trợ Cần Thơ để rồi dần dần cứng rắn, quyết đoán và mạnh mẽ. Những anh em chiến đấu cùng tôi
là những người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi này.
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Phụ trách Giám đốc Kinh doanh hai nơi, kiêm Giám đốc Dự án
Cần Thơ, giữa lúc thị trường khó khăn vì Covid-19, nhưng tôi đã
dẫn dắt đồng đội có những giao dịch ấn tượng tại nhiều dự án
ở TP.HCM, Cần Thơ, Phú Quốc... Nhưng tôi cũng biết, đó chỉ là
những thành tựu rất nhỏ trong rất nhiều thành tựu lớn lao của
Cen.
Tôi cũng biết, tôi còn nợ anh em Cần Thơ và S8 một người sếp
tận tụy, có thể đồng hành xuyên suốt, hỗ trợ trực tiếp cho các
bạn mỗi khi cần.

Chính vì vậy mà bản thân luôn nhắc nhớ mình phải cố gắng, nỗ
lực gấp nhiều lần để dẫn dắt đồng đội của mình bứt phá, gặt hái
nhiều thành công trong thời gian tới.
Dù công việc bận rộn, nhiều áp lực nhưng tôi luôn tâm niệm làm
hết sức, chơi hết mình. Đó là lí do các hoạt động sinh nhật
không khi nào tôi bỏ lỡ. Những năm trước, tôi luôn dành thời
gian để tham gia tập luyện đồng diễn, văn nghệ cùng team. Với
tôi đó là những khoảnh khắc tuyệt vời vì mọi người được gắn
kết với nhau sau giờ làm việc căng thẳng. Trên hết, tất cả đều
phấn đấu vì mục tiêu chung là đem đến một màn trình diễn
mãn nhãn cho khán giả và đạt được giải thưởng cao nhất.
Có lẽ điều khiến tôi thấy nuối tiếc nhất trong sinh nhật năm nay
là vì tính chất công việc nên tôi không thể cùng đồng đội tham
gia tập luyện như mọi năm. Nhưng chắc chắn, vào sự kiện quan
trọng đón mừng tuổi mới của Cen, tôi sẽ cháy hết mình cùng
Cen Cần Thơ và S8.
Trước thời khắc Cen tròn tuổi 18 và bước sang tuổi 19 tươi mới
tràn đầy sức sống, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã
tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong thời gian qua cũng như
chặng đường sắp tới. Chúc cho chúng ta sẽ luôn đầy đam mê,
nhiệt huyết để vượt qua gian nan thử thách và trưởng thành
cùng Cen.
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Sinh nhật

SỐC văn hóa vì chương trình nội bộ đổ dồn như mưa
6 tháng đầu tiên, sốc với tần suất các chương trình nội bộ diễn ra. Nhưng ở lâu với Cen, đây chính là văn hóa, là tinh thần đồng
đội, gắn kết

CHÚC CEN ĐẠT ĐƯỢC MỌI MỤC TIÊU!

Kể lại về ấn tượng đầu tiên khi bước vào Cen, chính thức bước

vào con đường phát triển bản thân tại một Tập đoàn lớn, chị Thi
không sao quên được ấn tượng một công ty tổ chức sự kiện
dồn dập, liên tiếp như cơn mưa rào mùa hạ, sự kiện ngày hôm
nay vừa qua, sự kiện ngày hôm sau đã “ập tới”.
Trước đó đã đi làm nhiều nơi nhưng đều là công ty nhỏ, chuỗi
sự kiện văn hóa ở Cen khiến chị bị ngợp và có phần sốc trong 6
tháng đầu tiên đi làm. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó tại Cen,
chị nhận thấy rằng, chính những sự kiện nội bộ này là cơ hội để
người nhà Cen tiến sát lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và từ đó
tình đồng đội cũng cao hơn sau mỗi sự kiện diễn ra.
“Năm 2014 chị vào Cen và bắt đầu công việc Hành Chính, và
bây giờ vẫn là công việc hành chính. Hồi ấy chị làm hành chính
cho Siêu thị 2B. Nhận công việc xong là chị được giao nhiệm vụ
làm “Tổng biên đạo” toàn bộ chương trình đồng diễn của đơn vị
mình luôn”. Và thế là như tác phẩm đầu tay, bao tâm huyết chị
dồn cả vào chương trình sinh nhật lần 12 của Cen. Concept
năm ấy chị lấy ý tưởng từ chính Tòa 319, đưa tinh thần quân đội
mạnh mẽ và quyết liệt vào tiết mục đồng diễn. Cuối cùng tiết
mục ấy đã xuất sắc được giải nhất đồng diễn”- Chị Thi bồi hồi
kể lại.
Sau khi làm hành chính tại 2B, thì sau 7 năm, cho đến giờ chị
vẫn làm hành chính. Có thể nói công việc hành chính đã “ngấm
vào máu” của chị. “Nhiều khi nhìn bảng lương của anh chị em
kinh doanh với lương hàng trăm cho đến cả tỷ, cám dỗ lắm chứ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn là hợp với cái nghề “Hành chính
– Tạp vụ cho Sales” này hơn”- chị Thi cười mãn nguyện chia sẻ.

Từ sáng tạo, có chút tự do giờ vô cùng “quy tắc”
Công việc hành chính cần giải quyết nhiều việc vặt khiến mọi
người hay nói đùa có thể đeo thẻ “Tạp vụ cho sales”

Vào Cen từ tháng 8/2014, gắn bó với Cen 7 mùa sinh nhật tròn trĩnh, chị Tô Thị Thi, Phó phòng Hành chính phụ trách STDA mỗi
lần nhắc đến Cen là mỗi lần được kể về quãng thanh xuân nhiều cảm xúc.
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Hỏi về con người của chị Thi bây giờ, chị Thi ngay lập tức cười
ha hả bảo, em cứ hỏi 10 đứa (Đứa ở đây là nhân viên kinh
doanh), 10 đứa bảo chị là con người của quy tắc.

Dù trong cuộc nói chuyện, con người chị không có chút cứng
nhắc nào của những quy tắc nhưng đúng là đã làm việc, chị Thi
nói là làm và làm là phải làm được.
“Tuy nhiên, con người nguyên tắc trong công việc không phải là
con người ban đầu của chị, mà nó là con người được Cen đào
tạo, rèn luyện nên. Chị rất cảm ơn Cen vì điều đó”.
Từ khi làm việc ở Cen, Cen và công việc Hành chính khiến chị
làm việc có quy tắc, nói được phải làm được. Từ những việc rất
nhỏ như trang phục chỉn chu, thời gian đúng giờ,… đều phải
được thực hiện nghiêm túc.
Nhưng trong sự nghiệm túc ấy, là trách nhiệm của một “Tổng
quản” muốn lo liệu mọi việc chỉn chu cho đội kinh doanh, đeo
thẻ tạp vụ của sales để sales được tập trung bán hàng, bán
hàng vất vả lắm, chị Thi tâm sự.

Thanh xuân bên Cen chưa bao giờ ngừng rực rỡ
Bên Cen hơn 7 năm nhưng chưa bao giờ chị cảm thấy mình
không được học hỏi, được cống hiến và được ghi nhận. Có lẽ
cũng vì lý do đó nhiều người giống như chị Thi gắn bó với Cen
tới cả 10 năm 15 năm.
Cen sau mỗi mùa sinh nhật là Cen của sự trưởng thành hơn.
Cen sau mỗi mốc phát triển là Cen với quy mô ngày càng lớn
hơn, hùng mạnh hơn.
Do đó bạn sẽ được làm việc trong bộ máy vận hành khổng lồ và
chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, làm việc tại Cen như chị cũng nói
từ đầu là được tham gia rất nhiều sự kiện văn hóa, yếu tố rất
quan trọng gắn bó tinh thần đồng đội trong Cen. Và đặc biệt
làm việc tại Cen điều mà chị luôn nhận được đó là sự dẫn dắt,
định hướng của những người thầy giỏi chính là Ban lãnh đạo.
Nhân dịp sinh nhật tuổi 18 của Cen, chúc Cen luôn giữ mãi
phong độ của một đơn vị Bất động sản hàng đầu và cán đích
đạt được mục tiêu của Chủ tịch sớm nhất có thể!
Thùy Dung

ÐÀO TẠO

Mùa Thu

Thật ra vào mùa nào Hà Nội cũng chỉ như thế, không phải vì

Hà Nội

CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?

vào mùa thu thì lung linh hơn. Điều khiến cho mùa thu Hà Nội
trở nên đặc biệt, chính là vì cái không khí dần trở nên mát mẻ
sau một mùa hè oi, là nét lãng mạn cũng tự dưng dâng lên
nhiều hơn trong từng ngõ ngách, và quan trọng nhất là Hà Nội
vào mùa lá vàng cho người ta rất nhiều cảm xúc cũng như vấn
vương, cứ đúng đến thời điểm này lại muốn về Hà Nội. Chính
những điều ấy mới làm cho Hà Nội vô cùng đặc biệt vào những
lúc như thế này.
Còn đối với Cenner thì mùa thu Hà Nội còn có một điều đặc biết
hơn nữa. Đó chính là Cen lại đánh dấu một bước ngoặt mới của
sự trưởng thành, của thành công và bền vững.
Và năm nay, Cen tuổi 18.
Cái tuổi bắt đầu hoài niệm. Hoài niệm về những chuyện xưa cũ,
những chuyện đã qua đó có vui buồn, có khó khăn, gian khó
nhưng khi nhớ về nó, chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều có thể
mỉm cười đối diện.
Còn ở Cen, thêm một tuổi lại mạnh mẽ thêm một chặng. Tuổi
trẻ vẫn còn, nhiệt huyết vẫn đầy nên khó khăn, gian nan cũng
chẳng ít. Nhưng trong mỗi chúng ta khi đã là một nhân tố nhà
Cen chắc hẳn chẳng còn thấy lo lắng hay e ngại gì nữa. Chúng
ta đã quá quen với nhịp sống hối hả của chàng trai căng tràn
sức sống.

Học viện Cen Academy ngoài việc chuẩn bị bung lụa cùng
chiến dịch “ mừng sinh nhật Cen” thì vẫn cập nhật nền tảng kiến
thức và gói gém những khóa học xịn xò nhất, để đảm bảo anh
chị em “vui sinh nhật” nhưng vẫn “không quên nhiệm vụ” tiếp
tục học tập và rèn luyện nâng cao kỹ năng cho bản thân để trở
thành những Cenner tràn đầy sức sống tuổi 18.
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Trong tháng 9 vừa qua Học viện Cen Academy đã tổ chức
thành công rất nhiều khóa học nhưng đặc biệt nhất không thể
không nhắc đến khóa học đình đám với nhiều đánh giá tích cực
nhất, đó là khóa Combo marketing thực chiến 01.
Về khóa “Combo marketing thực chiến 01” là một khóa học
được tối ưu hóa về mọi mặt với lộ trình đào tạo 8 buổi chọn lọc
toàn bộ kiến thức để giúp anh chị em chưa biết gì về marketing
sẽ trở thành một NHÀ QUẢN LÝ QUẢNG CÁO CHUYÊN NGHIỆP,
dựa vào việc thay đổi phương pháp dạy và học một cách hoàn
toàn chủ động. 100% giờ giảng đều là thực hành, mọi kỹ năng
sẽ được hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” và đặc biệt tính ứng dụng của
khóa học này không chỉ dừng lại trong ngành môi giới bất động
sản.
Một khóa học với số lượng học viên giới hạn chỉ có 20 học viên.
Nâng cao chất lượng khóa học để đạt được đúng mục tiêu đề
ra biến khóa học 990.000 đồng trở thành khóa học chất lượng
cao tương đương 10.000.000 đồng.
Và một điều lưu ý đặc biệt trong tháng này đó chính là “THÔNG
BÁO HẠN NỘP HỒ SƠ” đăng ký thi chứng chỉ môi giới do Sở xây
dựng Hà Nội cấp đợt 1 năm 2020 đã có. Thông thường, mỗi
năm Sở Xây dựng Hà Nội chỉ tổ chức có một đợt thi cấp chứng
chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Thế nên lại thêm một việc
nữa anh chị em nhà Cen nhớ ghim lại ngay thông báo để chuẩn
bị nộp hồ sơ về học viện đúng hạn nhé!
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CEN PHOTO

HỪNG HỰC KHÍ THẾ
CHÀO MỪNG SINH NHẬT TẬP ĐOÀN

XẮNG HẰNG

Không khí mừng sinh nhật Cen Group tròn 18 tuổi đã rạo rực lan tỏa khắp các văn phòng Cen trên cả nước. Gần một tháng qua,
ACE đã lên kế hoạch tập luyện với tinh thần hăng say, quyết chiến quyết thắng. Hãy cùng nhìn qua hình ảnh của các đội quân nhà
Cen đã chuẩn bị như thế nào cho phần thi được mong đợi nhất trong chương trình “We are number one” nhé!
Còn rất nhiều bất ngờ sẽ được bật mí trong đêm công diễn Cen
Concert chào mừng tập đoàn 18 tuổi. Hãy cùng đón xem sự
bùng nổ “cực chất” nào sẽ giành giải quán quân trong đêm hội
tụ “We are number one” năm nay!

Mùa Thu

Sáng 03/10/2020, Quỹ Hành động vì Nhân ái đã tổ chức lễ Khánh thành và bàn giao công trình điểm trường Mầm non Xắng Hằng,
xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá.

Khi đã quyết tâm
thì ngay cả sân thượng
cũng là sàn nhảy

Khởi công ngày 22/5/2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Kỹ sư Phạm Đình Quý – Giám đốc Quỹ Hành động vì Nhân ái – Người vô
cùng tâm huyết với công trình này, điểm trường Xắng Hằng sau hơn 4 tháng thi công đã hoàn thành. Từ nay, hơn 40 học sinh cùng
các thầy cô ở Xắng Hằng sẽ được dạy và học trong một ngôi trường mới, đẹp hơn, khang trang và kiên cố hơn.
Chúng tôi tin, nhờ những tình cảm trong trẻo và ấm áp của tất cả các bạn, sẽ có nhiều hơn nữa các em nhỏ vùng núi, vùng sâu,
vùng xa đã, đang và sẽ được học, được giáo dục, được lớn khôn trong tình yêu thương, lòng nhân ái.

Giúp đỡ đồng nghiệp
chỉnh động tác

Trời mưa vẫn không ảnh hưởng đến
tinh thần tập luyện của Cenners.

Sảnh văn phòng cũng được Cenners
trưng dụng để tập luyện.

Hăng say tập luyện
vẫn không quên check in với logo công ty
Các động tác bê đỡ
không khác gì
những vũ công chuyên nghiệp
Hữu Tú

Thanh Trúc – Lê Sen
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