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Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đến cả các bậc đế vương cũng luôn ao ước
kéo dài tuổi thanh xuân.
Đó luôn là ước mơ muôn thuở.

Chẳng thế mà những câu chuyện, những bộ phim về đề tài Thanh xuân luôn
thu hút lượng khán giả cao ngất, bất chấp tuổi tác, giới tính, địa vị…
Nói gần gũi và giản dị hơn, người xưa, người nay ở ta đâu đó vẫn còn quan
điểm, “tam thập nhi lập” hoặc 30 tuổi được coi là cái tuổi “toan về già”.
Nhưng nay, cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là sự xâm lấn, can thiệp
của công nghệ ngày càng sâu và rộng trong mọi ngóc ngách cuộc sống, thì
tuổi tác chẳng có ý nghĩa gì nữa. Già hay Trẻ, Thanh Xuân hay không Thanh
Xuân phần nhiều là do ý niệm, quan điểm của mỗi người.
Và nếu bạn ở Cen, thì khái niệm Thanh xuân lại còn khác biệt hơn nữa.

FOREVER

Ở Cen, không cần tới “tam thập” thì bạn vẫn có cơ hội lập nghiệp, cơ hội
thăng tiến vù vù, chỉ cần bạn ao ước đủ lớn, bản lĩnh đủ lớn, dám nghĩ, dám
làm. Cen luôn dám tạo điều kiện cho bạn… để Thanh Xuân của bạn thực sự
Xanh!
Nếu bạn có lỡ qua cái tuổi “tam thập”, vấp ngã quá nhiều rồi, cần có chất xúc
tác, bạn cần động lực để tiếp tục vực dậy bản thân và sự nghiệp, thậm chí là
mong muốn tiếp tục phát triển, tỏa sáng,… thì ở Cen cũng sẵn sàng đỡ bạn
lên, cho bạn bệ phóng, chỉ cần bạn đủ kiên trì, đủ dũng cảm. Để Thanh Xuân
của bạn dài hơn nhiều lần cái “Tam thập” mà các cụ ta xưa hay nhắc tới.
Ở Cen thay đổi từng ngày từng giờ, đã rất nhiều người nói thế. Có đâu đó một
bạn quản lý trẻ, sau khi nghỉ sinh chưa tới 4 tháng quay lại làm, đã cảm thán
“em thấy như đến một công ty mới, môi trường mới vậy…” vì cái gì cũng mới,
hạng mục mới, cách làm mới, thêm nhiều đồng nghiệp mới,… Nhưng bạn
đừng lo, rồi cái guống quay lúc nào cũng rầm rập, hào hứng, tưng bừng sẽ
cuốn bạn đi, để rồi bạn lại thấy nghiện cái guồng quay công việc đó. Không
có là bạn không chịu được.
Thay đổi liên tục khiến bạn cũng thay đổi và thích ứng theo, khiến bạn luôn
cảm thấy mình bừng bừng sức sống, không có chậm chạp, không có ủ rũ,
không có chán nản. Vì bạn chẳng có thời gian để mà nghĩ tới những điều đó.
Vì Cen là thế giới, là vùng đất Thanh Xuân, vùng đất Mơ Ước. Bạn bước chân
vào Cen là bạn thuộc về Thế giới Thanh Xuân ấy.
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Cen Land ký kết trở thành đối tác chiến lược của Masterise Homes

CEN LAND CHÍNH THỨC PHÂN PHỐI
KHU ĐÔ THỊ XANH VILLAS

Ngày 17/10/2020, Công ty CP BĐS Thế Kỷ (Cen Land) ký hợp

đồng hợp tác với chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu tại
Khu đô thị Xanh Villas, Thạch Thất, Hà Nội. Theo đó, Cen Land
sẽ trở thành đơn vị phân phối chính thức dự án Khu đô thị Xanh
Villas, dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp, nằm trong quy hoạch
phát triển tương lai của Hòa Lạc, được thiết kế bởi các kiến trúc
sư Malaysia với gần 500 biệt thự đơn lập và song lập. Sự hợp
tác giữa Cen Land và chủ đầu tư Xuân Cầu được kì vọng không
chỉ mang lại thành công cho dự án khu đô thị Xanh Villas mà
còn đánh dấu sự hợp tác chiến lược lâu dài giữa đơn vị phân
phối hàng đầu Việt Nam và chủ đầu tư uy tín trên thị trường
BĐS.
Dương Vô Cùng

Cen Land ofﬁcially sells Xanh Villas township
On October 17, 2020, Century Land Joint Stock Company (HSX:
CRE, Cen Land) signed a partnership agreement with the developer Xuan Cau Investment Joint Stock Company in Xanh Villas
township, Thach That, Hanoi. Cen Land is the sales agency of
Xanh Villas luxury resort project in the future development plan
of Hoa Lac, designed by Malaysian architects with about 500
villas and semi-detached houses. Cooperation between Cen
Land and Xuan Cau is expected to bring success to Xanh Villas
project and mark a long-term strategic partnership between
the market brokerage leader in Vietnam and a prestigious
developer in the real estate market.

Ngày 17/09/2020, Masterise Homes tổ chức lễ ký kết và công bố hợp tác chiến lược với các đơn vị phân phối hàng đầu thị trường
TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó, Cen Land đã trở thành đối tác chiến lược của Masterise Homes trong việc phân phối các dự
án BĐS hạng sang sắp ra mắt trong thời gian tới. Việc ký kết hợp tác chiến lược giữa Masterise Homes và Cen Land hứa hẹn sẽ
mang đến thành công ngoài mong đợi trong việc phân phối những dự án sắp ra mắt thị trường của Masterise Homes.

Cen Land becomes the strategic partner of Masterise Homes
On September 17, 2020, Masterise Homes held the strategic partnership signing ceremony with the leading sales agencies in Ho
Chi Minh City and Hanoi. Cen Land has become the strategic partner of Masterise Homes in selling luxury real estate projects. The
strategic partnership agreement between Masterise Homes and Cen Land brings unexpected success in the upcoming projects to
the market.
Hoàng Huyên

Lễ ký kết dự án SAKANA Hòa Bình:

Dấu mốc “vàng” cho tương lai

Sáng ngày 29/10/2020, tại trung tâm tổ chức sự kiện 137
Nguyễn Ngọc Vũ, Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen
Land) ký kết hợp tác chiến lược với chủ đầu tư Công ty Cổ phần
phát triển nghỉ dưỡng Ngoại Ô (Ngoại Ô JSC), chính thức phân
phối dự án SAKANA Hòa Bình. Việc ký kết hợp tác phân phối dự
án SAKANA Hòa Bình giữa Ngoại Ô JSC và Cen Land hứa hẹn
sẽ cung cấp ra thị trường sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng
cực kỳ hấp dẫn. Dự án SAKANA Hòa Bình được xây dựng tại Hồ
Dụ, Kỳ Sơn, Hòa Bình, trên diện tích 12,1 ha, trong đó 2,46 ha
dành riêng cho diện tích trồng cây xanh.
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Strategic cooperation signing ceremony to sell
SAKANA Hoa Binh betwen Cen Land and Suburban
Resort Development Joint Stock Company
On October 29, 2020, at the Event Center at 137 Nguyen Ngoc
Vu, Century Land Joint Stock Company (Cen Land) signed a
strategic partnership agreement with the developer Suburban
Resort Development Joint Stock Company to sell SAKANA Hoa
Binh project. The strategic partnership signing ceremony to
sell SAKANA Hoa Binh project provides attractive resort real
estate products to the market. SAKANA Hoa Binh is situated in
Du lake, Ky Son, Hoa Binh, SAKANA Hoa Binh project spans an
area of 12.1 hectares, of which 2.46 hectares is allocated for
planting trees.
Tuyết Sơn
www.cengroup.vn

02

TIN TỨC

CĂN HỘ GELEXIMCO SOUTHERN STAR
RA MẮT THỊ TRƯỜNG

án Geleximco Southern Star chính thức ra mắt thị trường vào
tháng 10/2020. Với mức giá hợp lý chỉ từ 1,8 tỷ/căn cùng rất
nhiều tiện ích đẳng cấp, Geleximco Southern Star chứng minh
sự hấp dẫn với 100% giỏ hàng (bao gồm 120 căn hộ) phát sinh
giao dịch chỉ trong vòng 1 tháng ra mắt. Hiện, Geleximco
Southern Star tiếp tục chuyển sang giai đoạn thứ 2 với giỏ hàng
hơn 100 căn tiếp theo. Tọa lạc ngay trên đường Giải Phóng,
quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Geleximco Southern Star cũng có
lợi thế khi sở hữu diện tích tiêu chuẩn đa dạng từ 60 – 90 m2 và
dễ dàng kết nối với tiện ích xung quanh như bến xe, trường học,
công viên, bệnh viện…

For more information, please contact us at 0936133833 (Vu Van Dung - Project Manager).
Lam Thy

Geleximco Southern Star apartments to be launched
Located at the center of Hoang Mai district, Geleximco Southern Star project is ofﬁcially launched in October 2020. At reasonable
prices from only VND1.8 billion/ unit and high-class facilities, 120 Geleximco Southern Star apartments have been sold within one
month. Geleximco Southern Star continues to offer the second phase with the next 100 apartments. Situated on Giai Phong street,
Hoang Mai district, Hanoi, Geleximco Southern Star has diverse areas of 60 - 90 m2 and easy access to neighboring amenities
such as bus station, school, park, hospital, just to name a few.
Duy Anh

Nhiều khách hàng sở hữu C-Sky View tại sự kiện khai trương nhà mẫu
Nhân dịp khai trương nhà mẫu, hàng tuần, đơn vị phát triển kinh
doanh Cen Sài Gòn tổ chức chương trình Lucky Day dành tặng
khách hàng tham quan cơ hội nhận máy lọc không khí Sharp
bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, khách hàng cũng được hưởng nhiều
ưu đãi khi sở hữu căn hộ C-Sky View trong tháng 11/2020.
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Many customers register to buy C-Sky View units at the launch event of the model apartment
On November 8, the developer C-Holdings held the launch event of C-Sky View model apartment at 9 D5 road, Chanh Nghia ward,
Thu Dau Mot city, Binh Duong. The event attracted a lot of customers to visit and experience the model apartment. Every week, Cen
Saigon organizes the lucky day program for attending customers to receive Sharp air puriﬁers and many other incentives in November 2020.
Cen Group employees are entitled to enjoy attractive privilege when they buy C-Sky View apartments at VND29.5 million/m2. For
apartments 07 in Tower A and 10 in Tower B, selling price is VND29 million/m2. Employees who have invested in Thuan An and Go
Cat projects will be purchased at VND28.5 million/m2 in addition to 0% interest rate, grace period within 18 months and rebate of
up to 7% when paying 95%.
C-Sky View is located at the center of Thu Dau Mot city with a height of 125m, 36 storeys, and a 600m2 swimming pool. With proﬁtability potential in Binh Duong, over 1,000 units have been sold.

Tọa lạc tại vị trí ngôi sao của trung tâm quận Hoàng Mai, dự

Ngày 8/11, chủ đầu tư C-Holdings khai trương nhà mẫu C-Sky
View trong tòa nhà văn phòng tại số 09 đường D5, phường
Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Sự kiện thu hút
đông đảo khách hàng tham quan, trải nghiệm nhà mẫu.

C-Sky View là dự án có vị trí độc tôn tại lõi trung tâm TP Thủ Dầu Một, có chiều cao 125m, 36 tầng, hồ bơi 600m2. Tiềm năng
tăng giá và sinh lời hấp dẫn bậc nhất Bình Dương. Hiện tại, dự án đã có hơn 1.000 chủ nhân. Vì vậy, ACE hãy nhanh tay sở hữu
căn hộ tại đây và gia nhập cộng đồng cư dân C-Sky View.
Để biết thêm thông tin chi tiết, ACE liên hệ số điện thoại 0936 133 833 (Ông Vũ Văn Dũng – Giám đốc dự án).

Đặc biệt, C-Sky View đang được áp dụng những ưu đãi chưa
từng có dành riêng cho CBNV nhà Cen khi mua căn hộ C-Sky
View. Theo đó CBNV chính thức sẽ được mua với giá 29,5
triệu/m2. Đối với các căn hộ thuộc trục căn số 07 tòa A và trục
căn số 10 tòa B giá hỗ trợ 29 triệu/m2. CBNV đã tham gia góp
vốn đầu tư tại dự án Thuận An và Gò Cát sẽ được mua với giá
28,5 triệu/m2. Bên cạnh đó, ACE còn được hỗ trợ vay 0% lãi
suất và ân hạn gốc tối đa 18 tháng và được chiết khấu đến 7%
khi thanh toán đủ 95%.

www.cengroup.vn
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GIỎ HÀNG ĐƯỢC ĐẶT CỌC THÀNH CÔNG

TRONG LỄ MỞ BÁN LOVERA PREMIER

Ngày 24/10/2020, lễ mở bán dự án Lovera Premier tại KDC

Phong Phú 4, Bình Chánh, TP. HCM đã diễn ra thành công tốt
đẹp với các gói hỗ trợ tài chính và quà tặng hấp dẫn dành cho
khách booking. Sự kiện thu hút gần 1000 khách hàng tham dự
và chỉ trong vòng 2 giờ mở bán, 100% sản phẩm nhà phố Lovera
Premier trong giỏ hàng của Cen Land đã được chuyển cọc
thành công.
Lovera Premier sở hữu 3 yếu tố “vàng” thuyết phục khách hàng
với pháp lý minh bạch, vị trí kết nối đa chiều và chính sách bán
hàng hấp dẫn, là lựa chọn an cư và đầu tư lý tưởng tại phía Nam
TP. HCM.

100% products have been sold out at Lovera
Premier sales opening event
On October 24, 2020, the sales opening event of the Lovera
Premier project at Phong Phu 4 residential area, Binh Chanh,
Ho Chi Minh City took place successfully with ﬁnancial support
packages and attractive gifts. The event attracted about 1,000
customers and within 2 hours, 100% of Lovera Premier
products in Cen Land's cart were successfully deposited.
Lovera Premier owns 3 "golden" factors that convince customers thanks to transparent legal status, convenient transportation and sales policy. This is considered an ideal residence and
investment in the south of Ho Chi Minh City.
Thanh Trúc
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CEN GROUP

Đã chính thức bước sang

Chuỗi sự kiện mừng sinh nhật Cen tròn 18 tuổi đã khép lại,

Cen đã thực sự bước sang tuổi 19 – tuổi của sự trưởng thành
và tiếp tục khẳng định mình, rằng Cen sẽ tiếp tục giữ vững vị thế
số 1 của mình. Chuỗi sự kiện của Cen diễn ra ở cả 2 đầu cầu Hà
Nội và TP. HCM, dù thời tiết không ủng hộ nhưng tinh thần của
các Cenner vẫn rất rực lửa, hết mình.
Nếu như bữa tiệc sớm ngày 14.10 tại TP. HCM diễn ra dưới trời
mưa nặng hạt, sân bãi sình lầy thì ở đầu cầu Hà Nội vào ngày
15.10 các “nghệ sĩ” của Cen cũng biểu diễn dưới những cơn
mưa không ngớt. Thế nhưng… yếu tố thời tiết không thể cản
được tinh thần của các “chiến binh” Cen Group. Hơn 3.000 nhân
viên của Cen đều mang trong mình một tinh thần máu lửa, đều
thi đấu bằng hơn 100% sức lực.
Chuỗi sự kiện sinh nhật Cen tròn 18 tuổi đã khép lại, những trái
tim từ hai đầu cầu Hà Nội và TP. HCM đều cùng chung một nhịp
đập, đều tự hào vì trở thành một phần của Cen, đồng hành với
những năm tháng thanh xuân của Cen – ngày Cen tròn 18 tuổi
và bước sang tuổi 19 đầy sức sống, tuổi trưởng thành và thăng
hoa.

TUỔI 19

Cen Group says Hello 19 years old
Cen Group 18th anniversary has ended in countless emotions.
Cen youth has a new and meaningful phase. Over 18 years, Cen
Group has overcome many challenges, ups and downs to
become the brokerage market leader. In Ho Chi Minh City, Cen
Sport was held on October 14, 2020. Although the rain was
heavy, seven teams still had wonderful performances and
exciting team building part.
In Hanoi, thousands of Cenners enjoyed themselves in the F1
race and swimming competition. Most importantly, teams
played with 100% of the strength and spirit of Cen "warriors".
Cen Concert 2020 took place in the endless rain, but the weather could not stop Cen spirit. Cen "artists" had wonderful and
emotional performances. All Cenners in Hanoi and Ho Chi Minh
City have the same beat and are proud to be a part of Cen
Group, accompanying Cen youth. Cen Group turned 18 and is
19 with full of vitality.
Hoàng Huyên

MỘT MIẾNG

KHI ĐÓI
MỘT GÓI

KHI NO

XIN DÀNH

TẶNG CHO

ĐỒNG BÀO
BÃO LŨ

H A P P Y B I R T H D AY
Trong những tuần qua, khi khúc ruột miền Trung liên tiếp gánh

chịu hậu quả của thiên tai bão lũ, Quỹ Hành động vì Nhân ái Tập
đoàn Cen Group đã tiếp nhận được 791.650.078 VNĐ tiền ủng
hộ. Trong đó, Tập đoàn Cen Group ủng hộ 500 triệu đồng, CBNV
Tập đoàn ủng hộ 286.650.078 VNĐ, số còn lại từ những mạnh
thường quân đồng hành cùng với hoạt động từ thiện của Quỹ.
Đây là hoạt động từ thiện thường niên của Quỹ HĐVNA kể từ khi
thành lập để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi
miền Tổ quốc. Để tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào miền
Trung, thay vì những hoạt động sôi nổi chúc mừng Ngày Phụ nữ
Việt Nam 20/10 như mọi năm, năm nay toàn Tập đoàn Cen
Group cũng chuyển tình yêu thương này bằng việc giúp đỡ, ủng
hộ miền Trung.

10 | 11
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Cen Group joined hands to support Central Vietnam
In recent weeks, Quang Nam, Quang Tri, Hue, and Da Nang
have been hit by severe flooding following torrential rains, and
many residential areas have been cut off. Cen Group's Fund for
Humanity has received more than VND 791 million to support
Central Vietnam. In which, VND 500 million is from Cen Group,
the Group's employees donated VND 286,650,078, the remaining is from other sponsors. This is an annual charity activity of
Fund for Humanity since its establishment to help disadvantaged cases all over the country. This year, instead of exciting
activities to celebrate Vietnamese Women's Day on October 20,
Cen Group donated to support Central Vietnam.
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CEN GROUP
SINH NHT 18 TUI

Kéo dài mãi

COME BACK CEN
COME BACK HOME
YOUTH AGAIN

Thanh Xuân

Thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất
của mỗi người. Lúc ấy ta sẽ được thỏa sức làm những gì mình
muốn và khám phá thế giới, cháy hết mình với niềm đam mê.
Thanh xuân không chỉ là hồi ức, thanh xuân cũng là chính là hiện
tại.
Muốn tìm lại thanh xuân, hãy trở về với Cen
Muốn sống hết mình với thanh xuân, chính là hết mình vì sự lớn
mạnh của Cen
Và muốn kéo dài mãi thanh xuân… chỉ cần gắn bó cùng với Cen.
Chuỗi sự kiện mừng sinh nhật Cen Group tròn 18 tuổi đã khép lại
trong vô vàn cảm xúc: Vui hết nấc, quẩy hết mình, hạnh phúc bất
tận và niềm tự hào vô bờ. Thanh xuân của Cen được viết thêm một
trang mới – đầy ý nghĩa. 18 năm qua, Cen Group đã can trường vượt
qua muôn vàn thử thách, thăng trầm để tiến lên và trở thành cánh
chim đầu đàn trong lĩnh vực BĐS.
Ngày sinh nhật Cen tròn 18 tuổi là một ngày mưa không ngớt, thế
nhưng dưới sân khấu ấy, hàng ngàn Cenner vẫn muốn được bùng
cháy hết mình, vẫn đứng ngồi không yên, vẫn lắng đọng cảm xúc,
vẫn lâng lâng tự hào vì mình là một thành viên trong đại gia đình
của Cen.

12 | 13

/ RA KHƠI SỐ 77

Trong “bữa tiệc” của cảm xúc ấy, Chủ tịch Nguyễn Trung
Vũ một lần nữa khẳng định, Cen chính là một đại gia
đình, một đội bóng thực thụ. Và khi tròn 18 tuổi, bước
sang tuổi 19, đại gia đình Cen Group sẽ phát triển lớn
mạnh, vươn tầm số 1 thị trường vì chúng ta sẽ cùng nhau
chung sức làm điều ấy: “Đến ngày hôm nay Cen đã thực
sự là 18+, khi 18 tuổi các bạn trẻ sẽ phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật, các bạn phải thực sự cố gắng và
đứng trên đôi chân của mình, các bạn phải trở thành chỗ
dựa cho gia đình mình, phải làm nhiều việc cho gia đình
mình hơn. Như vậy Cen dựa trên các bạn, Cen có các bạn
và từ đó Cen sẽ làm được nhiều điều có ích hơn nữa cho
xã hội”.
Đại tiệc mừng sinh nhật Cen Group diễn ra ý nghĩa và
hấp dẫn ở cả hai miền Nam Bắc. Tại TP.HCM, chương
trình Hội thao tổ chức sớm ngày 14.10.2020 đã đọng lại
rất nhiều cảm xúc. Dù thời tiết không chiều lòng người
với những cơn mưa nặng hạt, sân bãi sình lầy, nhưng 7
đội thi vẫn có những phần đồng diễn dứt khoát, đẹp mắt
và phần Team Building sôi nổi, hấp dẫn.
Còn tại Hà Nội, với sự đổi mới của chương trình hội thao,
hàng ngàn Cenners đã cùng tham gia và vui hết mình
trong cuộc đua F1 đầy ngạt thở, những bứt phá ngoạn
mục trên “đường đua xanh”. Điều quan trọng hơn cả, các
đội đã thi đấu hết mình, bằng 100% sức lực và tinh thần
máu lửa của những “chiến binh” nhà Cen.
Đêm Cen Concert 2020 diễn ra với phần biểu diễn của 7
tiết mục dự thi, mỗi phần trình diễn đều mang đến một
màu sắc, một thông điệp khác nhau.
Jeep 18+ năm nay là đội mở màn với tiết mục không thể
“chất” hơn với sự kết hợp gần như hoàn hảo của clip kết
nối, visual, sáng tác thu âm phần Rap cho đến phần vũ
đạo xuất sắc. Mỗi đội là mỗi màu sắc khác biệt nhưng
cùng hòa hợp với nhau trên sân khấu Cen Concert để
thổi bùng ngọn lửa tinh thần chiến binh nhà Cen. Điểm
nhấn đặc biệt không kém trong đêm nhạc chính là sự
xuất hiện của khách mời nổi tiếng - nam ca sĩ Noo Phước
Thịnh. Sự xuất hiện của anh đã khiến hàng ngàn Cenners
đứng ngồi không yên.
Chúc cho sinh nhật Cen, chúc cho chính chúng ta vì mỗi
ngày được chứng kiến, được đồng hành và được góp
phần vào sự trưởng thành lớn mạnh của Cen.

CHỦ TỊCH NGUYỄN TRUNG VŨ CHIA SẺ CHÌA KHÓA VƯỢT ĐẠI DỊCH:
“BIẾN NGUY THÀNH CƠ!”
Chia sẻ “chìa khóa” thành công vượt đại dịch, Chủ tịch HĐQT Cen Group Nguyễn Trung Vũ khẳng định: “Trong nguy có cơ, và
chúng tôi thấy rất rõ cơ hội của chính mình trong thách thức này. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần biến thách thức thành cơ hội, thành
công chắc chắn sẽ đến”.

“CHÌA KHÓA” giúp Cen Group bứt phá và “SỐNG SÓT”
thịnh vượng trong đại dịch COVID-19

Dịch COVID-19 được ví như thử thách “trăm năm mới có một lần” với tất

cả các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp, do liên tiếp gặp
khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và trầm lắng của thị trường, đã
buộc phải dừng hoạt động.
Thế nhưng, vẫn có những đơn vị thành công trong việc tìm thấy cơ hội
trong thách thức, có được “chìa khóa” giúp “sống sót thịnh vượng”, mạnh
mẽ tiến lên giữa lúc nhiều đồng nghiệp chật vật tồn tại trong cơn bão đại
dịch.

Anh Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT Cen Group chia sẻ tại
Tọa đàm “Bán hàng thời COVID - Thách thức và cơ hội”

Một ví dụ điển hình đầy thuyết phục được ông Hoàng Việt Anh - Phó Tổng
Giám đốc FPT chia sẻ tại tọa đàm “Bán hàng thời COVID – Thách thức và
cơ hội” - đó là câu chuyện thành công vượt đại dịch của Cen Group.
“Giữa thời điểm dịch bệnh đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh
nghiệp, Cen Group đã vươn lên trở thành ngôi sao, đảm bảo được tốc độ
tăng trưởng của mình thông qua việc tận dụng tối đa nền tảng kinh doanh
online”.

Ông Hoàng Việt Anh
Phó Tổng Giám đốc FPT dẫn chứng
câu chuyện bán hàng thành công của Cen Group
trong mùa dịch COVID

Ông Hoàng Việt Anh cũng dẫn chứng một số những con số ý nghĩa tới thời
điểm này: “Trung bình 1 tháng 250.000 lượt truy cập vào nền tảng kinh
doanh BĐS online của Cen Group. Biên lợi nhuận gộp đạt tới 41% so với
quy mô 33% theo mô hình thông thường. Sau 8 tháng đầu năm 2020, tới
thời điểm này có gần 5000 giao dịch thành công với tổng giá trị hơn
18.000 tỷ đồng”.
Con số này đã gây bất ngờ và đặc biệt truyền cảm hứng tới rất nhiều khách
mời là các doanh nghiệp lớn đang có mặt tại tọa đàm.
Truyền cảm hứng, tìm “chìa khóa” cho những doanh nghiệp chưa thoát ra
hoặc vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bằng những câu chuyện
thực tế, những con số cụ thể cũng chính là nội dung của tọa đàm “Bán
hàng thời COVID – Thách thức và hành động” được FPT tổ chức chiều
29/10.
Hoàng Huyên

www.cengroup.vn
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Chủ tịch HĐQT Cen Group Nguyễn Trung Vũ:

“BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI,
THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN”

Tại tọa đàm, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam đã cùng phân tích các xu hướng mới của khách hàng, các
kênh bán, phân phối mới và những chuyển dịch của thị trường. Từ đó, doanh nghiệp có những hoạch định chính xác trong việc tiếp
cận khách hàng, phát triển thị trường đưa doanh nghiệp vươn lên.

V

ề lĩnh vực BĐS, mở đầu tọa đàm, Chủ tịch HĐQT Cen Group
Nguyễn Trung Vũ chia sẻ: “Thực ra, trước khi COVID-19 xảy
đến, ở Việt Nam, thị trường BĐS cũng đã gặp nhiều khó khăn,
thách thức, đặc biệt là vấn đề pháp lý của các dự án BĐS nghỉ
dưỡng, mà thị trường Condotel là một ví dụ. Từ đó, nhu cầu
của thị trường về BĐS nghỉ dưỡng đã bắt đầu giảm mạnh từ
năm 2019.
Trước tình hình cấp bách đó, Cen Group đã họp bàn rất kỹ, rà
soát lại chiến lược doanh nghiệp để hiện thực hoá mục tiêu bứt
phá trong quản trị và bán hàng. Chính ở những cuộc họp này,
ban lãnh đạo Cen Group đã tìm ra chìa khóa. Cụ thể, sau khi
dịch COVID-19 xảy tới, vào khoảng tháng 2,3, thị trường BĐS
xuất hiện nhu cầu mua BĐS, tài sản mang tính sở hữu như nhà
liền đất. Và khi thị trường BĐS nghỉ dưỡng thoái trào, người
dân chuyển tới những dự án BĐS ven đô, đặc biệt là những
người trung niên, có tài sản tích lũy và cần “ngôi nhà thứ 2”.
Anh Nguyễn Trung Vũ cũng nhấn mạnh: “Bên cạnh đó, làn sóng
mua căn nhà đầu tiên ở ngoại ô của người trẻ đang trở thành
một xu hướng mạnh mẽ nhờ sự phát triển mạnh mẽ của nền
tảng công nghệ, nhu cầu làm việc tại nhà, cách ly dịch bệnh,
giá ô tô rẻ, ngân hàng hỗ trợ mua nhà lãi suất thấp….
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Hồng Hạnh

CEN HOMES 3.0

TĂNG TỐC & CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG BĐS ONLINE
Ngày 23,24-10, Cen Homes đã tổ chức thành công chương trình CenHomes Camping “SPEED UP – ONE TEAM ONE DREAM” với
khát vọng đưa nền tảng Cenhomes.vn tiếp tục tăng tốc hơn nữa để khẳng định vị thế số 1 cũng như hỗ trợ tối đa các nhu cầu công
việc của đội ngũ môi giới. …

Cen Homes teambuilding: “KẾT SỨC MẠNH – NỐI THÀNH CÔNG”
Sau khi đến thành phố Hạ Long mộng mơ với bãi cát trắng trải dài, các thành viên của chương trình Cen Homes Camping đã có
một buổi chiều vui vẻ cùng các trò chơi team building thú vị mà ban tổ chức chuẩn bị.
“Trong nguy có cơ, và chúng tôi thấy rất rõ cơ hội của chính
mình trong thách thức này. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần biến
thách thức thành cơ hội, thành công chắc chắn sẽ đến” – Anh
Nguyễn Trung Vũ chia sẻ.
Thực tế, từ đầu năm 2020 tới nay, trong khi thị trường còn đang
lúng túng vì đại dịch COVID-19, Cen Land liên tiếp đưa ra
những chính sách mới để đổi mới năng lực quản trị và mở rộng
hệ thống bán hàng chuẩn bị thế và lực cho sự bứt phá sau đại
dịch.
Cụ thể, mới nhất, Cen Land đã cho ra mắt Thế lực bán hàng với
CEN CHS, cùng với đội quân chủ lực CEN STDA, đây là 2 lực
lượng bán hàng nòng cốt với số lượng hơn 3.000 người.
Đặc biệt, trong thời kỳ cách ly do COVID-19, nền tảng công
nghệ Cenhomes.vn đã trở thành công cụ đắc lực cho hoạt
động bán hàng online. Điều đó đã giảm thiểu phần nào sự tác
động của COVID-19 tới hoạt động bán hàng.
Trong đó, Cen Group là một minh chứng điển hình đầy thuyết
phục, truyền cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp trên con
đường gặt trái ngọt ngay trong cơn khủng hoảng đại dịch.

14 | 15

Dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, doanh thu quý 3 của Cen Land (CRE) vẫn tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận
ròng đạt 63 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng hệ thống, chuẩn bị chia cổ phiếu thưởng. Tính chung sau 9 tháng, doanh thu đạt
1.308 tỷ tương đương 81% doanh thu năm 2019. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, doanh thu môi giới đạt 755 tỷ bằng
80%, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 537 tỷ bằng 84%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 202 tỷ đồng, giảm 28,4%
so với cùng kỳ.

www.cengroup.vn

Kết thúc buổi teambuilding giúp các thành viên vô cùng hứng khởi và tràn đầy nhiệt huyết sẵn sàng thách thức mọi khó khăn phía
trước.

03

TIÊU ÐIỂM

CEN HOMES
GALA DINNER

“Sẻ chia và Gắn kết”

Với không khi vui tươi và đầm ấm, bữa tối tại Hạ Long giúp các thành viên nhà Cen Homes có những khoảnh khắc thân thiết và
gắn kết hơn bao giờ hết. Mọi người cùng nhau hát hò và chơi những trò chơi thú vị bên nhau, sau đó cùng nhau đi dạo trên bờ cát
trắng dài thưởng thức khung cảnh biển Bãi cháy về đêm.

Chung nhận định về tiềm năng cũng như những khó khăn mà nền
tảng Cenhomes.vn hiện tại đang gặp phải, Anh Phạm Thanh Hưng,
Phó chủ tịch HĐQT Cen Group, Chủ tịch Cen Homes chia sẻ với
phiên bản Cenhomes.vn 3.0 sẽ được nâng cấp cùng nhiều tính năng
mới như: cho phép người dùng tra cứu giá nhà theo địa chỉ, xem bản
đồ giá theo khu vực, cho phép khách/ chủ nhà được đăng tin miễn
phí, hỗ trợ thanh toán online… sẽ giải quyết được mọi vướng mắc
trước đây của người dùng hiện nay. Với những giá trị lợi ích đó, Cen
Homes sẽ trở thành nơi bảo vệ tối đa quyền lợi của đội ngũ môi giới.

Tại workshop, sau khi lắng nghe những khó khăn vướng mắc của nhân
viên kinh doanh và các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản khi sử
dụng phiên bản Cenhomes.vn hiện tại, anh Trần Đăng Nghĩa – Giám
đốc phát triển Cenhomes.vn trân trọng ghi nhận những đóng góp tâm
huyết của các thành viên trong buổi workshop và khẳng định phiên bản
Cenhomes.vn 3.0 sẽ khắc phục được tất cả các vướng mắc trên của
người dùng. Cũng trong buổi workshop, anh đã chia sẻ về khát vọng
tầm nhìn “Cen Homes – Button Home” – biến việc sử dụng
Cenhomes.vn phiên bản 3.0 trở thành công việc đầu tiên mỗi sáng
thức dậy của bất cứ ai đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Workshop Cen Homes “SPEED UP – ONE TEAM ONE DREAM”

Sau 1 ngày vui chơi tại Bãi cháy, Workshop Cen Homes “SPEED UP – ONE TEAM ONE DREAM” được tổ chức nhằm lấy ý kiến đánh
giá của đội ngũ kinh doanh để đưa đến những giải pháp hiệu quả, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi sử dụng nền tảng
Cenhomes.vn hiện tại. Đồng thời lấy các ý kiến đóng góp để hoàn thiện trải nghiệm người dùng trên Cenhomes.vn phiên bản mới.

Tại workshop, Chủ tịch HĐQT Cen Group, anh Nguyễn Trung Vũ đã đưa ra
tầm nhìn và sứ mệnh của Cen Homes với lĩnh vực bất động sản hiện nay.
Khẳng định niềm tin Cenhomes.vn 3.0 sẽ thay đổi phương thức giao dịch
bất động sản, tạo ra một thị trường minh bạch, nơi người mua và người
bán có thể tìm kiếm tất cả các thông tin liên quan như vị trí, giá cả, định
giá tài sản dễ dàng với sự hỗ trợ của hàng chục thể chế tài chính (ngân
hàng) uy tín nhất Việt Nam.
Tuy nhiên, Chủ tịch Cen Group cũng chỉ ra những khó khăn và thách thức
mà Cenhomes.vn đang gặp phải. Chính vì vậy, anh Nguyễn Trung Vũ
mong Cen Homes sẽ “tăng tốc” hơn nữa trong thời gian tới đúng với tiêu
chí của buổi workshop “SPEED UP – ONE TEAM ONE DREAM”.
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Kết thúc buổi workshop “SPEED UP – ONE TEAM ONE DREAM”, anh Phạm Thanh Hưng cảm ơn sự đóng góp ý kiến quý báu của
các thành viên tham gia. Đồng thời khẳng định Cen Homes sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo khác để lắng nghe nguyện vọng,
vướng mắc của người sử dụng cũng như cải thiện hơn nữa nền tảng Cenhomes.vn
Workshop “SPEED UP – ONE TEAM ONE DREAM” đã thành công tốt đẹp khi ghi nhận được nhiều đóng góp giá trị để Cenhomes.vn
hoàn thiện hơn với phiên bản mới, Cen Homes sẽ thành công với những định hướng mới.
Kết thúc chương trình Cen Homes Camping 2 ngày 1 đêm tại Hạ Long đã để lại trong lòng những thành viên tham gia nhiều kỷ niệm
đáng nhớ. Đồng thời, với tinh thần mạnh mẽ và bứt phá chúng tôi tin rằng nền tảng Cenhomes.vn trong tương lai sẽ tiếp tục khẳng
định vị thế số 1 thị trường BĐS online.
Hoàng Anh

ONE TEAM ONE DREAM
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ÐÀO TẠO

Tháng 11 –Mùa của cảm xúc!

Tháng 10 trôi qua với những sự kiện trọng đại của nhà Cen, còn tháng 11 lại là tháng với nhiều sự kiện ý nghĩa của Cen Academy.

Ngày tiếp đó chắc hẳn sẽ không thể bỏ lỡ một loạt các chương trình workshop bổ trợ kỹ năng mềm rồi. Vì học kiến thức thôi chưa
đủ chúng ta sẽ cần phải có những kỹ năng mềm thiết yếu để củng cố thêm vững chắc con đường đi đến thành công. Nào là “Nhận
diện tính cách khách hàng bằng DISC”, “Kỹ năng đặt câu hỏi trong bán hàng”… và rất nhiều các workshop định kỳ khác vẫn được lên
lịch triển khai và hứa hẹn sẽ luôn là những buổi chia sẻ thực chiến và cần thiết nhất cho mỗi Sale khi bước vào nghề.
Còn riêng trong tháng 11, tháng tri ân chúng ta sẽ có gì nào? Một loạt các chương trình “hot hit” đã được lên dây cót để chuẩn bị
đón chào tháng của cảm xúc này rồi đó!
Việc nghị định 91 – Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác được áp dụng từ 01/10/2020. Rồi đến Facebook đổi
thuật toán, bao nhiêu bài đăng bị giảm tương tác, không hiển thị…
Khó khăn chồng chất… sale bất động sản như chúng ta sẽ ảnh hưởng trực tiếp với cơn bão liên tiếp này, vì đến 90% sale đang sử
dụng SMS, Telesale, FB ads như một công cụ chính của việc bán BĐS. Khóa học “The challenger sales – Bán hàng thách thức” đã
được gọi tên như một liều thuốc liều “tăng đề kháng” hỗ trợ thể lực cho anh chị em sale một cách mạnh mẽ. Cụ thể hơn chúng ta
sẽ gặp nhau với những giáo viên siêu cấp trong 3 chuỗi combo và 6 module thần thánh:

Sau hơn một năm phát triển các chương trình đào tạo
và đội ngũ giảng viên nội bộ, giờ đây Cen Academy tự
hào khi có những chương trình đào tạo chất lượng cao
dành riêng cho môi giới BĐS hàng đầu tại Việt Nam
cùng đội ngũ giảng viên là các chuyên gia thực chiến
trong kinh doanh. Nghề đi dạy cũng vậy, với mỗi thầy cô
của Học viện Cen Academy, họ đến với nghề bằng
những cơ duyên khác nhau. Có thầy cô chia sẻ, họ đến
với nghề như một điều tất yếu để đến với đam mê ấp ủ
từ lâu. Có những người đến với nghề cũng vô tình chỉ
bởi một chữ “DUYÊN”. Nhưng dù lý do là gì thì họ cũng
yêu nghề, chọn nghề và góp sức làm cho nghề dạy học
trở thành nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý,
sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo.
Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 này, xin được
gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, những tình cảm thiêng
liêng nhất đến tất cả các thầy cô của Học viện Cen
Academy!
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Và cũng không thể nào không nói đến những học viên đã luôn tin
tưởng và đồng hành cùng Cen Academy suốt những khoảng thời
gian qua. Các bạn chính là nguồn động lực to lớn giúp đội ngũ
giảng viên của Học viện Cen Academy thêm yêu nghề, tin vào sự
lựa chọn của mình gắn bó với nghề trèo lái con đò tri thức này
thêm vững chắc.
Ngoài việc gửi những lời chúc, lời tri ân tới các giảng viên, các bạn
cũng đừng quên đăng ký tham gia các chương trình đào tạo rực rỡ
của Học viện Cen Academy trong tháng 11 sắp tới nhé!
Đầu tiên không thể không nói đến chương trình định kỳ “Đào tạo
tân tuyển” với hơn 36 giờ đào tạo trong tháng 10, chúng ta đã đón
chào hơn 450 nhân sự mới gia nhập ngôi nhà chung CEN GROUP.
Với mục tiêu đồng hành cùng cenner ngay từ những bước chân
đầu tiên chập chững vào nghề, Cen Academy đã xây dựng bộ
khung chương trình cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Để khi
bước chân vào nơi đây bạn không chỉ có được những kỹ năng cơ
bản để hành nghề mà ban còn được hiểu và làm quen với môi
trường - văn hóa nhà CEN, thông qua đó phần nào biết rõ hơn, yêu
hơn, tin hơn với sự lựa chọn nghề của mình.
www.cengroup.vn

The challenger sales
* Content MKT- Thông điệp Midas
* Bán hàng bằng video - Thay đổi hay là chết!
* Thiết lập cuộc hẹn với khách hàng - Sức mạnh của thông điệp và
trí tuệ của cảm xúc
Bí mật của Best Saller
* Xóa bỏ e ngại/thắc mắc của khách hàng bằng kỹ thuật tư vấn
H2H (Heart to Heart)
* Chốt deal và xử lý từ chối cùng Sát thủ chốt sale
Trở thành UHP- Ultra- high performer (Cao thủ bán hàng)
* Với Modul “Chiến lược giữ tỷ lệ cọc sau chốt 100% và chuyển đổi
Loyalty customer”.

Ngoài ra không thể không kể đến chương trình “The Best Workplace” đúng như tên gọi của chương trình sẽ là một phần trong
số những nhiệm vụ Cen Academy được giao trong việc đưa
CEN GROUP hướng tới trở thành một nơi làm việc không chỉ có
môi trường cơ sở vật chất tốt nhất Việt Nam mà còn là đơn vị
có đội ngũ nhân sự luôn được đào tạo bài bản những nền tảng
tốt nhất, chuyên nghiệp nhất. Với 8 chuyên đề, hứa hẹn đây sẽ
chương trình đào tạo hết sức là đình đám và mang lại nhiều kỳ
vọng phát triển cho Cen lắm nha!
Chưa kể đến những khóa Inhouse, Public vẫn được triển khai
thường xuyên với các module từ telesales, marketing cho đến
phong thủy trong bất động sản.

Các chuỗi chương trình thì ngày càng nhiều lên, học viên thì
cũng luôn tin tưởng. Thế nên hơn bao giờ hết Học viện Cen
Academy vẫn luôn mong mỏi sẽ có thêm những cánh tay giơ
lên từ nhiều các thầy cô có đam mê giảng dạy để cùng kề vai,
sát cánh, chia sẻ, đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình
vừa vất vả nhưng rất đỗi tự hào và vinh quang này.
Học viện Cen Academy nơi chắp cánh những ước mơ cho cả
thầy và trò nhà CEN!

Học viện Cen Academy
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KHÁM PHÁ

Khám phá

“BẢO TÀNG PHỤ NỮ VIỆT NAM”
TOP 25 BẢO TÀNG HẤP DẪN NHẤT CHÂU Á

Gian đầu tiên là bức tượng "Mẹ Việt Nam" dát vàng, cao
3,6m, do nghệ sĩ Phú Cường thực hiện. Hình ảnh người
mẹ khoẻ khoắn, tràn đầy sức sống, dịu dàng và nhân
hậu. Bàn tay phải của bà mở rộng thể hiện sự vượt qua
mọi thử thách khó khăn; tay trái nâng một em bé hai tay
đang vươn về phía trước. Trên trần nhà được bố trí
những chùm đèn trắng thể hiện cho dòng sữa mẹ, một
nguồn sống bất tận nuôi bao thế hệ. Bức tượng là biểu
tượng cho sức mạnh, vẻ đẹp và khát vọng cuộc sống
của phụ nữ Việt Nam...
Sau khi tham quan xong 4 tầng của bảo tàng, chắc chắn
sẽ có một chút gì đó đọng lại trong bạn về hình ảnh đặc
trưng của người phụ nữ Việt Nam: từ bức tượng hiện
thân của người mẹ, cho tới những hiện vật lịch sử, tư liệu
giao lưu quốc tế...
Nếu những ngày cuối năm bạn chưa có dự định khám
phá nơi nào, tại sao chúng ta không cùng các bà, các mẹ
hay chị của mình làm một "tour" quanh bảo tàng đầy ý
nghĩa này nhỉ? Chắc chắn rằng, đây sẽ là cơ hội giúp bạn
và mọi người hiểu nhau hơn đấy!
Hoàng Huyên

Từ 2012 đến nay, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam luôn nằm trong
top những điểm du lịch hấp dẫn nhất Hà Nội, theo đánh giá
của TripAdvisor, website du lịch lớn nhất thế giới. Đặc biệt,
năm 2013, TripAdvisor đã chọn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
vào top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á. Vậy lý do tại sao
nơi đây lại có những nhận xét đánh giá cao như vậy hãy cùng
chúng tôi khám phá nhé.
Sứ mệnh của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là nâng cao kiến
thức và hiểu biết cho công chúng về lịch sử, di sản văn hóa
của phụ nữ Việt Nam bằng cách thu thập, bảo quản, giới
thiệu các trưng bày thông qua sưu tập hiện vật, phương
pháp tiếp cận nhân học lịch sử, phản ánh đa dạng, nhiều
chiều những vấn đề của phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống từ
lịch sử đến đương đại, mở ra những khả năng cho hội thoại
và trao đổi với cộng đồng để phát triển bảo tàng một cách
bền vững, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.

Với diện tích trưng bày khoảng 1.200m² trong hai khối
nhà lớn liên hoàn, bảo tàng giới thiệu 5 chuyên đề:
- Phụ nữ Việt Nam trong cộng đồng các dân tộc Việt
Nam.
- Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và sự nghiệp đấu
tranh giải phóng phụ nữ.
- Nét văn hoá của phụ nữ Việt Nam qua những sản
phẩm thủ công truyền thống.
- Trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khánh thành ngày 20/10/1995
nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam.
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MEMBER OF CEN

CEN CONCERT 2020 “PHỦ
TOÀN CEN GROUP

Nhưng trên tất cả, cả đội chưa bao giờ nản chí, luôn tập trung
cao độ để đảm bảo an toàn và dồn hết năng lượng để đem đến
một màn diễn hoàn thiện nhất dù không biết tiết mục sẽ đạt
giải gì. Và trái ngọt đã được thu hoạch, các nghệ sĩ không
chuyên Chạy Ngay Đi đạt được kết quả vượt mong đợi – Quán
quân Cen Concert.

SÓNG”

TỪ CHẤT TREND, MÁU LỬA TỚI NGHỆ THUẬT ĐẦY XÚC CẢM

Nhìn lại hai tuần tập luyện, các thành viên Chạy Ngay Đi vô hình
chung xích lại gần nhau hơn, những người xa lạ trở nên gần gũi,
những cú ngã đau điếng hôm trước tập luyện thì hôm sau vẫn
diện giày cao gót đi làm. Và chiến thắng đã nhân đôi niềm vui
của toàn đội.

Cen Concert 2020 đã chính thức khép lại nhưng dư âm về tuổi thanh xuân và nhiệt huyết mang tinh thần, ý chí người nhà Cen vẫn
còn đọng lại trong mỗi Cenner. Đặc biệt, với top 3 đội chung cuộc, các thành viên trong đội còn giật mình, “hóa ra đêm diễn Cen
Concert đã đi qua được hơn nửa tháng rồi!”

Chiến thắng không thể tranh cãi
cho ngôi vị quán quân

JOHN HUY TRẦN:
“Jeep 18+ - Một tiết mục hoàn hảo từ lời rap
điệu nhảy tới hiệu ứng âm thanh, hình ảnh”.

Với kỳ tích hai năm quán quân liên tiếp với hai màu sắc khác
nhau, Chạy Ngay Đi háo hức chờ đợi sự kiện năm sau sẽ mang
thêm một sắc màu mới mà khiến các đội còn lại phải kiêng dè.
Các Cenner hãy chờ đón món quà bí mật sẽ được bật mí của
đội đáng gờm Chạy Ngay Đi vào năm sau nhé!

Theo như kịch bản gốc, biên đạo hàng đầu Việt Nam – John
Huy Trần sẽ rời sân khấu sau khi hoàn thiện tiết mục Vũ Điệu
Chốt Deal cực sôi động, vì bận công việc. Song, anh đã nán lại
chương trình vì “không thể rời mắt một phút giây nào với màn
trình diễn của Jeep 18+. Một tiết mục hoàn hảo từ lời rap, điệu
nhảy tới hiệu ứng âm thanh, hình ảnh” – anh nói. Toàn bộ khán
giả nhà Cen đã phấn khích, reo hò trước nhận xét mang tính
chuyên môn và giọng miền Nam cực dễ thương của anh.

QUÁN QUÂN CHẠY NGAY ĐI:
“Cen Concert đã cho chúng tôi không gian, thời gian để có thể sát lại gần nhau hơn”.
Dù đã qua đêm diễn, cảm xúc chiến thắng của toàn đội vẫn vẹn
nguyên như vừa mới hôm qua, vỡ òa trong hạnh phúc. Tự hào
và nhiệt huyết tràn đầy, Chạy Ngay Đi muốn nhiều lần nữa lao
lên sân khấu, để thả mình vào bài nhạc, hòa chung nhịp thở của
gần 30 cá thể khác nhau, không hề quen biết từ trước.
Sau đêm diễn, ngoài trở thành quán quân, với bao nhiêu công
sức, nỗ lực hết mình, Chạy Ngay Đi còn được nhiều hơn thế. Đó
là có thêm nhiều người bạn, nhiều anh chị em để cùng chia sẻ
nhiều hơn về cảm xúc sau những ngày đi tập vất vả, sau đêm
diễn bùng nổ mà trước đó mọi người đều ngần ngại. Nói đúng
nhất, nhờ Cen Concert, Chạy Ngay Đi có không gian và thời gian
để có thể sát lại gần nhau hơn.

26 | 27

/ RA KHƠI SỐ 77

Vì mỗi người có đặc thù, tính chất công việc khác nhau nên việc
tập hợp và sắp xếp thời gian tập luyện rất khó khăn, nhưng trên
hết, Chạy Ngay Đi vẫn khắc phục với tinh thần "mình là một
phần của bài biểu diễn, thiếu mình thì phần thi sẽ không thể
trọn vẹn". Thậm chí, trưởng nhóm còn ra một “lệnh tổng động
viên": các buổi tập có mặt 100% thành viên, trừ khi có khách
cọc thì mới được vắng mặt.
Chiến thắng không thể tranh cãi cho ngôi vị quán quân
Nhiệt huyết, đam mê nhưng Chạy Ngay Đi tiếp tục vấp phải thử
thách ở “ông trời”. Cũng như các đội khác, trời mưa to vào đêm
diễn, mặt sân khấu trơn trượt. Đặc biệt hơn, phần thi của Chạy
Ngay Đi phải thực hiện nhiều các động tác bê, xoay và tung
người trên cao rất nguy hiểm. “Anh sợ mưa thế này, sân khấu lại
trơn nên không dám quay bạn nữ chính. Nếu nhỡ tay trơn ngã,
bạn ấy làm sao thì anh ân hận lắm" – anh Long S15 chia sẻ.
www.cengroup.vn

Ngoài khó khăn về tập hợp nhân sự, thời gian tập luyện và trời
mưa to ngay đêm diễn như các đội khác, Jeep 18+ còn có khó
khăn riêng vì đội hình bị phân tán khi vừa phải hoàn thiện tiết
mục cùng đội vừa kiêm nhiệm lịch tập Vũ Điệu Chốt Deal với
anh John Huy Trần. Nhưng, Jeep 18+ lại không coi đó là khó
khăn mà xem đó là niềm vui và động lực để cố gắng.
Đặc biệt hơn, để làm nên một Jeep 18+ thành công phải kể
đến những cá nhân chủ lực cống hiến hết mình cho đội. Đó là
Dương sáng tạo phần lời rap đậm chất trend đúng tinh thần
nhà Cen khiến cả hội trường bị cuốn theo đầy phấn khích, là
Sen vũ đạo điệu nhảy sôi động nhưng không kém phần nóng
bỏng, là anh Phong trưởng nhóm tất tả lo phụ kiện biểu diễn
cho toàn đội, là các thành viên luôn hừng hực khí thế quyết
tâm vì một màn trình diễn trọn vẹn cho Cen Concert.
Kết thúc các đội thi, Jeep 18+ xuất sắc ẵm giải nhì chung
cuộc mà các đội còn lại phải tâm phục khẩu phục.

Màn trình diễn chất lừ của Jeep 18+

06

Tự hào sinh nhật Cen Group 18 tuổi: WE ARE NUMBER ONE
Đại hội Mừng Sinh nhật Cen Group 18 tuổi đã khép lại nhưng cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên trong lòng mỗi ACE Cen Miền Nam. Đó là
vui vẻ, phấn khởi, xúc động và trên hết là tự hào vì tinh thần “We are number one” được khẳng định và phát huy. Ra Khơi 77 xin mời
anh chị em cùng cảm nhận những ý nghĩa tuyệt vời này qua chia sẻ của những thành viên tham dự chương trình.

MEMBER OF CEN
VTV 125:
Tiếc nuối khi về Ba và hẹn tái xuất mùa sau với một diện mạo mới cho ngôi vị quán quân

Anh Phan Tấn Tài – Nhân viên Kinh doanh STDA S3
Là lần đầu tiên tham dự chương trình mừng sinh nhật Cen Group nên
mình có rất nhiều cảm xúc. Điều khiến mình tự hào nhất là đội mình đã
vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện, chuẩn bị, luôn đoàn
kết trong các thử thách của chương trình và giành hai giải thưởng cao
nhất, đó là giải nhất Team building và giải nhất Đồng diễn. Điều mình
muốn nói là mình yêu và tự hào vì các thành viên của đội 333. Chúc cho
chúng ta sẽ luôn vững bước và đoàn kết để chinh phục những dự án lớn
trên chặng đường sắp tới.

Trần Tùng Chi – Trợ lý Kinh doanh S5

Dù về Ba nhưng khoảng cách giữa VTV 125 với Jeep 18+ và Chạy Ngay Đi rất sít sao
VTV 125 quy tụ các thành viên đến từ 3 siêu thị của STDA:
S1 – S2 – S5. Với thông điệp “Cen là gia đình, là nơi luôn che
chở, bên cạnh bạn trong những ngày tháng khó khăn, là người
đồng đội trên mọi chặng đường” gửi gắm qua tiết mục và màn
trình diễn không khác nào trên sân khấu lớn của các nghệ sĩ
chuyên nghiệp, VTV 125 thực sự khiến các Cenner đứng ngồi
không yên.
Tuy nhiên, Cen Concert năm nay có quá nhiều đội mạnh, Ban
Giám khảo rất công tâm và khó khăn khi đưa ra quyết định cuối
cùng nhưng VTV 125 rất tiếc nuối khi đội chỉ giành giải Ba. Dù
vậy, kết quả thu được lại rất lớn - một gia đình nhỏ trong đại gia
đình Cen đã hình thành, đó là VTV 125.

Dù về Ba nhưng khoảng cách giữa VTV 125 với Jeep 18+ và
Chạy Ngay Đi rất sít sao. Và dù không đạt được mục tiêu “làm
thế nào thì làm, làm là phải Nhất, không Nhất đừng làm” – Thu
Hiền (một trong những Trưởng nhóm quyền lực đến từ Hành
chính Siêu thị S2) đưa ra, nhưng VTV 125 đã có một tiết mục để
đời trong lòng tất cả các Cenner. Một chiến thắng giòn giã!
“Chị tin nổi không, bây giờ anh chị em VTV 125 đang ngày ngày
nhắn tin lên group đòi đi tập văn nghệ. Em tin rằng, với tinh thần
này, chắc chắn đội sẽ tái xuất với một diện mạo mới, hoàn toàn
thuyết phục cho ngôi vị quán quân tại Cen Concert 2021!” - Thu
Hiền vui vẻ nói!

Cùng nhìn lại hành trình đến với ngôi vị thứ 3, toàn đội vô cùng
trân quý khoảnh khắc các thành viên ngược nắng, ngược gió,
vượt cả vài chục km để đến tập luyện với tâm thế tự nguyện và
cống hiến hết mình vào tiết mục. Sự ăn ý, phối hợp nhịp nhàng
“người tung, kẻ hứng” trong lúc tập đến cảm xúc thật phiêu, thật
tròn trịa cho đêm diễn, VTV 125 không gọi đó là cuộc thi mà đó
là “Tiếng Vang” trong đêm mưa bão.
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Với mình, chương trình sinh nhật Cen Group 18 năm là dịp để mình hiểu
và gắn kết hơn với những người ngày ngày làm việc cạnh mình. Trong
công việc có thể nghiêm khắc, khó tính nhưng tham gia chương trình
mới thấy tinh thần ăn chơi, hòa đồng là không giới hạn. Chính vì vậy mà
team mình đã giành được giải nhất trong phần Team building. Sau
chương trình, mọi người trở nên gắn kết hơn, làm việc với nhau cũng ăn
ý hơn. Hi vọng tinh thần này sẽ giúp team mình gặt hái được nhiều thành
quả ngọt ngào trong công việc.

Diệp Phương Thảo – Nhân viên Hành chính Cen Sài Gòn
Cảm xúc để lại trong mình nhiều nhất sau khi tham gia chương trình sinh
Nhật có lẽ là mệt nhưng vui (cười). Mệt vì trời mưa, bãi sình lầy và những
thử thách của chương trình thì khó. Vui vì các thành viên tham gia rất
nhiệt tình và bản thân mình trải qua nhiều cảm xúc khác nhau. Đó là hồi
hộp chờ đợi đội mình về đích, là lo lắng vì bản thân lần đầu tham gia trò
chơi và hạnh phúc vì đội mình đã đạt giải cao trong các phần thi của
chương trình. Nhờ vậy, mình hiểu hơn về tinh thần đoàn kết, làm hết sức
chơi hết mình của các thành viên đội mình cũng như các đội bạn. Hy
vọng năm sau thời tiết sẽ chiều lòng người hơn để anh chị em được chơi
thoải mái và dễ dàng hơn, quan trọng là giải thưởng lớn hơn nữa. hihi.
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Đỗ Trạng – Nhân viên Kinh doanh Cen Cần Thơ

So với các đội khác thì Cen Cần Thơ gặp nhiều khó khăn hơn khi tham
gia chương trình Sinh nhật Cen Group 18 tuổi nhưng không vì thế mà tinh
thần vui chơi hết mình của mọi người giảm đi. Vượt quảng đường hơn
180km, Cen Cần Thơ chúng mình đã có mặt tại chương trình và giật về
những giải thưởng như Giải Nhì Chạy tiếp sức, Giải Nhì Team Building và
Giải Ba Đồng diễn. Trong đó, phần thi Đồng diễn thật sự đã mang đến
niềm tự hào cho cả tập thể Cen Cần Thơ.
Cũng như các đội khác, vì tính chất công việc nên đội mình gặp nhiều khó khăn khi tập luyện. Tuy nhiên, vì một sự cố đáng tiếc
nên đội mình đã đổi tiết mục biểu diễn trong khi chỉ còn 3 ngày là chương trình diễn ra. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy, mình
đã thấy được tinh thần tuyết tâm, nhiệt huyết cao độ của cả đội.
Diệp Phương Thảo – Nhân viên hành chính Cen Sài Gòn
Tham gia chương trình Sinh nhật Cen Group 18 tuổi, Cen Value mang
đến tinh thần BLΛ KPIИK 4.D.C – tinh thần số 1, không ngại khó và đoàn
kết một lòng. Điều này được thể hiện rõ trong các thử thách của chương
trình, nhất là phần thi Đồng diễn. Mặc dù thời tiết hôm ấy không được tốt,
sân cỏ sình lầy, khó nhảy nhưng toàn đội đã không làm mọi người thất
vọng. Dù không quan trọng giải thưởng, chỉ quan trọng là thần thái,
nhưng giành chiến thắng đã làm cho niềm vui nhân đôi. Đội mình đã
dùng giải thưởng của phần thi này để ủng hộ đồng bào miền Trung vượt
qua khó khăn trong đợt bão lũ vừa qua. Với Cen Value, đó là cách ăn
mừng tuyệt vời và ý nghĩa nhất.

DN THÂN
U U Ư
Một quyển sách truyền cảm hứng về bình đẳng giới và nữ quyền, đặc biệt đưa ra những lối suy nghĩ đúng đắn cho phụ nữ có gia

đình và mong muốn phát triển sự nghiệp. Cuốn sách được viết với tất cả sự soi chiếu tinh tế và tỉ mẩn lên chính những trải nghiệm
của Sheryl Sandberg, một người mẹ và cũng là một người lãnh đạo.
Sandberg lý giải về việc tại sao cần có sự cân bằng giữa lãnh đạo nam và nữ. Bởi vì chỉ khi có sự cân bằng này, quyền lợi của người
phụ nữ mới được quan tâm đúng mực. Một người phụ nữ làm lãnh đạo, tất cả những người phụ nữ dưới quyền cô ấy sẽ được bảo
vệ theo. Sự tự do được làm những gì phụ nữ muốn, dù đó là dành phần lớn thời gian cho công việc hay dành toàn thời gian chăm
sóc gia đình. Bà cũng lồng ghép trong sách rất nhiều những kết quả phân tích đã được công nhận về bình đẳng giới, về hiệu quả
làm việc của phụ nữ và kết quả khi phối hợp 2 giới trong một nhóm làm việc (hiệu quả luôn cao hơn trong 1 nhóm làm việc khi có
cả 2 giới hơn là nhóm chỉ có 1 giới).
Và để làm được việc đó, sách cũng đưa ra những thông điệp rất hay: Trong cuộc sống này, ngoài những nỗ lực của cá nhân, chúng
ta cũng cần có sự đồng hành của người chồng, những người đồng nghiệp, của xã hội. Sandberg cũng nhấn mạnh rằng hãy mở rộng
giới hạn của bản thân, có thể phấn đấu cả những lĩnh vực mà mình chưa từng thử sức, hơn là cố gắng 100% vào lĩnh vực mà mình
đã có chuyên môn và kinh nghiệm sẵn. Đây là điều phụ nữ nên học hỏi từ đàn ông.
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Hẳn bạn đã nghe qua câu nói này: Hãy sống như một trái dứa, đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang, bên ngoài gai góc, bên
trong ngọt ngào. Giống như trái dứa, khi người phụ nữ đủ bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh, đủ ung dung tận hưởng cuộc sống, đó là
lúc họ trở thành nữ hoàng trong thế giới của chính mình.
Nhà văn Vãn Tình - tác giả của những quyển sách triệu bản về phụ nữ cũng từng viết: Bạn không cần trở thành cô gái được tất cả
mọi người yêu quý, nhưng nhất định phải trở thành cô gái mà mình yêu thích. Phụ nữ thời nay có khí chất rạng ngời. Họ làm được
tất cả mọi việc mà nam giới làm được và có tầm ảnh hưởng đến xã hội, được trân trọng và tôn vinh.
Chúng ta đều hiểu rằng, hạnh phúc vốn không tự nhiên mà có. Thế nên, mỗi người vẫn đang học tập, làm việc, nỗ lực và quyết tâm
không ngừng để trở thành trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Dẫu đôi lúc trái tim tổn thương, dẫu có lúc tuyệt vọng tưởng như
không gượng dậy, nhưng bạn:
Hãy mộng mơ và điềm nhiên
Hãy sống khỏe và yêu thương hết mình
Hãy có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình.
Chúc bạn không chỉ yêu thương và được yêu thương vào ngày đặc biệt của tháng Ba, tháng Mười mà còn xinh đẹp và rạng rỡ trong
363 ngày còn lại.
Chúc bạn luôn sống an nhiên, vui vẻ với trái tim ấm áp, nồng nhiệt hết mình để tận hưởng hạnh phúc và thành quả mà bạn xứng
đáng nhận được.
Vương miện của bạn ở rất gần, ngay phía trước đấy thôi!

Vì phụ nữ là để yêu thương
20.10

Trong những thành công của Cen không thể thiếu sự cống hiến to lớn của các chị em Phụ nữ, tập thể “hậu phương vững chắc”.
Chính vì vậy, nhân dịp 20/10, thay lời cảm ơn đến những người đồng nghiệp đáng yêu của mình, tập thể cánh mày râu tại nhiều bộ
phận nhà Cen đã đầu tư công sức, chất xám để tạo sự bất ngờ cho các chị em. Hãy cùng Ra Khơi ngắm nhìn những hình ảnh ấn
tượng trong buổi liên hoan ngày 20/10 tại S2, S7 và Cen Sài Gòn nhé!

Buổi liên hoan 20/10 đáng nhớ
của các chị em Cen Sài Gòn

Các anh em tự chuẩn bị từ A- Z

“Nguyên team đi vào hết!”

Thanh Trúc
Không cần tặng hoa mà các chị em
vẫn cứ tươi roi rói

CỦA BẠN

Ở NGAY ĐÂY

Phần trình diễn không thể nhịn cười
đến từ phía các anh em S7

Đưa tay đây nào, đón quà ngay chị em nhé!
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CEN GROUP BÙNG NỔ
ĐẠI TIỆC SINH NHẬT LẦN THỨ

TUỔI

We are Number one

Cen Group tròn 18 tuổi, chính thức bước sang tuổi 19 đầy mãnh lực của một vị thế “ông lớn” trong ngành bất động sản.
Tại Thủ đô Hà Nội, sinh nhật Cen 18 tuổi là lúc xúc cảm được thăng hoa. Xúc cảm đó đi từ lắng đọng với lời phát biểu đầy tâm
huyết “Cen Group hơn cả một gia đình, Cen Group như một đội bóng” của Anh Nguyễn Trung Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cen
Group đến sự bùng nổ sân khấu với màn nhảy vô cùng sôi động của John Huy Trần trong bài Chốt Deal và hát live cực sung của
Noo Phước Thịnh; và đặc biệt hơn, các Cenner phải tan chảy và mãn nhãn với các tiết mục đỉnh cao của các đội “cây nhà lá vườn”
mà không kém cạnh các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tất cả làm nên một đại tiệc sinh nhật Cen Group 18 tuổi đầy sắc màu, sắc màu
của thanh xuân, đam mê và nhiệt huyết.
Tại thành phố mang tên Bác, người nhà Cen cũng bùng nổ nhiệt huyết dưới trời mưa nặng hạt, sân bãi sình lầy. Từ các tỉnh thành
thuộc chín nhánh Cửu Long đến các tỉnh phát triển kinh tế trọng điểm miền Đông Nam Bộ, các Cenner đã tụ hội tại Sài Gòn, tạo
nên bầu không khí sôi nổi, náo nhiệt chưa từng có.
Và dù ở phương Bắc hay Phương Nam, dù trời mưa rơi tầm tã vẫn không thể cản được tinh thần nhà Cen – tinh thần tuổi trẻ với
khát khao, hoài bão và sống trọn từng phút giây.
Cùng điểm lại những hình ảnh ấn tượng khiến nhà Cen phải “sốt xình xịch” ngay sau đây:

“Vị thuyền trưởng” tài ba của nhà Cen - Anh Nguyễn Trung Vũ
nhấn mạnh thông điệp

WE ARE NUMBER ONE
CHÚNG TA LÀ SỐ 1
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