
Giới thiệu về Proviewland

Thân chào quý khách hàng!

  

Thay mặt Ban Quản Trị, Proview land  xin kính gởi đến Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và
sự thành công trong công việc và cuộc sống.

  

Thế giới ngày càng thay đổi, internet ngày càng trở nên một công cụ hiệu quả hơn bao giờ hết.
Đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, vấn đề thông tin trở thành yếu tố cực kì quan trọng và
cấp thiết đối với mỗi khách hàng.

  

“ Proview-land.vn ” ra đời là kết quả tâm huyết của các thành viên BĐS Proview nhằm giúp cho
khách hàng có thể có thêm một công cụ tìm kiếm Bất động sản hiệu quả.

  

Với sự phát triển ồ ạt của vô số những dự án Bất động sản lớn nhỏ ngay tại trung tâm thành
phố Hồ Chí Minh, việc tìm kiếm một nơi đầu tư hay đơn giản là ngôi nhà cho chính mình đã trở
nên rộng lớn hơn bao giờ hết. Để thu hẹp khoảng cách này công ty chúng tôi  BĐS Proview đã
ra đời. Với mong muốn trở thành cầu nối tin cậy giữa hai bên khách hàng, và chúng tôi đã luôn
nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mạng đó.

  

BĐS Proview là công ty chuyên về môi giới bất động sản về căn hộ cao cấp cho thuê  và bá
n căn hộ cao cấp
, 
biệt thự cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh
và 
bán biệt thự nội thành TP HCM
.
Với đội ngũ lãnh đạo và một hệ thống nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình và chuyên nghiệp,
Proviewland hướng tới phương châm 
“Your success, Our success”
, chúng tôi luôn hy vọng đem đến cho khách hàng sự hài lòng, thõa mãn và cả những giá trị gia
tăng trong tương lai của chính bất động sản đó.

  

BĐS Proview tin chắc rằng với sự nỗ lực và không ngừng phấn đấu phát triển, chúng tôi
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Giới thiệu về Proviewland

sẽ mang đến một phần cho sự thành công của quý khách!

  

  

 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PROVIEW. 

  

Địa chỉ: 

  

1) 649/58/9 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
2) 219A Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM ( Đối diện cổng B Trường
quốc tế BIS)

  

Hotline 1: 0936 746 571 | 0933 235 111 | 0919 46 21 21 (Ms Yan)
Hotline 2: 0919 94 21 21 | 0982 47 21 21 | 0907 276 861 (Mr Duc)

  

Email:  yanlin@proview-land.vn  |  info@proviewland.vn
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