
Tốc độ
là hàng đầu

Tốc độ
là hàng đầu

Tốc độ
là hàng đầu

Mãi Mãi Tinh Thần Tiên Phong

08.12.2021

Dấu ấn
THÁNG 11

TINH THẦN AN PHÚC
BẢN LĨNH VƯƠN MÌNH

Số ra

B
Ả

N
 T

IN
 N

Ộ
I B

Ộ
 -

 S
Ố

 1



Mục Lục

01 Thư ngỏ “Tinh thần An Phúc - Bản lĩnh vươn mình”

02 Tháng 11 rực cháy - Dấu ấn lịch sử

03 Bảng vàng vinh danh tháng 11

04 Bản tin đào tạo

05 Hoạt động các phòng trong tháng

06 Seri “Ra mắt logo quyền lực”

07 Chia sẻ định hướng tháng 12: “Tốc độ là hàng đầu”

08 Góc chia sẻ: Người biết thích nghi với mọi môi trường
là kẻ sống sót sau cùng”

09 Lời cảm ơn của Ban biên tập

Thân gửi toàn thể anh chị em trong đại gia đình An Phúc Land!

Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng tới  toàn thể 
các anh chị em đã đóng góp công sức xây dựng và phát triển An Phúc Land! 

Chúng ta đang trải qua những tháng cuối cùng của năm 2021 với nhiều sự kiện, 
thách thức. Tuy nhiên, với sự nhiệt huyết, tài năng, bản lĩnh và nỗ lực, chúng ta 
đã cùng nhau vượt qua và đạt những thành tích đáng nể trong tháng 11. 

Trong thời gian qua, nhờ sự nhanh nhạy, thay đổi thích nghi, An Phúc đã dịch 
chuyển tình thế, bất chấp đại dịch, tăng doanh thu ở nhiều dự án lớn, mang về 
nguồn thu nhập cao cho nhân viên. So với thực trạng thị trường, thì sự phát 
triển này là thành công trong thời điểm nhiều doanh nghiệp có sự giảm sút về 
kinh tế. Và tôi tin rằng, khó khăn mà chúng ta đang trải qua cũng giống như 

những cơn mưa ngoài cửa sổ, có rào rạt, tầm tã bao 
nhiêu thì cũng nhanh chóng qua đi. Vì vậy, tôi mong 
các thành viên của đại gia đình An Phúc hãy luôn vững 
vàng, cùng nhau nỗ lực hết mình bằng những hành 
động thiết thực để cùng nhau vượt qua thách thức 
phía trước. 

Một điều tích cực, chúng ta đang có công việc và đang 
tiếp tục với nó hàng ngày, chúng ta không phải đối mặt 
với thiên tai, lũ lụt thì đó là điều bình dị và may mắn 
hơn rất nhiều rồi đúng không các bạn? Đại gia đình An 
Phúc cần những tinh thần luôn đồng lòng, đoàn kết, 
yêu lao động, đầy tài năng và bản lĩnh, sẵn sàng 
đương đầu với thách thức và nhạy bén thay đổi với 
thời cuộc để cùng nhau vun đắp vì sự phát triển chung 
của Công ty.

Anh chị em An Phúc thân mến! Bản tin nội bộ An Phúc 
chính thức ra đời, tôi mong đây sẽ là cầu nối để toàn 
thể chúng ta cùng nhau nhìn lại những chặng đường 
đã qua, chia sẻ tâm tư, kinh nghiệm và định hướng 
mới… để cùng nhau tạo ra nhiều giá trị và tiếp tục 
hành trình “Mãi mãi tinh thần tiên phong”! 

Đỗ  Minh  Tiến
TỔNG GIÁM ĐỐC AN PHÚC LAND 



Dấu ấn tháng 11
DOANH SỐ VƯỢT ĐỈNH

BẢNG VÀNG VINH DANH

TINH THẦN “SAMURAI”
TRONG MỖI SELLER

Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, thị trường cũng dần trở nên ảm đạm. Khó 
khăn chồng chất khó khăn, việc hẹn gặp khách trực tiếp cũng hạn chế. Tuy vậy, các 
chiến binh An Phúc vẫn luôn sẵn sàng đối mặt và vượt qua. Các kênh bán hàng 
online, offline vẫn được các anh em triển khai linh hoạt để tìm kiếm nguồn khách hàng 
tốt nhất.

“Con người trong nghịch cảnh, không được phép chịu đầu hàng” là tinh thần mà An 
Phúc luôn hướng tới. Đặc biệt là chuỗi ngày ăn nằm với đào tạo và “ra hàng” đã 
chứng minh được nhiệt huyết và sự quyết tâm của anh chị em An Phúc. Nhờ đó, đã 
tạo nên nhiều chiến tích huy hoàng đáng tự hào.

Thành tích bán hàng vượt trội:

Top 3 phòng kinh doanh xuất sắc:

57 Giao dịch
thành công 633 Tiền hàng

tỷ

193 Tiền hàng
tỷTop 1 Phòng Siêu Nền

1 Phạm Thanh Tuyền 54.55 điểm

136 Tiền hàng
tỷTop 2 Phòng Sun1

39.6 Tiền hàng
tỷTop 3 Phòng New Life

2 Nguyễn Hữu Diệp 35.08 điểm

3 Đinh Chí Công 35.03 điểm

4 Phạm Văn Tám 34.3 điểm

5 Đỗ Văn Việt 25.63 điểm

6 Đỗ Cường 24.45 điểm

7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 23.7 điểm

8 Đỗ Văn Mạnh 21.72 điểm

9 Nguyễn Quang Minh 20.06 điểm

10 Ngô Văn Đạo 16.1 điểm



Sáng ngày 15/11, tại văn phòng tầng 3, An 
Phúc Land tổ chức Talkshow đầu tuần 
trong không khí vui tươi và hào hứng. Mở 
đầu là màn khởi động náo nhiệt của các 
thành viên An Phúc Land, giúp khuấy động 
tinh thần ngày mới tràn trề và sôi động.

Tiếp đó là tổng kết kinh doanh 2 tuần đầu 
tháng 11. Một con số đáng tự hào khi An 
Phúc chạm mốc trên  355 tỷ tiền hàng. 
TGĐ Đỗ Minh Tiến chia sẻ:” 2 tuần đạt 
80% doanh số tháng 10. Đây là con số rất 
đáng ghi nhận và chúc mừng”. Tiếp 
theo, phần sơ kết về các chương 
trình thi đua: best sale năm 2021, 
top chương trình 90 ngày 
đêm…, chúng ta đã đạt được 
những thành tích đáng nể.

BẢN TIN ĐÀO TẠO

Chiều 8/11/2021, tại văn phòng tầng 3, An Phúc Land vinh dự đón đại diện BHS Group 
tới chia sẻ trong buổi đào tạo chuyên sâu dự án The ASTRO Halong Bay -  Thành phố 
giao lộ di sản trên đỉnh kỳ quan. Các chiến binh sales không chỉ của An Phúc Land, mà 
còn có Trilong Land và RB land đều tham gia sôi nổi và hào hứng.

Tại buổi đào tạo, CĐT đã mang đến rất nhiều thông tin quan trọng giúp các chiến binh 
tự tin tư vấn, mang dự án đến với gần khách hàng:

      Tiềm năng đắt giá tại Hạ Long
      Cơ hội lớn khi đầu tư The Astro Hạ Long Bay
      Chính sách bán hàng cực đỉnh
Không còn là thiên hạ đồn rằng nữa, mà tất cả các chiến binh đã được nắm bắt    
những key chốt khách đỉnh cao và nghe giải đáp chi tiết các thắc mắc liên quan.

Đào tạo chuyên sâu - Dự án The Astro Hạ Long Bay

TALK
SHOW TỔNG KẾT KINH DOANH
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HOẠT ĐỘNG
CÁC PHÒNG TRONG THÁNG

Khối kinh doanh
Ở khối Kinh doanh luôn có những “thần chốt sale” cực đỉnh. Thị 
trường ảnh hưởng bởi dịch bệnh và có nhiều cạnh tranh đầy cam 
go cũng không làm cho tinh thần của các chiến binh An Phúc nao 
núng. Các anh chị em khối Kinh doanh vẫn luôn tự ý thức rất cao 
và tập trung cao độ, sử dụng linh hoạt các chiến thuật từ Telesale, 
Email, đến các kênh online chạy quảng cáo, để tăng cơ hội tìm 
kiếm tệp khách hàng. 

Khi các dự án bước đầu được triển khai, đồng thời quá trình chốt 
sale chuyên nghiệp được xây dựng, chắc chắn sẽ tạo tiền đề cho 
những bước tiến vượt bậc được BLĐ An Phúc kỳ vọng trong thời 
gian tới.

Khối Back Offcice
Nếu khối Kinh doanh là những chiến binh ngoài mặt trận, thì khối 
Back Office được coi là những chiến binh thầm lặng, hậu phương 
vững chắc. Khối Back Office được chia thành các phòng:

Phòng HCNS: đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ từ bảo vệ quyền lợi cho 
NLĐ đến mang nhiều ứng viên tài năng cho công ty; là phòng “gây 
thương nhớ” cho mọi người, sẵn sàng để người khác “trút bỏ” tâm 
sự, chia sẻ khúc mắc, vấn đề trong công việc và cuộc sống.

Phòng TCKT, Admin: là phòng luôn tất bật với những con số, 
hoàn thiện những hồ sơ, chứng từ giấy tờ một cách nhanh nhất. 
Đặc biệt phải kể tới những Admin quyền lực “nhanh tay - nhanh 
mắt” ra hàng tới đâu lock điên đảo và giành giật nhiều căn đẹp về 
cho anh chị em bán hàng. 

Phòng Marketing: là phòng đảm nhiệm Truyền thông hình ảnh 
công ty, phát triển truyền thông nội bộ, vinh danh các chiến binh 
xuất sắc… Đặc biệt phối hợp với các đội nhóm kinh doanh cho ra 
các sản phẩm in ấn, vẽ căn để push khách hàng.



Kết thúc tháng 11 đầy thành tựu, 
An Phúc đã định hướng chiến lược 
phát triển cho tháng 12 - tháng kết 
thúc năm 2021 với nhiều kế hoạch 
và giải pháp đột phá, trên tinh thần 
“Tốc độ là hàng đầu”. 
TGĐ. Đỗ Minh Tiến nhận định rằng, 
đây là cơ hội kiếm tiền tốt nhất thời 
điểm cuối năm 2021. Anh chia sẻ: 
“Những gì thể hiện cuối cùng mới chứng 
tỏ bản lĩnh của nhà leo núi. Chúng ta 
đang đi trên những chặng đường cuối 
cùng. Vì vậy, cần tận dụng cơ hội và 
cố gắng 100% sức lực của các bạn để 
hoàn thành mục tiêu”.

Công ty luôn mang cơ hội về cho các 
bạn bán hàng rất tốt. Hiện tại, công ty 
đang đánh chính các dự án nổi bật: KN 
ParaSol, SONASEA Vân Đồn, The 
ASTRO Hạ Long, Horizon Halong 
Bay… Kế hoạch sản phẩm tháng 12 
này vẫn theo sát giai đoạn 2 dự án 
The ASTRO Halong Bay, Sonasea 
Vân Đồn. Đặc biệt một siêu phẩm 
mới cũng sẽ dần được hé lộ vào 
giữa tháng 12, tăng cơ hội bán 
hàng cho các chiến binh. 

Chia sẻ định hướng tháng 12
Tốc độ là hàng đầuTốc độ là hàng đầu

KN ParaSol

Horizon Bay Hạ Long

Sonasea Vân Đồn

The Astro Hạ Long

90 NGÀY ĐÊM
ĐÓN TẾT NHÂM DẦN

Chiến dịch

Bạn có nhận ra ...

...CHỈ CÒN 50 NGÀY NỮA LÀ TẾT !!!
Và đường đua tới cái Tết có “BÁNH CHƯNG 
NHÂN THỊT” đang ngày càng gấp rút hơn!

Ai đã có một năm chưa khởi sắc thì đừng lo, 
đây vẫn là thời điểm đốt cháy hết mình, tiếp 
tục chiến đấu bằng 500%, 1000% sức lực để 
tạo ra một kết quả đột phá cho bản thân mình.

Ai đã có một hành trình 11 tháng đầy thành 
công thì cũng đừng vội hài lòng với những gì 
đạt được vì bạn vẫn có thể tạo ra những 
thành quả rực rỡ hơn nữa nếu không ngừng 
cố gắng!!!

Đó là lý do APL phát động chương trình “90 
NGÀY ĐÊM ĐÓN TẾT NHÂM DẦN”  Cơ hội 
chia đều cho tất cả những ai không ngừng nỗ 
lực và quyết tâm!

Tiếp tục cùng nhau chạy đua, cùng nhau cháy 
hết mình  để mỗi chiến binh đều có thể dành lấy 
vinh quang, thành công vang dội nhất.

Hãy cùng nhau tạo ra 90 ngày quyết liệt nhất, 
hết mình nhất không biết mệt mỏi nhất để nhận 
về những giải thưởng hấp dẫn:

    GIẢI SILVER WARRIOR:
    Doanh số    10tỷ -> tặng ipAd 4-2020
    GIẢI GOLF WARRIOR:
    Doanh số     25tỷ -> tặng Macbook Air 2020
    GIẢI RUBY WARRIOR:
    Doanh số     50tỷ -> tặng xe Honda Air Blade 
    GIẢI DIAMOND WARRIOR:
    Doanh số     75tỷ -> tặng xe Honda SH Mode
    GIẢI PLATIUM WARRIOR:
    Doanh số     100tỷ -> tặng xe Honda SH 150i

Từ 25/10/2021 đến 25/01/2022

>

>

>

>

>



Phòng SHINRAI chính thức được thành lập từ ngày 25/10/2021, được dẫn dắt bởi TPKD. 
Vũ Đình Hiển. Ngay từ ban đầu gia nhập với đại gia đình An Phúc Land, phòng SHINRAI 
đã xác định được mục tiêu lớn mạnh cho riêng mình.  

Dù chỉ mới thành lập với số lượng 5 thành viên, nhưng trên tinh thần cao - SHINRAI luôn 
dâng trào, làm việc với sự nghiêm túc, nhiệt tình và có sự quyết tâm cao. Với slogan “UY 
TÍN LÀ VÀNG”, phòng SHINRAI hứa hẹn sẽ mang đến sự trách nhiệm, uy tín của người 
làm trong nghề để gặt hái thành công và phát triển. 

Phòng Thợ săn được dẫn dắt bởi TP. Phạm Huy Duy với 3 thành viên là 3 tính cách khác 
nhau nhưng đều chung một mục tiêu “tiến về phía trước”. Là phòng có số lượng thành viên 
ít nhất nhưng tinh thần bán hàng và doanh số đạt được lại thực sự đáng nể. 

Đến với gia đình An Phúc, phòng Thợ Săn với khẩu hiệu “Bán hàng hay là chết” sẽ mang 
đến một tinh thần chiến đấu quyết liệt để đạt được mục tiêu và phát triển. Mỗi cá nhân 
trong phòng đều là một thợ săn liều lĩnh và quyết liệt “Bán hàng hay là chết”, say sưa với 
mục tiêu săn đuổi, làm chủ và vượt qua những giới hạn, những thử thách trong cuộc sống.

“RA MẮT LOGO QUYỀN LỰC”

Phòng SUN1 được dẫn dắt bởi TP. Nguyễn Văn Trường với số thành viên ngày càng 
lớn mạnh. Đây cũng là phòng đạt thành tích 3 tháng liên tiếp có doanh số cao nhất. 

Ra mắt bộ logo mới, phòng SUN1 lấy biểu tượng cách điệu từ hình ảnh cung đường 
hướng tới mặt trời, chữ “SUN1” nằm bên cạnh cùng khẩu hiệu “KẾT SỨC MẠNH - 
NỐI THÀNH CÔNG”  với nhiều ý nghĩa to lớn. Đó là sức mạnh của Mặt Trời cùng sự 
đoàn kết, thống nhất để nối tiếp những thành công rực rỡ.

Phòng Lửa thiêng được dẫn dắt bởi TP. Phạm Văn Tám với các thành viên là 
những tính cách khác nhau, cùng những tài năng khác nhau, nhưng đều hội tụ 
chung một điểm là sự nhiệt huyết và giàu lòng quyết tâm, bổ sung cho nhau, giúp 
nhau hoàn thiện.

Ra mắt bộ logo mới, LỬA THIÊNG lấy hình ảnh của chim phượng hoàng lửa mang 
trong mình sự biến hóa khôn lường với một bên là nước một bên là lửa, cùng khẩu 
hiệu “Tôi không thể, bạn cũng không thể nhưng LỬA THIÊNG có thể” thể hiện tinh 
thần đội nhóm hừng hực, sôi sục.

“Uy tín
      là Vàng”

PHÒNG
SHINRAI

“Tôi không thể
  Bạn cũng không thể
  nhưng Lửa thiêng có thể”

PHÒNG
LỬA THIÊNG

“Kết sức mạnh
    Nối thành công”

PHÒNG
SUN1

“Bán hàng
     hay là chết”

PHÒNG
THỢ SĂN



Phòng Siêu Nền được dẫn dắt bởi TP. Phạm Thanh Tuyền với số thành viên đông đảo 
nhất và đều là những con người tài năng, bản lĩnh vượt bậc. “Siêu Nền” được ví như đội 
“bất bại”, đánh đâu thắng đó.

Ra mắt bộ logo mới, “Siêu Nền” lấy hình ảnh là cá mập xanh của biển khơi - đại diện cho 
sức mạnh tiềm ẩn, to lớn, luôn sẵn sàng chinh chiến tới cùng. Khẩu hiệu “Be Your best 
self” với ý nghĩa luôn hướng đến trở thành phiên bản tốt nhất của mình, luôn không ngừng 
vận động để đạt được những giá trị đỉnh cao.

Phòng Chiến Binh được dẫn dắt bởi TP. Chu Văn Toàn với các thành viên ngày càng lớn 
mạnh. Mỗi thành viên là một mảnh ghép tài năng giúp đội hình ngày càng hoàn thiện.

Ra mắt bộ logo mới, phòng Chiến Binh lấy hình ảnh khiên Scutum - được coi là thứ vũ khí 
nguy hiểm nhất. Từ đó cho thấy tinh thần chiến đấu quả cảm, hăng say trên mọi mặt trận.

Với khẩu hiệu “Bứt phá mọi giới hạn” có ý nghĩa thúc đẩy tinh thần vươn lên từng ngày. 
Những điều chưa làm được hôm nay lại trở thành động lực để phấn đấu cho ngày mai. 
Ngày mai chính là lúc để chúng ta bứt phá và vượt qua ngày hôm nay.

“RA MẮT LOGO QUYỀN LỰC”

Phòng NewLife được dẫn dắt bởi trưởng phòng Lê Việt Dũng cùng nhiều thành viên tài 
năng, bản lĩnh và ngày càng thể hiện được vị thế của mình.

Ra mắt bộ logo mới, phòng NewLife - “Kiến tạo cuộc sống mới” lấy cảm hứng từ hình 
ảnh của những mầm cây mang ý nghĩa đón ánh nắng vươn lên và trưởng thành. Trước 
khi trở thành một cây to và tán rộng thì đều bắt đầu từ những mầm cây nhỏ. 

Mỗi con người là một kiệt tác của vũ trụ, có đầy đủ tài nguyên để làm bất cứ việc gì mà 
người đó muốn. Mỗi cá nhân xứng đáng được khai phóng hết những năng lực tiềm ẩn 
của mình, trở thành đúng con người mà mình mong muốn. 

Khẩu hiệu “Trung thực, chân thành, kỷ luật” thể hiện tinh thần điều trách nhiệm cao, làm 
điều gì cũng xuất phát từ sự TRUNG THỰC, CHÂN THÀNH và có tính KỶ LUẬT. Từ đó 
nhận được sự tín nhiệm của khách hàng."

Phòng Doanh Nhân được dẫn dắt bởi TP. Vương Hiền với các thành viên mang trong 
mình sự nhiệt huyết chiến đấu. Mỗi thành viên là một mảnh ghép tài năng, đầy bản lĩnh 
giúp dệt nên một bức tranh của đội hình Doanh Nhân ngày càng phát triển.

Ra mắt bộ logo mới, phòng Doanh Nhân lấy hình ảnh mô phỏng là đỉnh núi cao và dáng 
“khoanh tay” đĩnh đạc thể hiện tinh thần của những Doanh nhân đi đầu, luôn giữ vững 
phong độ để đạt được thành công đỉnh cao.

Phòng Doanh Nhân lấy khẩu hiệu “Rise to the top” với nghĩa “Vươn cao lên top đầu” thể 
hiện sự phát triển không ngừng. Ngoài ra nó còn có tầng nghĩa sâu hơn, thể hiện tầm 
vóc của Doanh Nhân gắn liền với tầm vóc công ty, sự phát triển của Doanh Nhân đi liền 
với sự phát triển của công ty. Từ đó mang trong mình tinh thần sẵn sàng vươn xa, theo 
đuổi ước mơ của mỗi cá nhân để đạt được thành công đỉnh cao.

“Be your
       Best self”

PHÒNG
SIÊU NỀN

PHÒNG
DOANH NHÂN

“Trung thực
       Chân thành
                Kỷ luật”

PHÒNG
NEWLIFE

“Bứt phá
      mọi giới hạn”

PHÒNG
CHIẾN BINH

“Rise to
      the Top”



Góc chia sẻ

Chiến thắng không thuộc về kẻ mạnh
Người biết thích nghi mới là kẻ sống sót sau cùng
Chiến thắng không thuộc về kẻ mạnh
Người biết thích nghi mới là kẻ sống sót sau cùng

“ “

“Không phải kẻ mạnh hay kẻ thông minh, tài giỏi hơn sẽ là kẻ sống sót, mà là người 
nào biết thích nghi tốt nhất sẽ sống được. Thích nghi = Sống sót/ Thành công”

Năm 2020 và tiếp tục trong năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức vì đại dịch 
covid-19, bão lũ, thiên tai… Vậy làm thế nào để thích ứng, vượt qua những biến đổi 
của xã hội để tồn tại và phát triển? Theo dõi câu chuyện dưới đây để rút ra bài học:

TRIẾT LÝ TỪ CÂU CHUYỆN CON GIÁN

Khủng long xuất hiện lần đầu vào kỷ Tam Điệp tức vào khoảng 231.4 triệu năm trước 
và bị tuyệt chủng vào cuối kỷ Phấn Trắng vào 66 triệu năm trước. Trong khi đó, loài 
gián còn xuất hiện trước cả loài khủng long vào khoảng 354-295 triệu năm trước đây. 

Tuy nhiên, thay vì việc bị tuyệt chủng như loài Khủng long sau khi đã có thời gian dài 
thống trị các loài sinh vật, Gián vẫn tồn tại và đông đúc khắp hang cùng ngõ hẻm cho 
đến ngày nay.

Câu chuyện nghe có vẻ rất đơn giản chỉ là sự ra đời và kết thúc của 2 loài vật nhưng 
đủ để chứng minh triết lý của đời sống không phải kẻ mạnh, kẻ thông minh chiến thắng 
và tồn tại mà phần thắng thuộc sẽ thuộc về kẻ biết thích nghi trong mọi hoàn cảnh.

Triết lý này đã được chính ông Adrian Toh - Chuyên gia Phát triển tiềm năng Lãnh đạo 
đến từ Singapore - cho biết trong hội thảo “Khôi phục cảm xúc – chìa khóa tự phục hồi 
trong công việc” do Growth Catalyst Vietnam tổ chức khi ông nhấn mạnh: “Không phải 
kẻ mạnh, hay kẻ thông minh, tài giỏi hơn sẽ là kẻ sống sót, mà là người nào biết thích 
nghi tốt nhất sẽ sống được. Thích nghi = Sống sót/ Thành công”.

Chuyên gia Adrian lý giải rằng, cái chết trong thời đại ngày nay có thể không xuất phát 
từ cái sai mà xuất phát từ việc không kịp đủ nhanh để thay đổi và khi không kịp thay 
đổi, chỉ cần đứng yên thì kẻ khác đã vượt lên. Lúc đó tất yếu mình phải tự chết.

LỜI CẢM ƠN CỦA BAN BIÊN TẬP
Các anh chị thân mến! Để bản tin nội bộ của Công ty ngày một hoàn thiện hơn, 
mong các anh chị hãy đóng góp hình ảnh, tin tức mới nhất của đơn vị mình về 

cho Ban Truyền thông. Xin chân thành cảm ơn!

CÔNG TY CPTM ĐỊA ỐC AN PHÚC AN PHÚC LAND
Tòa nhà Song Long, lô 19+20 khu đô thị Nam Trung Yên
Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
0977.267.811
www.anphucland.net
AnPhucLand.official


