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Kết nối bất động sản hàng đầu Việt Nam 
ATP Land nền tảng kết nối bất động sản chất lượng cao hàng
đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp những bất
động sản chất lượng cao với giá tốt nhất cho khách hàng của
mình. Tự hào là đơn vị được nhiều khách hàng yêu thích.



Khởi nguyên từ hệ sinh thái giải pháp marketing đứng đầu thị trường, ATP Land sở hữu giải
pháp tiếp cận khách hàng Nhanh Chóng – Sáng Tạo – Chủ Động. Với sự nổi trội ưu việt
trong thời đại 4.0, cùng sự dẫn dắt của CEO Trần Thịnh Lâm, ATP Land hướng tới tạo ra hệ
thống kết nối bất động sản chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam với chất lượng dịch vụ nổi
trội, mức giá tốt, pháp lý rõ ràng, giao dịch an toàn, nhanh chóng.

Sứ mệnh của ATP Land là giúp mọi khách hàng có thể sở hữu những sản phẩm, dự án tốt
nhất một cách dễ dàng. Chúng tôi luôn tin rằng, ATP Land sẽ trở thành điểm giao dịch bất
động sản hàng đầu trong tương lai, nơi khách hàng có thể so sánh, tìm kiếm, đánh giá, nhận
review từ các chuyên gia bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cùng với phương châm “Không
ngừng học hỏi – Không ngừng sáng tạo – Không ngừng chia sẻ” đến từ văn hóa của ATP.

Ở ATP Land, mọi chiến lược đều bắt đầu và tập trung xoay quanh khách
hàng và sản phẩm. ATP Land là sự kết hợp sáng tạo, uyển chuyển giữa

cách tiếp cận khách hàng thông minh từ “ATP” với những sản phẩm
“Land” tốt nhất trên thị trường. Chúng tôi luôn đi kèm triết lý “Khách

hàng là người thân, đối tác là người bạn tin cậy” và tập trung xây dựng
mối quan hệ, trở thành cánh cửa tiện lợi kết nối giữa những người có nhu

cầu nhằm mang đến sự hài lòng, gắn kết lâu dài.

Câu Chuyện Về.

https://tranthinhlam.com/
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DS CỘNG ĐỒNG

Hơn 80 Cộng Đồng

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TJUtSxxKbXicOUWNIjY9Lwa2TFQ3CCnVJ7jmQgDgumo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TJUtSxxKbXicOUWNIjY9Lwa2TFQ3CCnVJ7jmQgDgumo/edit?usp=sharing
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