
TỔNG QUAN
DỊCH VỤ IIP VIETNAM CUNG CẤP



BẠN LÀ

Nhà đầu tư đang có nhu cầu đầu tư xây dựng 
các nhà máy trong các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp

Chủ đầu tư Khu công nghiệp/cụm công nghiệp, chủ dự án 
đang tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sang nhượng, cho thuê 
đất/nhà xưởng trong khu công nghiệp/cụm công nghiệp

Nhà xúc tiến đầu tư, môi giới bất động sản công 
nghiệp đang muốn mở rộng cơ hội kết nối kinh 
doanh

Nhà thầy xây dựng mong muốn quảng bá 
thương hiệu đến gần hơn với các Nhà đầu tư có 
nhu cầu xây dựng nhà máy

Doanh nghiệp sản xuất cần tiếp cận các Chủ nhà máy, 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp để giới thiệu về sản 
phẩm của mình

Đơn vị cung cấp dịch vụ cho khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp đang tìm kiếm một kênh kết nối với Khách hàng
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VẬY THÌ ĐỪNG BỎ QUA NHỮNG DỊCH VỤ MÀ IIP VIETNAM CUNG CẤP DƯỚI ĐÂY



1. DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Kết nối các 
chủ đầu tư đã 
có dự án 
nhưng cần 
Hợp tác đầu 
tư để triển 
khai dự án.

Kết nối Nhà 
đầu tư có nhu 
cầu Hợp tác 
đầu tư. Tư vấn thu 

xếp tài chính.

Kết nối các 
Quỹ đầu tư, 
các Nhà đầu 
tư có tài chính 
và cần đầu tư
vào các dự 
án.

Phối hợp các 
chủ đầu tư, 
các Nhà đầu 
tư, các Quỹ 
đầu tư
để hoàn thiện 
các giao 
dịch.

Hợp tác đầu 
tư với các chủ 
đầu tư, các 
Nhà đầu tư 
để cùng tham 
gia đầu tư 
vào dự án.

1.2 hợp tác đầu tư và hỗ trợ thu xếp vốn 

Tìm kiếm, ký kết 
các hợp đồng 
hợp tác chiến 
lược hoặc các 
hợp đồng dịch 
vụ môi giới bất 
động sản với 

các chủ đầu tư 
có nhu cầu 

sang nhượng, 
nhận sang 

nhượng, cho 
thuê, đi thuê 
đất và nhà 

xưởng trong và 
ngoài các khu 
công nghiệp.

Xây dựng 
cơ sở dữ 
liệu cho 

các hoạt 
động xúc 

tiến đầu tư.

Quảng bá 
sản phẩm 
dự án với 
các hiệp 
hội, các 

nhà đầu tư 
quốc tế và 
trong nước.

Đưa đón 
khách 

hàng, lo ăn 
ở đi lại của 

khách 
hàng.

Bố trí phiên 
dịch trong 
quá trình 

đàm phán 
giữa các 

bên.

Xây dựng 
các ấn 

phẩm, tài 
liệu phục 

vụ cho 
hoạt động 

xúc tiến 
đầu tư.

Trợ giúp tư 
vấn thủ 

tục pháp 
lý cho các 

bên.

Soạn hợp 
đồng giao 
dịch giữa 

các bên và 
bên phiên 
dịch song 
ngữ (nếu 

cần).

1.1  Dịch vụ  Xúc tiến đầu tư

I. THÔNG TIN DỊCH VỤ



1.3  Hỗ trợ pháp lý tất cả các vấn đề liên  quan đến bất động sản công nghiệp



2. Dành cho Chủ đầu tư khu công nghiệp và nhà xúc tiến đầu tư, môi giới bất động sản 
công nghiệp:

BÁO GIÁ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRÊN TRANG IIP VIETNAM
(Giá tính tại thời điểm ký hợp đồng)

2.1  DỊCH VỤ ĐĂNG TIN

1      Hướng dẫn tạo tài khoản

2      Hướng dẫn đăng tin
3      Hướng dẫn tối ưu bài đăng, tăng khả
        năng tiếp cận

4      Hỗ trợ đăng tin

5      Thẩm định tin

6      Hiển thị icon màu đỏ "tin nổi bật"
7      Đăng lên hệ thống mạng xã hội của
        IIP VIETNAM
8      Chia sẻ tự động lên các hội nhóm
        về bất động sản

9      Ưu tiên thị trên trang chủ
10    Chèn backlink vào keyword trỏ về  
        Website khách hàng

11    Ưu tiên hiển thị trên trang chuyên mục cha

12    Ưu tiên hiển thị trên trang chuyên mục con

13    Số bài viết chuẩn SEO giới thiệu
        dự án/ tin đăng

14    Cam kết số lượt traffic tin/ tuần

15    Phí theo tuần (VNĐ)

16    Phí theo tháng (VNĐ)

17    Phí 3 tháng (VNĐ)

18    Phí 6 tháng (VNĐ)

        Dự tính giá 1 ngày/tin (VNĐ)

STT                    Quyền lợi Free       Basic     Deluxe        Vip    Super Vip

Không
cam kết

Miễn Phí

Miễn Phí

Miễn Phí

Miễn Phí

0

0

2,500

210,000

800,000

2,300,000

4,500,000

30,000

Trang đầu

Trang đầu

Trang đầu

1

3,000

315,000

1,250,000

3,650,000

7,200,000

45,000

2

3,500

420,000

1,700,000

5,000,000

9,900,000

60,000

Trang đầu

Top 6 trang đầu

Top 6 trang đầu

Top 6 trang đầu

3

4,000

525,000

2,150,000

6,350,000

12,600,000

75,000

2.3  DỊCH VỤ TREO BANNER
1      Vị trí đặt Banner

2      Cam kết Click/ ngày

3      Cam kết lượt xem/ ngày

        Dự tính giá/ tháng (VNĐ)

1,000

50

1.500,000

2,500

100

3.500,000

Banner phải
trang con

Banner top
trang con

Banner ngang
trang chủ

Banner top
trang chủ

2,000

80

2.500.000

3,500

150

5.000.000

1     Độ dài bài PR

2     Cam kết traffic/ tuần

3     Đăng lên hệ thống mạng xã hội của
      IIP VIETNAM

4     Chia sẻ tự động lên các hội nhóm
      về bất động sản

5     Đẩy tin hiển thị trang chủ

6     Chèn backlink vào keyword trỏ về
      Website khách hàng

       Dự tính giá 1 bài viết (VNĐ)

500 chữ

2,500

1000 chữ

3,000

1500 từ

3,500

2000 từ

4,000

100,000 200,000 300,000 400,000

2.2 DỊCH VỤ VIẾT BÀI PR



BÁO GIÁ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRÊN TRANG IIP VIETNAM
(Giá tính tại thời điểm ký hợp đồng)

3.1  DỊCH VỤ VIẾT BÀI  PR

1      Độ dài bài PR

2      Cam kết traffic/ tuần
3      Đăng lên hệ thống mạng xã hội của
        IIP VIETNAM

4      Chia sẻ tự động lên các hội nhóm về BĐS

5      Đẩy tin hiển thị trang chủ

6      Chèn backlink vào keyword trỏ về 
        Website khách hàng

        Dự tính giá 1 ngày/tin (VNĐ)

STT                    Quyền lợi Free       Basic    Deluxe      Vip    Super Vip

3. Dành cho nhà thầu xây dựng, doanh nghiệp sản xuất, đơn vị cung cấp dịch vụ cho 
khu công nghiệp/ cụm công nghiệp:

2.500            3.000               3.500                4.000

100               200                 300                  400

500 từ         1000 từ            1500 từ            2000 từ

3.2  DỊCH VỤ TREO BANNER

1      Vị trí đặt Banner

2      Cam kết Click/ tháng

3      Cam kết lượt xem/ tháng   

        Dự tính giá 1 ngày/tin (VNĐ)

STT                    Quyền lợi Free       Basic    Deluxe      Vip    Super Vip

Banner phải
trang con

Banner top
trang con

Banner ngang
trang chủ

Banner top
trang chủ

1000

50.000

1.500,000

2000

100.000

3.500.000

2500

80.000

2.500.000

3500

150.000

5.000.000

3.3 KẾT NỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ, NHÀ ĐẦU TƯ KCN/CCN
    IIP VIETNAM giới thiệu các khách hàng là Chủ đầu tư, Nhà đầu tư các công trình công nghiệp để Bên B 
được tham gia đấu thầu, chào thầu thi công các gói thầu công trình công trình công nghiệp. (Chi tiết giá 
liên hệ Hotline 1900888858)

3.4 GIỚI THIỆU HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
   IIP VIETNAM giới thiệu các Nhà đầu tư nước ngoài trong các hội nghị xúc tiến đầu tư để bên B trao đổi, 
kết nối, cung cấp các dịch vụ của bên B với các nhà đầu tư nước ngoài và các đối tác khác có liên 
quan. (Chi tiết giá liên hệ Hotline 1900888858)

3.5 ĐĂNG TẢI LÊN DANH MỤC NHỮNG NHÀ THẦU UY TÍN THEO ĐÁNH GIÁ CỦA IIP VIETNAM 

(Chi tiết giá liên hệ Hotline 1900888858)



IIP VIETNAM cung 
cấp thông tin 
minh bạch về các 
dự án bất động 
sản công nghiệp

Có nhiều lựa chọn 
nhất cho khách 
hàng

Hỗ trợ các thủ tục 
đầu tư để thành 
lập doanh nghiệp,
cấp chứng nhận 
đầu tư

Miễn phí thiết kế 
sơ bộ mặt bằng, 
mặt đứng, phối 
cảnh, tổng dự toán 
,tổng mức đầu tư

Hỗ trợ vay vốn 
ngân hàng

Đội ngũ chuyên 
gia tư vấn, nhân 
viên CSKH chuyên 
nghiệp

Kết nối các Đối tác chiến 
lược của IIP là các Nhà 
thầu thiết kế, thi công uy, 
nhà sản xuất, các công ty 
phụ trợ, nhà cung ứng 
dịch vụ tín nhất Việt Nam- 
với giá cả, tiến độ và chất 
lượng phù hợp nhất
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IIP VIETNAM

 II. TẠI SAO KHÁCH HÀNG THUÊ ĐẤT CÔNG NGHIỆP
NÊN TÌM ĐẾN IIP VIETNAM



III . GIÁ TRỊ IIPVIETNAM.COM MANG LẠI CHO
KHÁCH HÀNG

Đối với
chủ đầu tư

khu công nghiệp

Đối với
nhà xúc tiến

đầu tư bất động
sản công
nghiệp

Tiết giảm chi phí
kinh doanh

Mở rộng thêm một 
kênh kinh doanh 
online, song hành với 
hệ thống bán hàng 
hiện có và tiết kiệm tối 
đa chi phí bán hàng.

Kết nối với chủ đầu tư và khách 
hàng trên cổng thông tin bất 
động sản Công nghiệp Việt Nam

Không gian quảng bá sản phẩm 
mở rộng trên nền tảng internet 
4.0 giúp các nhà xúc tiến đầu tư 
khai thác thêm được nhiều 
khách hàng tiềm năng, không 
giới hạn về địa lý và thời gian.

Quảng bá
thương hiệu

Tiếp cận hiệu quả khách 
hàng là các Nhà đầu tư 
đang tìm cơ hội đầu tư xây 
dựng nhà máy, thuê nhà 
xưởng trong các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp.
Quảng bá thương hiệu đến 
hàng triệu khách hàng 
quốc tế và trong nước trên 
cổng thông tin bất động 
sản công nghiệp Việt Nam.

Mở rộng
mạng lưới

-  Không gian bán hàng 

được mở rộng trên nền tảng 

internet, khai thác thêm 

được nhiều khách hàng tiềm 

năng

- Ngoài việc quảng bá 

thương hiệu, quảng bá khu 

công nghiệp trên Cổng 

thông tin bất động sản công 

nghiệp Việt Nam, chủ đầu tư 

sẽ được IIP VIETNAM hỗ trợ 

quảng bá trên đa dạng các 

kênh truyền thông khác.

Tăng khả năng kết nối
Tiếp cận thêm hàng triệu
khách hàng tiềm năng

Tiết kiệm thời gian

- Tìm kiếm được các thông tin minh bạch, 
nhanh chóng và dễ dàng về các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp trên cả 
nước. 
- Đăng tin tìm đất khu công nghiệp, nhà 
xưởng trên cổng thông tin bất động sản 
công nghiệp Việt Nam miễn phí.
Nghiên cứu môi trường đầu tư, chính 
sách ưu đãi đầu tư từng tỉnh và từng địa 
phương để lựa chọn phương án đầu tư 
tối ưu nhất.
- Tra cứu tin tức về thị trường bất động 
sản công nghiệp Việt Nam.

- Cổng thông tin iipvietnam.com cung 
cấp thông tin tổng quát và đầy đủ 
phục vụ cho quá trình tìm kiếm thông tin 
dễ dàng hơn. Nhiều khu đất công 
nghiệp cho khách hàng lựa chọn, tìm 
kiếm giúp tối ưu hóa chi phí thuê đất. 
- Giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí thu 
thập thông tin, chi phí di chuyển. 
- Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên viên của 
IIP VIETNAM luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư 
vấn miễn phí 24/7.

Tiết kiệm chi phí

Đối với 
Nhà đầu tư 

tìm kiếm đất,
nhà xưởng



Quảng bá thương hiệu.

IIPVIETNAM.COM thu hút hàng triệu 
lượt truy cập và tìm kiếm thông tin, 
đây là cơ hội lớn cho các nhà thầu 
thi công xây dựng nhà xưởng, nhà 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ và giải 
pháp đến gần hơn với chủ doanh 
nghiệp. Ngoài tìm kiếm thông tin về 
bất động sản công nghiệp, khách 
hàng còn quan tâm đến các thông 
tin hữu ích đi kèm. Đây là lý do các 
đối tác mong muốn hợp tác cùng 
IIP VIETNAM tạo nên một chuỗi cung 
ứng dịch vụ uy tín, một giải pháp 
toàn diện.

Khách hàng truy cập trên cổng 
thông tin là chủ đầu tư, chủ doanh 
nghiệp đã, đang và có thể đầu tư 
các dự án vào khu công nghiệp, 
là các nhà kết nối trong lĩnh vực 
đầu tư bất động sản công nghiệp. 
Đây chính là đối tượng khách 
hàng mà các nhà thầu thi công 
xây dựng nhà xưởng, nhà cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ và giải 
pháp mong muốn được tiếp cận.

Hiệu quả tối ưu

Đối nhà thầu
thi công xây dựng nhà
xưởng, nhà cung cấp
sản phẩm, dịch vụ và

giải pháp cho các
doanh nghiệp trong

khu công nghiệp

Kết nối đa chiều
Kết nối chủ đầu tư KCN với các doanh nghiệp đầu tư nhà máy sản xuất 
trong và ngoài nước, các nhà xúc tiến đầu tư và những tổ chức, cá nhân 
hoạt động trong lĩnh vực BĐS công nghiệp Việt Nam và trên thế giới.

An toàn và bảo đảm thông tin minh bạch.
Thông tin về thành viên, sản phẩm trên cổng thông tin sẽ được kiểm 
duyệt và bảo đảm an toàn trên hệ thống.

Liên tục nâng cấp và phát triển
Cổng thông tin BĐS công nghiệp VN liên lục được nâng cấp và phát 
triển để mang đến nhiều tính năng mới phù hợp với xu hướng phát 
triển và càng ngày càng gia tăng lợi ích cho người sử dụng.

Luôn lắng nghe và tối đa lợi ích của người dùng
IIPVIETNAM.COM được tạo ra với mong muốn giúp đối tác, khách 
hàng tăng tính kết nối, tìm kiếm thông tin đơn giản, nhanh chóng, 
chi phí tiết kiệm hơn do vậy chúng tôi sẽ luôn mong muốn có được 
các phản hồi từ người sử dụng để có thể phục vụ tốt nhất!

Dễ sử dụng và trải nghiệm người dùng tốt nhất
IIPVIETNAM.COM được đầu tư xây dựng bài bản bởi các 
chuyên gia công nghệ hàng đầu, các chuyên gia xúc tiến 
đầu tư, các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư các dự án KCN 
sẽ mang lại những tính năng dễ sự dụng và trải nghiệm tối ưu 
nhất.

IV. Cam kết của IIPVIETNAM.COM


