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SỰ KIỆN UY TÍN HÀNG ĐẦU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

Hội nghị Bất động sản Việt Nam (VRES) là sự kiện cấp cao
trong lĩnh vực BĐS được tổ chức thường niên từ năm 2014
bởi Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam – thành viên Tập
đoàn PropertyGuru, đơn vị chủ quản của kênh thông tin
Batdongsan.com.vn. Hội nghị là nơi chia sẻ thông tin, đưa ra
nhận định, đánh giá và dự báo về thị trường Bất động sản
Việt Nam; cập nhật thông tin về những giải pháp, công nghệ,
xu hướng mới trong lĩnh vực BĐS dành cho các lãnh đạo cao
cấp trong các doanh nghiệp BĐS hàng đầu Việt Nam, các
chuyên gia kinh tế - tài chính, BĐS Việt Nam và thế giới.

Mỗi năm, VRES đã thu hút hàng nghìn khách tham dự, được
báo chí đưa tin rộng rãi và trở thành sự kiện được trông đợi
nhất trong năm về bất động sản.

1.300+ 
Khách tham 
dự sự kiện

19+
Diễn giả

1.1M+
Lượt tiếp cận trên 

mạng xã hội

74%
Khách mời là 
Quản lý DN

400+
Doanh nghiệp 
bất động sản

151+
Kênh truyền thông 

về sự kiện

400K+
Phiên truy cập xem 
thông tin về sự kiện
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ĐƯỢC TRUYỀN THÔNG RỘNG RÃI

Bài viết giới thiệu sự kiện, 
video, trailer đăng tải trên 

các mạng xã hội
Facebook, Youtube của

Batdongsan.com.vn

Bài viết phân tích, nhận 
định từ chuyên gia, giới 

thiệu sự kiện được đăng 
tải trên khoảng 40 báo, 

tạp chí uy tín 

Các biển quảng cáo trên 
tấm lớn, màn hình LCD 

trong thang máy các tòa
văn phòng, chung cư tại

HN, TP. HCM…

Batdongsan.com.vn Social Media Báo & Tạp Chí

Truyền Hình OOH Email & SMS

Khoảng 50 tin bài giới 
thiệu về hội nghị và các 
thông tin liên quan trên 
Batdongsan.com.vn và 

các kênh khác của 
PropertyGuru

Tin tức về sự kiện xuất 
hiện trên các bản tin, 

chương trinh tin tức/ thời 
gự của các đài truyền 

hình uy tín

Thông tin về Hội nghị 
được gửi tới hàng triệu 

khách hàng của 
Batdongsan.com.vn
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TỔ CHỨC BỞI
WEBSITE SỐ 1 VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

Batdongsan.com.vn là đơn vị sở hữu các dữ liệu trực tuyến về thị trường BĐS

lớn nhất tại Việt Nam hiện nay với hơn 80% tổng số tin đăng, 90% số lượng dự án

BĐS trên toàn thị trường, 54% thời gian online của người tìm kiếm bất động sản

trên toàn thị trường. Dữ liệu về bất động sản của Batdongsan.com.vn bao quát toàn

bộ thị trường BĐS ở từng loại hình và phân khúc, chi tiết đến cấp đường/phố,

quận/huyện theo thời gian thực.

Ứng dụng công nghệ AI, data mining và machine learning vào quá trình thu thập,

phân tích dữ liệu lớn, kết hợp với phương pháp kiểm chứng dữ liệu qua khảo sát và

thực tế thị trường, các báo cáo thị trường của Batdongsan.com.vn thể hiện rõ nét

xu hướng thị trường, mức độ cạnh tranh và những biến động chính trong mối tương

quan cung-cầu. Đây là kênh thông tin hữu hiệu giúp ích cho các tổ chức, cá

nhân đầu tư và kinh doanh BĐS có thể kiểm chứng, tham khảo và đưa ra các
quyết định đúng đắn.

12.5 triệu

Phiên truy cập/tháng

5 triệu

Người dùng/tháng

70.5 triệu lượt

Xem trang/tháng

1 triệu

Tin đăng/tháng

Đa nền tảng

Web, WAP, Mobile App
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THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN PROPERTYGURU

+

+

+

+

người dùng tìm kiếm thông tin
bất động sản mỗi tháng

tin đăng bất động sản mỗi tháng

lượt tải ứng dụng trên thiết bị
di động

đối tác hợp tác tại Đông Nam Á

50+ triệu

2.8 triệu

6 triệu

50+ nghìn

Tập đoàn PropertyGuru

Hội nghị bất động sản Châu Á

Giải thưởng bất động sản Châu Á

Tập đoàn PropertyGuru hiện đang chiếm tới 60% thị phần
tại Đông Nam Á trong mảng công nghệ bất động sản trực
tuyến, sở hữu các nền tảng: PropertyGuru tại Singapore và
Malaysia, DDproperty.com tại Thái Lan, Rumah.com tại
Indonesia, Batdongsan.com.vn tại Việt Nam. Đồng thời cũng
là đơn vị sở hữu thương hiệu giải thưởng bất động sản uy
tín nhất châu Á là Asia Property Awards tại 14 nước châu Á,
trong đó có Việt Nam.

Những con số ấn tượng:



LÝ DO
THAM GIA 
VRES5

Trở thành 1 phần của Hội nghị BĐS lớn nhất  trong  năm của ngành 
Bất động sản tại Việt Nam

Tưởng thưởng cho các quản lý tham dự sự kiện để cập nhật thông tin 
thị trường và xu hướng mới

Cơ hội tiếp cận các nhà đầu tư của Batdongsan.com.vn - thành viên 
Tập đoàn Propertyguru với trên 25 triệu người dùng tại 15 Quốc gia

Kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp Bất động sản Việt Nam & 
thế giới

Truyền thông thương hiệu tới giới kinh doanh bất động sản và công 
chúng trên các kênh truyền thông hàng đầu
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THÔNG TIN VRES 2021



VRES
2021

THÁNG 12/2021
13/12 – 17/12 | 01 tuần lễ sự kiện trực tuyến (trên Vres.batdongsan.com.vn)

25+
Diễn giả trong nước và quốc tế

10.000+
Lượt khách tham dự

* Thời gian & địa điểm có thể thay đổi bởi BTC 

THÔNG TIN SỰ KIỆN

4+ TỶ ĐỒNG
Giá trị truyền thông

13/12  - 17/12

https://vres.batdongsan.com.vn/


NỘI DUNG CHÍNH CỦA VRES 2021

NGÀY 1: BẮT MẠCH SỨC KHOẺ - TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS 2021
Kinh tế vĩ mô 2021 | Thiên nga đen | Chính sách công | Dòng vốn thị trường BĐS
Thị trường BĐS Việt Nam & Thế giới qua các làn sóng covid | Vaccine và sự phục hồi thị trường

NGÀY 4: VACCINE SỐ - PROPTECH & CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG BĐS
Các xu hướng chuyển đổi số | Proptech/FinTech & Tiềm năng phát triển | Những ứng dụng công nghệ
hiệu quả trong BĐS | Nhà môi giới Hightech
Thành phố ảo với AR/XR | Virtual Event - Lối thoát hiểm cho BĐS | Trải nghiệm thực tế công nghệ

NGÀY 5: CHẨN ĐOÁN - SỨC KHOẺ THỊ TRƯỜNG BĐS 2022
Nhìn lại các loại Vaccine cho thị trường | DN sẵn sàng bứt tốc | Triết lý & Xu hướng phát triển sản
phẩm 2022 | | Loại hình BĐS sẽ có ưu thế và dư địa phát triển mạnh
Kịch bản thị trường BĐS 2022 - 2025 | Sức khỏe DN tương ứng với hồi phục của nền kinh tế

NGÀY 2: VACCINE CX - TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Hành vi khách hàng thời Covid | Chân dung nhà đầu tư | Thế hệ Millionaire trẻ người Việt | Lifestyle –
insight KH cho sản phẩm second home
Customer Centric – Khách hàng là trung tâm | Chiến lược tạo điểm chạm | Gia tăng trải nghiệm KH

NGÀY 3: VACCINE PHÁP LÝ – “ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG”

Những thay đổi luật liên quan đến BĐS | Các hình thức quy động vốn đầu tư mới
Hiểu luật để trở thành nhà đầu tư thông thái | Lời khuyên cho các loại hình đầu tư mới

VACCINE
CHO THỊ TRƯỜNG 

BẤT ĐỘNG SẢN

Nội dung chương trình có thể thay đổi bởi BTC



CƠ HỘI HỢP TÁC



Chi phí chưa bao gồm thuế VAT 10%
Bao gồm quyền lợi  trong sự kiện & quyền lợi truyền thông

• 01 NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
• 450,000,000VNĐ

• 02 NHÀ TÀI TRỢ BẠCH KIM
• 300,000,000VNĐ

• 03 NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
• 200,000,000VNĐ

• 04 NHÀ TÀI TRỢ BẠC
• 120,000,000VNĐ

CÁC GÓI TÀI TRỢ
(Main Sponsor)



ü Phỏng vấn và xuất hiện trên 
kênh truyền thông

ü Đưa tin bài trên tab Tin tức của Website
ü Giới thiệu dự án nổi bật
ü eMail Marketing đến khách hàng
ü Nhắc tên trong các bài truyền thông

ü Truyền thông trên các kênh
ü Bài PR giới thiệu trên trang chủ
ü Quay 3D scanning
ü Banner quảng cáo trên trang chủ
ü Gói tin VIP trên Batdongsan.com.vn

QUYỀN LỢI TRUYỀN THÔNG

ü Xuất hiện trong trailer VRES 2021 
ü Bài về Doanh nghiệp/ Dự án
ü Quảng cáo dự án với Premium Listing

KIM CƯƠNG

BẠC

VÀNG

BẠCH KIM

ü Đại diện tham gia trong toạ đàm

ü Logo trên thư mời
ü Hiển thị thông tin doanh nghiệ
ü Popup banner trên website Vres

ü Khung giờ riêng giới thiệu dự án
ü Cử đại diện trở thành diễn giả trong sự kiện
ü Logo trên màn hình Key Visual

ü Vinh danh với tư cách là ĐVTT VRES
ü Nhận kỷ niệm chương của ĐVTC
ü Logo xuất hiện trên website 
ü Tài khoản tham dự sự kiện
ü Giấy mời VIP

QUYỀN LỢI TRONG 
SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN

QUYỀN LỢI DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ



CHI TIẾT QUYỀN LỢI TRONG SỰ KIỆN
Quyền lợi áp dụng cho sự kiện Online trên website VRES

Quyền lợi chung của các Nhà tài trợ:
- Vinh danh với tư cách là Đơn vị tài trợ VRES
- Nhận kỷ niệm chương của Đơn vị tổ chức
- Logo xuất hiện trên Vres.batdongsan.com.vn

KIM CƯƠNG BẠCVÀNGBẠCH KIM

ü Khung giờ riêng giới thiệu dự án trong phiên buổi 
chiều (thời lượng 30p/bài) Đặc quyền

ü Cử đại diện trở thành diễn giả chính với bài trình bày 
trong sự kiện Đặc quyền

ü Logo trên màn hình Key Visual phát trong sự kiện Đặc quyền
ü Logo trên thư mời (bản điện tử) √ √

ü Hiển thị thông tin doanh nghiệp dưới dạng Barname √ √

ü Hiển thị thông tin dạng Sub trên kênh Livestream √ √

ü Popup Banner trên Website Vres khi KH đăng nhập √ √

ü Cử đại diện tham gia tọa đàm (chủ đề phù hợp) √ √ √

ü Tài khoản tham gia sự kiện trực tuyến trên website 20 15 10 5
ü Giấy mời VIP tham dự hội nghị (bản điện tử) 20 15 10 5



CHI TIẾT QUYỀN LỢI TRUYỀN THÔNG
Dành cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngoài Bất động sản

KIM CƯƠNG BẠCVÀNGBẠCH KIM
ü Độc quyền đăng tải bài viết về xu hướng/ sản phẩm với

box thông tin doanh nghiệp trong chuyên trang tương 
ứng trong 03 tháng

Đặc quyền

ü Phỏng vấn và xuất hiện trên kênh truyền thông lớn
(Trao đổi cụ thể khi tài trợ)

1 kênh
(80 triệu)

ü Xuất hiện trong trailer VRES 2021 
(trước sự kiện 2 tháng) √ √

ü Batdongsan.com.vn phân phối voucher sản phẩm của
nhà tài trợ đến các khách hàng trong chiến dịch phù hợp 02 chiến dịch 01 chiến dịch

ü Bài Interactive story/ Long form giới thiệu về DN/ dịch vụ
(KH cung cấp nội dung phù hợp quy định) 2 bài 1 bài

ü eMail Marketing đến khách hàng 4.000 Data 2.000 data 1.000 data

ü Nhắc tên trong các bài viết/ tin tức truyền thông về sự
kiện

(Trước và sau sự kiện)
10 6 4

ü Truyền thông trên các kênh Facebook và
Youtube của Batdongsan.com.vn

(không cam kết KPIs)

01 chiến dịch
(tối đa 10 post) 5 post 2 post 1 post

ü Bài PR giới thiệu trên trang chủ Batdongsan.com.vn 
(Bài Hot 3 – Nội dung do KH cung cấp phù hợp quy định)

3 bài
(35 triệu)

2 bài
(23 triệu)

1 bài
(12 triệu)

1 bài
(12 triệu)

ü Banner quảng cáo trên trang chủ Batdongsan.com.vn 
(bản desktop)

√
(96 triệu)

√
(76 triệu)

√
(50 triệu)

√
(50 triệu)



TIMELINE

Thời gian thực hiện

Các hoạt động 
truyền thông

12/2019 Từ 01/11/2021 30/11/2021

Chốt danh sách 
các đơn vị tài trợ

Từ 01/09/2021

Nhận đăng ký 
tham gia tài trợ

Chính sách early bird
• Extra early bird: Giảm giá 20% với các đơn vị chốt tài trợ trước 01/10/2021
• Early bird: Giảm giá 15% với các đơn vị chốt tài trợ trước 01/11/2021

Tháng 12/2021



THÔNG TIN NỔI BẬT



VIETNAM REAL ESTATE SUMMIT
HỘI NGHỊ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 2020

1.300+ 
Khách tham 
dự sự kiện

19+
Diễn giả

1.1M+
Lượt tiếp cận trên 

mạng xã hội

74%
Lãnh đạo

cấp trung trở lên

400+
Doanh nghiệp 
bất động sản

151+
Kênh truyền thông 

về sự kiện

400K+
Phiên truy cập xem 
thông tin về sự kiện

HÀ NỘI
Khách sạn Melia Hà Nội, 8/12/2020



TP HỒ CHÍ MINH
Sheraton Saigon Hotel, 11/12/2020

VIETNAM REAL ESTATE SUMMIT
HỘI NGHỊ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 2020

1.300+ 
Khách tham 
dự sự kiện

19+
Diễn giả

1.1M+
Lượt tiếp cận trên 

mạng xã hội

74%
Lãnh đạo

cấp trung trở lên

400+
Doanh nghiệp 
bất động sản

151+
Kênh truyền thông 

về sự kiện

400K+
Phiên truy cập xem 
thông tin về sự kiện





Nhà tài trợ Vàng

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CÙNG

Nhà tài trợ Bạc



Liên hệ để biết thêm chi tiết

Ms.Kim Sơn – Trade Marketing Manager
[M] 090 488 0499

[E] SonVK@batdongsan.com.vn

XIN CẢM ƠN


