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5,350,000
Lượt khách du lịch

Quảng Nam 2019

Sở hữu nhiều địa danh 

nổi tiếng như: Hội An, 

Cù Lao Chàm, biển Cửa Đại, 

sông Thu Bồn, làng Bích Hoạ, 

mộc Kim Bồng, làng Gốm 

Thanh Hà

4,000,000

1,350,000

17%
Tăng so với 2018

Có mức độ tăng trưởng 

lượng khách du lịch đều 

qua các năm (20%)Nước ngoài

Nội địa

Lượng khách quốc tế đến 

du lịch Quảng Nam chủ yếu 

đến từ: Hàn Quốc, Úc, Anh, 

Pháp, Trung Quốc, Mỹ, Đức, 

Nhật, Hà Lan, Tây Ban 

Nha…

THỊ TRƯỜNG DU LỊCH

Hàn Quốc & Trung Quốc

Nhật Bản

Thái Lan

Khác

Hà Nội & TPHồ Chí Minh

Hải Phòng

Cần Thơ

Khác



70 – 80 %
TỶ LỆ LẤP ĐẦY

145 USD/KHÁCH/NGÀY

MỨC CHI TIÊU

295-633
USD/ĐÊMGIÁ THUÊ BIỆT THỰ 4-5*

TẠI ĐÀ NẴNG – HỘI AN
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THỊ TRƯỜNG DU LỊCH







BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG CẠNH 

TRANH

Nguồn cung hiện tại lớn,

là đối thủ cạnh tranh trực

tiếp có cùng phân khúc

và cơ cấu sản phẩm khá

tương đồng

Dự kiến trong tương lai

thị nguôn cung thực tế

có thể gia tang “đột biến”

NGUỒN CUNG
XU HƯỚNG 

ĐẦU TƯ
BĐS sinh thái gắn liền

với giá trị văn hoá & di

sản, tôn vinh sự giao

thoa giữa ”xưa & nay”

đang được NĐT đón

nhận.

NGUỒN CẦU

Đầu tư BĐS vẫn là kênh

đầu tư thu hút & hấp dẫn

với các NĐT.

Mặc dù, có phần sụt

giảm do hậu dịch Covid.

Nhưng dự kiến tương lai

vẫn tăng trở lại.

Hội An luôn là điểm đến

lý tưởng của khách du

lịch trong & ngoài nước -

> luôn tăng trưởng đều

đặn quanh năm -> tạo

traffic cho việc khai thác

kinh doanh của các dự

án BĐS tại đây.

TIỀM NĂNG

 THỊ TRƯỜNG TẠI HỘI AN CẠNH TRANH GAY GẮT
 SẢN PHẨM BĐS SINH THÁI VẪN ĐƯỢC “HẤP THỤ” DO NHU CẦU ĐẦU TƯ 

KHÔNG HỀ SỤT GIẢM.

KẾT
LUẬN











































DU THUYỀN TẠI 
GIA

SINH THÁI
QUANH NHÀ

DI SẢN ĐẦU TƯ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA THƯƠNG HIỆU

PHÂN TÍCH

Bổ sung Bổ sung

- Sở hữu du thuyền đẳng cấp
- Bến đỗ du thuyền riêng ngay 

trước hiên nhà

- Biệt thự nổi sinh thái
- Hệ sinh thái xanh: nước – rừng 

dừa Bảy Mẫu
- Kiến trúc xanh
- Sống sinh thái chan hoà

- Tôn vinh giá trị văn hoá của Hội An
- Sự hoà quyện giữa dấu ấn di sản 

với tuyệt tác hiện đại

- Tiềm năng tăng giá trong tương lai
- Tiềm năng khai thác  du lịch & đầu tư sinh 

lời

























50%
HÀ NỘI

15%
Các tỉnh phía 

Bắc

20%
Đà Nẵng – Quảng 

Nam & tỉnh lân cận

15%
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỘ TUỔI 30 – 60 tuổi

THU NHẬP Class A, A+ >= 50 triệu/tháng

NGHỀ 

NGHIỆP

Nhà đầu tư, Giới nhà giàu, Chủ doanh nghiệp, Chủ kinh doanh

online/tự do, Quan chức, Việt kiều

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Hà Nội: 55%

Sài Gòn: 15%

Đà Nẵng – Quảng Nam & các tỉnh lân cận: 20%

Các tỉnh phía Bắc: 15%

CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG



NHÀ ĐẦU 

TƯ

Nghề nghiệp: Chủ công ty, kinh

doanh tự do, dân đầu tư đất chuyên

nghiệp, chuyên gia cấp cao, nhà

đầu tư tài chính, quan chức, người

giàu về hưu có tiền nhàn rỗi, …

Bối cảnh: Người độc thân, vợ

chồng trẻ, gia đình, người về hưu, 

đồng hương, Việt kiều, đầu tư mở

rộng kinh doanh

Hành vi mua sắm: 

• Thường xuyên cập nhật , theo dõi thông tin thị

trường, xu hướng đầu tư

• Dùng hàng hiệu, đi ô tô

• Thường xuyên phải di chuyển đi lại

• Quyết định mua: bản thân họ

• Sẵn sàng nhận rủi ro để nhận lợi nhuận cao

Vị trí địa lý: Hà Nội: 50%

Đà Nẵng, Hội An & tỉnh lân

cận: 20%

Các tỉnh phía Bắc: 15%

Sài Gòn: 15% 
Thu nhập: 50+ 

Kênh tiếp cận: PR, VOV, Social, 

ADX, GDN, Event activation, 

OOH, Trực tiếp, Telesales, POSM, 

Email, …

KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU: NHÀ ĐẦU 

TƯQuan tâm tới: vị trí, giá, pháp lý, tiện ích, 

tiềm năng tăng giá, tiềm năng đầu tư kinh

doanh, khả năng tạo ra traffic…



MUA ĐỂ Ở

KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU: MUA ĐỂ 

Ở

Nghề nghiệp: Chủ công ty, kinh doanh

tự do, dân đầu tư đất chuyên nghiệp, 

chuyên gia cấp cao, nhà đầu tư tài

chính, quan chức, người giàu về hưu, 

…

Bối cảnh: Vợ chồng trẻ hoặc gia đình

có con lớn, gia đình 3 thế hệ, quan

chức, bố mẹ/ông bà giàu mua cho con 

cháu để vừa ở vừa làm của tích luỹ, 

Việt Kiều…

Hành vi mua sắm:

• Thời gian tìm hiểu dẫn đến quyết định mua

thận trọng hơn

• Thích tham khảo ý kiến người thân, bạn bè

• Quyết định mua bị ảnh hưởng bởi người

thân, bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông

• Chỉ quyết định khi có pháp lý đầy đủ

Vị trí địa lý: Hà Nội: 50%

Đà Nẵng, Hội An & tỉnh lân cận: 20%

Các tỉnh phía Bắc: 15%

Sài Gòn: 15% 

Thu nhập: 50+ 

Kênh tiếp cận: PR, KOLs (chuyên gia

phân tích đầu tư, chuyên gia phong

thủy), Event activation, OOH, Trực tiếp, 

Telesales, POSM, Email,TVC

Quan tâm tới: Vị trí thuận tiện, pháp lý vững vàng, môi

trường sống (sinh thái, tiện nghi, đẳng cấp ); cơ hội kinh

doanh (phát đạt, vượt trội)












