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Trong mỗi sản phẩm, chúng tôi đều bắt đầu từ giá trị cốt lõi “Sáng tạo vị 
nhân sinh”. Và trên hành trình tìm kiếm ý tưởng sáng tạo cho các sản 
phẩm mới, Phúc Khang luôn kiên định với sứ mệnh:

“Tiên phong và thúc đẩy việc kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức 
khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái bền vững theo chuẩn mực xanh 
toàn cầu.”

Với triết lý kinh doanh mang tính “Giải pháp không gian sống” xanh, 
chuẩn mực quốc tế, Phúc Khang đã và đang nỗ lực kiến tạo ra những Đô 
thị xanh văn minh hiện đại, xây dựng cộng đồng giàu nhân văn truyền 
thống, mang đến cho quý cư dân sự an cư thuận tiện, nghỉ dưỡng thanh 
bình, dễ dàng sở hữu và sinh lợi bền vững.
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350
Hiện nay, Phúc Khang đã có
đội ngũ nhân lực trên 350
CBCNV với kiến thức
chuyên môn sâu, tác phong
làm việc chuyên nghiệp,
năng động, tinh thần đoàn
kết, gắn bó và tương trợ
nhau.

Tại Phúc Khang, mọi ý
tưởng đều được tiếp nhận
và tạo điều kiện phát huy.

Chúng tôi luôn bước song
hành trong việc tìm kiếm,
đào tạo và bồi dưỡng nhân
lực thường xuyên.
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BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG

350 nhân sự
9 dự án
9.000 khách hàng
10.000 sản phẩm

15 nhân sự
1 dự án
100 tỷ Doanh thu



BẢN ĐỒ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CỦA PHUC KHANG CORPORATION
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Dòng sản phẩm chủ lực

Với vai trò là nhà phát triển 
công trình xanh tiên phong 
tại Việt Nam, sản phẩm BĐS 
của Phúc Khang luôn hướng 
đến việc cung cấp những giải 
pháp tối ưu về không gian 
sống sinh thái đích thực dành 
tặng khách hàng. Sản phẩm 
của Phúc Khang sẽ luôn hội 
tụ đầy đủ: 

- Tính sinh thái (ecological)
- Giải pháp kinh tế, tiết kiệm 
(economical) 
- Tạo năng lượng sống tích 
cực (energetic) cho khách 
hàng và cộng đồng.

• Đô thị thấp tầng mang đậm bản sắc truyền thống: 
EcoTown, EcoSun, Eco Village, Làng Sen Việt Nam,… 

• Khu phức hợp cao tầng tiêu chuẩn Leed & Lotus: 
Diamond Lotus Riverside, Diamond Lotus Lakeview,… 

• Chuỗi BĐS VH – TM – Du lịch xanh thuần Việt : 
VietnamSquare, Greenlotus Resident,…



KHU ĐÔ THỊ VĂN HÓA – THƯƠNG MẠI – DU LỊCH LÀNG SEN VIỆT NAM
Đức Hòa, Long An
Quy mô: 65 ha  - 3.500 sản phẩm



TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TRE VIỆT
Kỷ lục Quốc gia đầu tiên về Công trình kiến trúc của tỉnh Long An
Danh hiệu  “Nhà tre lớn nhất Việt Nam”
Giải thưởng Kiến trúc xanh của Mỹ (Green Good Design Award 2017)





Căn hộ xanh 
tiêu chuẩn Leed (USGBC – Hoa Kỳ) và Lotus (VGBC – Việt Nam)

Lần đầu tiên tại Việt Nam

Phúc Khang rất tự hào và vinh dự khi là Nhà phát triển công trình xanh tiên phong kiến 
tạo nên những chung cư cao tầng chuẩn Leed Gold và Lotus Gold đầu tiên tại Việt Nam. 
Với sự đồng hành của những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.



Diamond Lotus Riverside Q.8, TP. HCM

Quy mô:  16.800 m2 MĐXD: 19%           760 sản phẩm



Vườn thiền trên không SKY PARK – 5.000 m²
Lần đầu tiên tại Việt Nam, “Penthouse” khổng lồ dành cho tất cả cư dân và cộng đồng



Diamond Lotus Lakeview Q. Tân Phú, TP.HCM
Quy mô: 11.459 m2.           MĐXD: 35%             725 sản phẩm



VIETNAM SQUARE
Nơi gìn giữ giá trị Việt

Mũi Né, Phan Thiết
Chuỗi BĐS Văn hóa – Thương mại – Du lịch xanh thuần Việt 
đầu tiên tại Việt Nam, tái hiện không gian thương mại 
truyền thống giữa phố thị hiện đại



GREENLOTUS RESIDENT Q. Tân Phú, TP.HCM
Khu Compound: Xanh – Truyền thống – Thông minh – Tiết kiệm năng lượng



Với phương châm phát triển bền vững phải bắt đầu từ phát triển có trách nhiệm, Phuc Khang 
Corporation luôn tích cực đồng hành với các chương trình:
- Các hội thảo chuyên đề về Công trình xanh, kiến trúc xanh
- Các chương trình giao lưu, học hỏi, tiếp thu công nghệ mới từ các nước trên khu vực và 

Thế Giới.



Các chuyến đi giao lưu và học tập nước ngoài như: Mỹ, Nhật, Singapore, Thailand



Phúc Khang tích cực tham gia các Hội nghị xúc tiến đầu tư, các Triển lãm chuyên ngành BĐS 
nhằm quảng bá những giá trị sống Xanh – Truyền thống đến với khách hàng và thị trường.
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