BROCHURE NASAM
Công ty cổ phần NASAM được thành lập năm 2014 bởi các sáng lập viên đều
có kinh nghiệm trên 15 năm phụ trách lĩnh vực tài chính, sản xuất trong các tập
đoàn đa quốc gia. Với phương châm “Thay đổi cách nghĩ, Thay đổi cuộc
sống” cho tất cả mọi người. Hướng chủ đạo của chúng tôi là tư vấn tài chính cá
nhân, xây dựng tạo lập cho mọi người hiểu về cách quản lý tài chính cá nhân và
chủ động tạo lập cuộc sống cho chính bản thân mình.
Tư vấn tài chính cá nhân là một dịch vụ tương đối m ới ở Việt Nam. Các ngân
hàng, các công ty bảo hiểm, môi giới cũng th ực hiện cung cấp loại hình dịch vụ
này. Nhưng khách hàng đến với họ hầu hết chỉ được giới thiệu về tiện ích của
sản phẩm như thẻ ngân hàng, vay tiêu dùng cá nhân, bán bảo hiểm nhân thọ,...
hướng dẫn đăng ký sản phẩm của chính hãng cung cấp dịch vụ.
Phần lớn mọi người đều chưa có phương pháp quản lý tài chính tốt cho bản thân.
Khi còn trẻ mọi người thường băn khoăn về cách tạo lập cuộc sống tương lai cho
mình?. Khi đã giàu có bạn lại băn khoăn về kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư,
kế hoạch hưu trí, tạo lập tài sản sản cho con cái thế nào cho phù hợp?
Tại NASAM, chúng tôi không bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào và cũng không
nhận tiền hoa hồng cho giới thiệu bất kỳ sản phẩm nào trong số đó, vì vậy bạn có
thể yên tâm rằng chúng tôi làm việc độc lập và hoàn toàn dựa trên lợi ích của
khách hàng.
NASAM chỉ tư vấn cho khách hàng những chiến lược tài chính phù hợp với từng
khách hàng và đưa ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu tài chính thực tại và định
hướng tương lai cho quý khách hàng.
DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
Quý khách đang băn khoăn về chiến lược tài chính của mình, quý khách băn
khoăn làm sao để đạt mục tiêu tài chính cho cuộc sống của chính mình. Dịch vụ kế
hoạch tài chính cá nhân của chúng tôi được thiết kế tư vấn cho mọi khách hàng để
mỗi khách hàng có thể tự điều chỉnh xây dựng kê hoạch tài chính cho mình.
Chúng tôi sẽ chuẩn bị một "bản đồ lộ trình" cá nhân cho quý khách. Như vậy quý
khách sẽ biết chính xác tình hình tài chính của mình ngày hôm nay và những gì
quý khách cần phải làm tiếp theo để đạt được mục tiêu của mình trong tương lai.
Chúng tôi sẽ giúp quý khách dù nhu cầu lập kế hoạch tài chính của quý khách là
gì, và sẽ cung cấp cho quý khách những lời khuyên độc lập chất lượng cao nhất.
Quá trình lập kế hoạch tài chính gồm sáu bước:
Xác định mục tiêu tài chính và mục tiêu trong cuộc sống nói chung của bạn
Xác định tình hình tài chính hiện tại của quý khách
Xác định mức độ chấp n hận rủi ro của quý khách
Phân tích thông tin thực tại của quý khách
Xây dựng một kế hoạch tài chinh t ương lai cho quý khách
Đưa ra tư vấn để quý khách thực hiện các chiến lược trong kế hoạch của mình
DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ TÀI SẢN
Kế hoạch quản lý tài sản hiện có của quý khách đòi hỏi phải được theo dõi
thường xuyên, phân tích định kỳ và sửa đổi khi cần thiết. Rất có khả năng là mục
tiêu tài chính của bạn sẽ thay đổi theo thời gian. Một sự thay đổi trong cuộc sống
của bạn như lập gi a đình riêng, có con, được thăng chức, được hưởng của thừa
kế, kế hoạch tích lũy và hưu trí sẽ khiến quý khách không những phải xem xét
lại mục tiêu đầu tư mà còn nhu cầu hiện tại của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi
khuyên khách hàng nên duy trì một mối quan hệ thường xuyên với chúng tôi
thông qua dịch vụ quản lý tài sản này.
Với dịch vụ quản lý tài sản của chúng tôi, bạn sẽ được hưởng những lợi ích sau đây:

Được chuyên gia tư vấn tận tình duy trì liên lạc thường xuyên với bạn để đưa ra
các lời khuyên phù hợp với chiến lược đầu tư như đã được thỏa thuận ban đầu
Tổng thể chiến lược tài chính của bạn sẽ được xem xét lại dựa trên mục tiêu cá
nhân và tình hình tài chính vào thời điểm đó
Được hưởng một dịch vụ dành riêng cho bạn. Danh sách vốn đầu tư của từn g
khách hàng được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu đầu tư, khả
năng chịu rủi ro, và nhu cầu thanh khoản của từng khách hàng
Một giờ tư vấn miễn phí, 3 tháng một lần
Một bản tóm tắt miễn phí giá trị tài sản của bạn, 1 -3 tháng một lần
Nếu có thắc mắc hay bất cứ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi
DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN
Với đội ngũ chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản,
Dịch vụ BĐS của chúng tôi sẵn sàng cung cấp những dịch vụ về bất động sản
mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.
Dịch vụ Tư vấn BĐS: Tư vấn tài chính BĐS, kinh doanh BĐS, mua, bán, thuê
cho thuê BĐS
Dịch vụ Quản lý sàn BĐS: Quản lý, sử dụng BĐS của khách hàng theo đúng
công năng, thiết kế
Dịch vụ Định giá BĐS
Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán
ký kết hợp đồng
Làm đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc đàm phán, ký hợp đồng
mua, bán, chuyển nhượng, thuê và thuê mua BĐS
Cung cấp thông tin, hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua
bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS.
Hợp tác đầu tư BĐS: Hợp tác với các đối tác để cùng đầu tư vào những dự án
BĐS bằng nhiều hình thức linh hoạt, có lợi nhất cho các bên tham gia.
Quản lý và khai thác các sàn văn phòng (thuê, cho thuê các văn phòng….).
DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Trong mọi quyết định đầu tư của khách hàng, chúng tôi luôn đi tôn chỉ là "đầu
tư hiệu quả, gia tăng giá trị cho khách hàng". Quản lý hoạt động đầu tư
của chúng tôi bao gồm:
Hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu: chúng tôi sở hữu đội ngũ phân tích bám sát thị
trường, theo dõi chặt chẽ các diễn biến, sàng lọc tìm kiếm các cơ hội đầu tư.
Hoạt động đầu tư vào công ty con/công ty liên kết: Chiến lược quản lý hoạt động
đầu tư của chúng tôi là tư vấn khách hàng đầu tư vào những doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực trọng điểm, thị trường lớn, tiềm năng phát triển cao; có thế
mạnh đặc thù và có cơ hội bật mạnh sau tái cấu trúc.
DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Với đội ngũ tư vấn giàu kinh ng hiệm và được đào tạo bài bản, chuyên
nghiệp, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tư vấn đầu tư
đặc thù với các tiêu chí là sáng tạo và linh hoạt.
Chúng tôi cung cấp những loại hình dịch vụ sau đây
Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp
Tư vấn định giá doanh nghiệp
Tư vấn M&A doanh nghiệp
Tư vấn khác cho doanh nghiệp

ĐIỀU GÌ PHÂN BIỆT QUÝ CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TÁC TƯ VẤN TÀI CHÍNH KHÁC?
Chúng tôi là nhà chuyên gia tư vấn tài chính độc lập. Điều này có nghĩa là chúng
tôi không nhận bất kỳ một khoản hoa hồng nào từ lợi ích của khách hàng ngoài
việc thu lệ phí dịch vụ từ việc tư vấn cho khách hàng của mình. Lợi ích duy nhất
của chúng tôi là khách hàng hài lòng với dịch vụ, sản phẩm họ nhận được để sau
đó họ truy trì một mối quan hệ lâu dài với chúng tôi và giới thiệu dịch vụ của
chúng tôi cho người thân của họ
QUÝ CÔNG TY CÓ NĂM GIỮ TIỀN CỦA TÔI KHÔNG?
Không. Chúng tôi không nắm bất cứ đồng tiền nào của quý khách. Các khoản
mục đầu tư của quý khách sẽ do quý kh ách tự quản lý, trông coi hoặc do quý
khách thuê người trông coi riêng biệt. Chúng tôi không có thông tin truy cập tài
khoản của qúy khách ở bất kỳ điểm nào. Chúng tôi chỉ ở vị trí làm cố vấn và
không nắm giữ tiền của quý khách.
QUÝ CÔNG TY CÓ ĐẢM BẢO LỢI NHUẬN KHÔNG?
Chúng tôi không đảm bảo và không thể đảm bảo lợi nhuận. Nếu ai đó nói với
quý khách họ có thể đảm bảo lợi nhuận thì quý khách nên tìm nhà tư vấn khác.
Là nhà tư vấn chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp cho quý
khách quyết định v ề việc tài sản của mình đảm bảo an toàn và từng bước tích
lũy. Không ai có thể đảm bảo lợi nhuận. Điều đó đơn giản là vì tương lai không
thể đoán trước được và do đó mọi đầu tư đều có rủi ro. Trong mọi trường hợp,
quý khách sẽ không giàu có thực sự nếu kh ông dám chấp nhận rủi ro. Rủi ro của
một đầu tư càng cao thì lợi nhuận càng lớn, cái đó gọi là "sự thỏa hiệp giữa rủi ro
và lợi nhuận" (việc cân bằng rủi ro và lợi nhuận để đạt được sự kết hợp giữa rủi
ro và lợi nhuận tốt nhất).
THÔNG TIN CỦA CHỦNG TÔI CÓ ĐƯỢC BẢO MẬT KHÔNG?
Có. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ ai
ngoài quý khách. Thông tin khách hàng của chúng tôi là rất bí mật và chúng tôi
xem xét vấn đề này một cách rất nghiêm túc.
QUÝ CÔNG TY LIÊN LẠC VỚI KHÁCH HÀN G BẰNG CÁCH NÀO?
Chúng tôi liên lạc với khách hàng của mình chủ yếu bằng điện thoại và email.
Đây là cách liên hệ nhanh nhất và thuận tiện nhất vì đa số khách hàng của chúng
tôi sinh sống ở các tỉnh thành tại Việt Nam và trong số đó một phần sinh sống ở
nước ngoài. Tuy nhiên, là khách hàng của chúng tôi quý khách có thể trực tiếp
đến văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội nhưng xin quý khách lưu ý rằng mọi
cuộc gặp đều phải được đặt hẹn trước.
CÁC THÀNH TÍCH LỚN NHẤT CỦA QUÝ CÔNG TY LÀ GÌ?
Được rất nhiều khách hàng tin dùng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi
luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu vì chúng tôi không sử dụng tiền của
khách hàng.
Đã cảnh báo cho khách hàng của chúng tôi về những rủi ro mà khách hàng định
đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán, bất động sản hay cho vay ở Việt Nam mà họ
không nắm chắc về chuyên môn cũng như kinh nghiệm giúp họ tránh khỏi phải
mất tiền trong thời gian qua.
Ngoài ra chúng tôi cũng đạt hiệu quả đầu tư của chúng tôi trên thị trường chứng
khoán Việt Nam giai đoạn 2014-2015, chúng tôi cũng đạt hiệu rất hiệu quả vào
việc đầu tư vào các Công ty có sự tăng trưởng cao.

