
P R O P E R T Y  M A N A G E M E N T

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 
CĂN HỘ DỊCH VỤ 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2019



Mục Lục
1.  Khái niệm về căn hộ dịch vụ           2
2.  Tình hình cung CHDV           3
    2.1. Quận 1              3

    2.2. Quận 3               3

    2.3. Quận 2              4

    2.4. Quận 7             4

    2.5. Quận Bình Thạnh            5

    2.6. Quận Phú Nhuận            5

    2.7. Quận Tân Bình            6

3.  Tình hình cầu CHDV           6
    3.1. Các đối tượng khách hàng          7

    3.2. Điểm khác biệt giữa chung cư và căn hộ dịch vụ khách hàng quan tâm khi lựa chọn  8

4.  Đánh giá cung cầu trên thị trường tp HCM       9
5.  Ưu thế từ việc có công ty quản lý                10
6.  Thị trường cơ sở lưu trú ngắn ngày (chủ đầu tư cá nhân)            11
    6.1. Các mô hình đang được kinh doanh hiện nay trên thị trường tp HCM             11

    6.2. Sự tương quan của căn hộ cho thuê dài ngày và căn hộ cho thuê ngắn ngày            12

    6.3. Những lưu ý cho các đối tượng kinh doanh cơ sở lưu trú ngắn ngày             12



1. Khái niệm về căn hộ dịch vụ
Theo h�ps://www.servicedapartmentnews.com định nghĩ, căn hộ dịch vụ là căn hộ có các 
dịch vụ sau (Serviced Apartment News, 2015):

Lễ tân 24/7, có kết nối điện thoại phòng với quầy lễ tân
Dịch vụ bổ sung theo yêu cầu của KH
Dịch vụ buồng phòng tối thiểu một lần một tuần (thường xuyên hơn sẽ có �nh phí)
Cung cấp thức ăn, đồ uống khi khách hảng yêu cầu
Có các �ện ích như phòng tập thể dục, phòng xông hơi,  v.v.
Giặt ủi nếu không cung cấp máy giặt trong phòng
Có nhiều thiết kế căn hộ từ studio, 1 phòng ngủ đến 2 hoặc 3 phòng ngủ
Có khu vực nấu nướng trong căn hộ với các trang thiết bị nội thất được cung cấp đầy đủ
Không giới hạn thời gian thuê
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Theo SAVISTA Căn hộ dịch vụ là một mô hình cung cấp các căn hộ đầy đủ các dịch vụ như 
lau dọn phòng, giặt ủi quần áo, tự nấu ăn, phục vụ ăn uống…, và �ện nghi nội thất như �vi, 
tủ lạnh, giường ngủ, bàn ghế… cùng các trang thiết bị khác. Không chỉ vậy, bạn còn có được 
nhiều �ện ích như hồ bơi, phòng tập thể hình, Sauna…. tùy theo quy mô mà dự án được đầu 
tư. Căn hộ dịch vụ là giải pháp đối với khách hàng có ít thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Về vấn 
đề chi phí thì thay vì phải thanh toán các chi phí dịch vụ khác nhau như tại khách sạn và 
chung cư thì tại căn hộ dịch vụ tất cả các chi phí đều được thanh toán cho 1 đơn vị quản lý 
căn hộ, thời gian ở linh hoạt giúp �ết kiệm tối đa chi phí khi thời gian ở ngắn. Việc chuyển 
nhà của khách hàng cũng đơn giản vì không phải trang bị gì khác ngoài các vật dụng cá nhân. 
An ninh của căn hộ luôn được đảm bảo.



Các tòa chung cư mới hiện đang 
có số lượng căn hộ Airbnb tập 
trung nhiều là: The One Saigon, 
BMC, 343 Phạm Ngũ Lão, Central 
Garden, Vinhome BaSon.

2. Tình hình cung CHDV
2.1. Quận 1
h�ps://drive.google.com/open?id
=1EDZ8ws-P2PvifdQq2pbUOolQO
M4P4ciu&usp=sharing
(Copy paste link để truy cập vào 
bản đồ)

2.2. Quận 3
h�ps://drive.google.com/open?id
=1S2Agul-NrmZwlLt7Q_CTphH_g_
XpYFoT&usp=sharing

Số lượng CHDV thống kê được: 

69 dự án

Các tòa chung cư mới hiện đang có 
số lượng căn hộ Airbnb tập trung 
nhiều là: Léman Luxury 
Apartments, Chung cư Screc.

Số lượng CHDV thống kê được: 

174 dự án

• Các CHDV phân bố rộng khắp các phường tại Q1

• Số lượng dự án CHDV cao cấp (có giá thuê từ 1000usd/tháng 
cho căn Sudio) nhiều nhất.

• Thiết kế CHDV của các chủ đầu tư cá nhân là studio, diện �ch 
tầm 30m2 giá thuê giao động từ $450 – $750/ tháng là chủ 
yếu.

• Lượng căn hộ cho thuê Airbnb do các nhà đầu tư cá nhân tự 
phát chiếm số lượng lớn nhất trong các quận. Các mô hình 
căn hộ:

- Khu Tokyo Town – P Bến Nghé, Quận 1 chủ yếu dành cho 
khách người nhật.

- Khu hẻm 18 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 chủ yếu 
là khách Hàn Quốc và khách hàng thuê để đi học tại trường 
ĐH Xã Hội và Nhân Văn.

- Khu phố Bùi Viện, P Phạm Ngũ Lão, Quận 1 là dành cho 
khách tây đi du lịch. 

- Các căn hộ thuộc các chung cư, cư xá cũ
- Nhà phố
- Căn hộ dịch vụ thuê cho thuê lại.

• Khách hàng chủ yếu là người đi công tác ngắn và dài hạn 
tại TP HCM được công ty thuê nhà đối tượng khách hàng 
này thường có nhu cầu thuê CHDV gần nơi làm việc.

   Các khu vực đặc trưng:

• Số lượng dự án CHDV cao cấp (có giá thuê từ 1000usd/tháng 
cho căn Sudio) nhiều thứ 2 trong các khu vực.

•  Thiết kế CHDV của các chủ đầu tư cá nhân là studio, diện 
�ch tầm 30m2 giá thuê giao động từ $450 – $750/ tháng là 
chủ yếu.

•  Các CHDV quận 3 chủ yếu phân bố tại các khu vực giáp ranh 
quận 1 là phường 6, 7, 8. Lý do là để thu hút khách hàng làm 
việc và công tác tại khu vực quận 1 và bên cạnh đó khu vực 
này là khu vực tập trung nhiều tòa nhà văn phòng có số 
lượng khách hàng �ềm năng cao.
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2.3. Quận 2
h�ps://drive.google.com/open?id
=1KPW-i7A4yakxgZ71nlBl5JJVCxi2
etyi&usp=sharing

Số lượng CHDV thống kê được: 

53 dự án

Số lượng CHDV thống kê được: 

23 dự án

Các tòa chung cư mới hiện đang có 
số lượng căn hộ Airbnb tập trung 
nhiều là: 
Masteri Thảo Điền.

2.4. Quận 7
h�ps://drive.google.com/open?id
=1zWgvrw7N_�PyysPo1vPgN_WB
KtZVPDj&usp=sharing

Các tòa chung cư mới hiện đang có 
số lượng căn hộ Airbnb tập trung 
nhiều là: Sunrise City, Scenic 
Valley, Happy Valley.

• Thiết kế 1PN được nhiều khách hàng ưa chuộng, Các căn hộ 
Studio không đạt số lượng nhiều như khu vực khách. Các 
CHDV 2PN cũng có số lượng nhiều hơn các khu vực khác vì 
khách hàng sinh sống tại đây chủ yếu là những nhóm bạn 
chia sẽ phòng với nhau. Hoặc khách hàng là gia đình từ 3 đến 
4 người. Tuy nhiên các đối tượng khách hàng này đang dần 
chuyển hướng sang thuê căn hộ chung cư vì nhu cầu về diện 
�ch căn hộ rộng hơn, tầng cao view đẹp, �ện ích phòng Gym, 
hồ bơi.

• Khu vực Q2 đã hình thành một khu vực tương tự như khu 
Tokyo Town. Với đầy đủ �ện nghi và thiết kế theo phong cách 
hiện đại của châu Âu, châu Mỹ.

• CHDV tại quận 2 tập trung chủ yếu tại phường Thảo Điền, 
Quận 2.

• Khách hàng thuê chủ yếu là người lao động đến từ châu Âu và 
châu Mỹ.

• Các CHDV quận 7 chủ yếu phân bố tại các khu vực Phú Mỹ 
Hưng, phường Tân Phong, Quận 7. Khách hàng thuê tại 
khu vực này chủ yếu đến từ Hàn Quốc.

• Thiết kế CHDV của các chủ đầu tư cá nhân là studio, diện 
�ch tầm 25-30m2 giá thuê giao động từ $450 – $550/ 
tháng là chủ yếu.

• Các tòa nhà CHDV do tư nhân kinh doanh đều được đều 
tư công phu với quy mô từ 15 căn/ dự án trở lên.
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2.5. Quận Bình Thạnh
h�ps://drive.google.com/open?id
=1se5URVCdhhfSv1VCyLF-M4vQU
IlCNUDc&usp=sharing

Số lượng CHDV thống kê được: 

40 dự án

Các tòa chung cư mới hiện đang có 
số lượng căn hộ Airbnb tập trung 
nhiều là: 
Vinhome Central Park, The 
Manor, Sài Gòn Pearl.

2.6. Quận Phú Nhuận
h�ps://drive.google.com/open?id
=1T3m1mgBMt0hW9JqrDr4yivon
rRwCLXst&usp=sharing

Số lượng CHDV thống kê được: 

33 dự án

Các tòa chung cư mới hiện đang có 
số lượng căn hộ Airbnb tập trung 
nhiều là: 
The Prince Residence, 
Kingston Residence, The 
Botanica, Golden Mansion, 
Orchard Garden, Orchard 
ParkView

• Các CHDV quận Bình Thạnh chủ yếu phân bố tại các khu 
vực giáp ranh quận 1 là phường 19, 17. Khách hàng thuê 
tại khu vực này chủ yếu đến từ Nhật Bản.

• Thiết kế CHDV của các chủ đầu tư cá nhân là studio, diện 
�ch tầm 30m2 giá thuê giao động từ $450 – $650/ tháng 
là chủ yếu.

• Vinhome Central Park hiện đang là một dự án nổi bật 
trong khu vực về thu hút khách hàng thuê ngắn hạng và 
dài hạn vì có ưu thế về �ện ích  và môi trường sống hiện 
đại, thân thiện.

• CHDV tại quận Phú Nhuận tập trung chủ yếu tại Phường 
11, 12, 15 theo tuyết đường Nguyễn Văn Trỗi và Phan 
Đăng Lưu.

• Số lượng tòa nhà CHDV tại đây chưa phát triển nhiều (hiện 
đang tầm 33 dự án). 

•Khách hàng lưu trú chủ yếu là ngưởi đi làm và công tác với 
chi phí ít khách thuê tại đây để �ện công tác tại quận 
trung tâm. Số lượng khách thuê là khách du lịch rất ít.
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Đối tượng khách thuê CHDV rất đa dạng, từ những đới tượng đi công tác trong và 
ngoài nước đến những gia đình hoặc khách hàng các nhân cần nơi lưu trú ngắn và 
dài hạn.
Nhu cầu về chỗ ở ngày càng gia tăng tỷ lệ thuận với �nh hình phát triển kinh tế của 
TP HCM ngày càng thu hút sự đầu tư của các cty, tập đoàn lớn mở rộng thị trường 
hoạt động trên phạm vi toàn cầu.
Nhu cầu về số lượng CHDV tăng cùng với đó là yêu cầu của khách hàng về chất lượng 
dịch vụ cũng khắc khe hơn. Khách hàng quan tâm nhiều hơn đến thiết kế và bố trí 
của căn hộ cũng như mong muốn căn hộ có thêm các �ện ích như hồ bơi, phòng 
gym… để có thể nghỉ ngơi thư giãn sau giờ làm việc. Việc xử lý các thắc mắc cũng đòi 
hỏi phải nhanh chóng và kịp thời. Các dịch vụ giặt là, nấu nướng, đi chợ, tư vấn về 
�ện ích ngoại khu… cũng được nhiều khách hàng dùng làm cơ sở để đánh giá mức 
độ hài lòng cho căn hộ.

3.1. Các đối tượng khách hàng 
3. Tình hình cầu CHDV

2.7. Quận Tân Bình
h�ps://drive.google.com/open?id
=123UWEFvbE_vOac_uXMmFezTa
wMz7SHde&usp=sharing

Số lượng CHDV thống kê được: 

38 dự án

Các tòa chung cư mới hiện đang có 
số lượng căn hộ Airbnb tập trung 
nhiều là: 
Sky Center, Botanica Premier

• Diện �ch chăn hộ tại đây rộng rãi với số lượng căn hộ 1PN 
chiếm chủ yếu.

• CHDV tại quận Tân Bình tập trung chủ yếu tại Phường 2.
• Khách hàng lưu trú chủ yếu là ngưởi đi làm, công tác tại sân 

bay.Hoặc khách hàng thuê ngắn hạn để đợi giờ bay.
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Khách hàng Đặc điểm nhu cầu

-  Vị trí gần nơi làm việc
-  An ninh
-  Có nhiều �ện ích ngoại khu (nhà hàng, quán ăn..)
-  Tiện ích mang �nh quốc gia của khách thuê
-  Dịch vụ trọn gói
-  Chất lượng dịch vụ tốt
-  Giá thuê theo ngân sách của cty
-  Hóa đơn VAT
-  Xác nhận tạm trú để làm Visa lao động

-  Vị trí thuận lợi cho các thành viên trong gia đình (ưu �ên  
    gần trường học của con nhỏ)
-  Tiện ích mang �nh quốc gia của khách thuê
-  Layout phòng hợp lý
-  Thường ưu �ên căn hộ chung cư
-  Có khuôn viên giải trí
-  Có thể thuê cao hơn cho phí của cty 
-  Xác nhận tạm trú để làm Visa lao động

- Vị trí gần nơi làm việc hoặc khu vực ưa thích
- Có nhiều �ện ích ngoại khu (nhà hàng, quán ăn..)
- Dịch vụ trọn gói
- Giá thuê theo ngân sách dự �nh hằng tháng
� Hay mặc cả và hay yêu cầu nhiều hơn định mức được cung cấp
-  Ưu �ên lựa chọn các căn hộ có thiết kế ấn tượng, độc đáo.

-  Vị trí gần nơi làm việc hoặc khu vực ưa thích
-  Có nhiều �ện ích ngoại khu (nhà hàng, quán ăn..)
-  Dịch vụ trọn gói
-  Giá thuê theo ngân sách dự �nh hằng tháng
-  Hay mặc cả và hay yêu cầu nhiều hơn định mức được cung cấp
-  Ưu �ên lựa chọn các căn hộ có thiết kế ấn tượng, độc đáo.

-  Khu vực mang �nh đặc thù của quê hương
-  Vị trí gần nơi làm việc hoặc khu vực ưa thích
-  Có nhiều �ện ích ngoại khu (nhà hàng, quán ăn..)
-  Dịch vụ trọn gói
-  Giá thuê theo ngân sách dự �nh hằng tháng
-  An ninh
-  Dễ dàng �ếp cận phương �ện giao thông công cộng
-  Ưu �ên lựa chọn các căn hộ có thiết kế ấn tượng, độc đáo.
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Chuyên gia đến công 
tác cùng gia đình

2.

Công ty thuê nhà 
công vụ

3.

Người lao động 
trong nước

4.

Người lao động từ nước 
ngoài (Expat)

5.

Chuyên gia đến công 
tác một mình

1.



-  Vị trí gần nhà người thân
-  Số lượng người lưu trú thay đổi thường xuyên
-  Thường thuê để đồ sau đó đi du lịch
-  Người thân trong nước là người xem nhà dùm và hỗ trợ tư vấn
-  Có �nh phức tạp nhất định

-  Quan tâm cao về chi phí
-  Vị trí ưu �ên gần vị trí trung tâm
-  Bị tác động bởi những bài review và hướng dẫn trên mạng
-  Ưu �ên lựa chọn các căn hộ có thiết kế ấn tượng, độc đáo.

Khách du lịch trong và 
ngoài nước

7.
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3.2. Điểm khác biệt giữa căn hộ chung cư và căn hộ dịch vụ khách hàng quan tâm khi lựa chọn

Căn hộ chung cư Căn hộ dịch vụ

Ưu Điểm

Không gian rộng, diện �ch căn hộ 
lớn với 1 phòng ngủ riêng biệt 

(diện �ch từ 
  45m2 - 60m2)

Có nhiều �ện ích nội khu (Hồ bơi, 
GYM, …)

Khách hàng có được tầm nhìn đẹp 
khi ở tại các chung cư cao tầng

Chi phí được thanh toán 1 lần với một đơn vị 
quản lý duy nhất cho tất cả các dịch vụ: �ền 
thuê, phí quản lý, giặt ủi, dọn phòng, truyền 
hình cáp, internet, wifi, điện, nước…

Thời gian thuê linh hoạt từ 1 tháng

Khách hàng dễ dàng trao đổi với quản lý

Xuất được hóa đơn GTGT khi khách yêu cầu

Các trang thiết bị trong căn hộ được sửa chữa 
nhanh chóng từ ban quản lý

Căn hộ được trang bị đầy đủ khách hàng chỉ cần 
mang vali vào ở (đầy đủ nội thất, thiết bị)

Dịch vụ chăm sóc căn hộ (dọn dẹp phòng, giặt 
giũ) giúp �ết kiệm thời gian làm việc nhà và tạo 
không gian sống thoải mái nhất cho khách.

Đối tượng khách nước ngoài yêu thích vì �nh 
�ện lợi.

Việt kiều về nước6.



Căn hộ chung cư Căn hộ dịch vụ

Nhược điểm

Nhiều chi phí phải chi trả hằng tháng với nhiều 
loại hóa đơn riêng (phí quản lý, wifi, capTV, 

điện, nước, phí sử dụng dịch vụ…)

Thời gian thuê thường ít nhất là 12 tháng

Rào cản ngôn ngữ khó trao đổi

Chủ nhà thường không xuất được hóa đơn

Khi hư hỏng trong phòng phải tốn nhiều thời 
gian liên lạc với chủ nhà  để sữa chửa

Khách thuê thường phải tự trang bị thêm các 
trang thiết bị để vào ở

Diện �ch căn hộ bị hạn chế

Bị giới hạn số tầng nên thường các căn hộ 
không có view hoặc bị giới hạn

Các �ện ích tại căn hộ bị giới hạn (chủ yếu 
chỉ có trang thiết bị phòng GYM cơ bản và 
Saunna) 

4. Đánh giá cung cầu trên thị trường tp HCM:

Các khu vực đặc trưng:
- Khu Tokyo Town – P Bến Nghé, Quận 1 chủ yếu dành cho 

khách người nhật.
- Khu hẻm 18 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 chủ yếu là 

khách Hàn Quốc và khách hàng thuê để đi học tại trường ĐH 
Xã Hội và Nhân Văn.

- Khu phố Bùi Viện, P Phạm Ngũ Lão, Quận 1 là dành cho khách 
tây đi du lịch. 

- Các CHDV quận 7 chủ yếu phân bố tại các khu vực Phú Mỹ 
Hưng, phường Tân Phong, Quận 7. Khách hàng thuê tại khu 
vực này chủ yếu đến từ Hàn Quốc

- Các CHDV quận Bình Thạnh chủ yếu phân bố tại các khu vực 
giáp ranh quận 1 là phường 19, 17. Khách hàng thuê tại khu 
vực này chủ yếu đến từ Nhật Bản.

- Khách hàng lưu trú tại quận Tân Bình chủ yếu là ngưởi đi làm, 
công tác tại tại sân bay.Hoặc khách hàng thuê ngắn hạn để 
đợi giờ bay.

09

Số lượng căn hộ thống kê được: 

430 dự án lớn nhỏ.

Lượng căn hộ nhiều nhất tập trung 
tại quận 1 với số lượng dự án lên 

đến 173 dự án.

h�ps://drive.google.com/open?id
=1GBIKn-iF1uChoPUTtKHrObvLoV
q4f8AL&usp=sharing
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• Số lượng dự án CHDV cao cấp (có giá thuê từ 1000usd/tháng cho căn Sudio) nhiều nhất tập 
trung tại quận 1 sau đó là q3.

• Thiết kế CHDV của các chủ đầu tư cá nhân là studio, diện �ch tầm 30m2 giá thuê giao động từ 
$400 – $750/ tháng là chủ yếu.

•Mô hình căn hộ studio chiếm tỷ lệ lớn nhất (trong khoảng 55%) trong các loại phòng. Loại phòng 
này được ưa chuộng vì thiết kế không có vách ngăn giữa các phòng nên sẽ �ết kiệm năng lượng 
từ việc chiếu sáng trong căn hộ, cũng như công đoạn dọn dẹp được dễ dàng, nhanh chóng hơn. 
Bên cạnh đó còn �ết kiệm được chi phí đầu tư ban đầu cho chủ đầu tư và �ết kiệm chi phí hoạt 
động hằng tháng cho khách hàng.

• Tỷ lệ lấp đầy biến động theo từng thời điểm trong năm nhưng nhìn chung các CHDV tỷ lệ lấp 
đầy trung bình năm giao động từ trên 85%. Có một số dự án kết hợp giữa việc cho thuê dài hạn 
và ngắn hạn cùng với việc định giá theo thời hạn thuê hợp lý đã giúp cho dự án dù rơi vào mùa 
thấp điểm nhưng vẫng đảm bảo được doanh số kinh doanh ở mức tối đa.

• Đối tượng khách thuê CHDV rất đa dạng, từ những đới tượng đi công tác trong và ngoài nước 
đến những gia đình hoặc khách hàng các nhân cần nơi lưu trú ngắn và dài hạn.

• Nhu cầu về chỗ ở ngày càng gia tăng tỷ lệ thuận với �nh hình phát triển kinh tế của TP HCM ngày 
càng thu hút sự đầu tư của các cty, tập đoàn lớn mở rộng thị trường hoạt động trên phạm vi 
toàn cầu.

• Nhu cầu về số lượng CHDV tăng cùng với đó là yêu cầu của khách hàng về chất lượng dịch vụ 
cũng khắc khe hơn. Khách hàng quan tâm nhiều hơn đến thiết kế và bố trí của căn hộ cũng như 
mong muốn căn hộ có thêm các �ện ích như hồ bơi, phòng gym… để có thể nghỉ ngơi thư giãn 
sau giờ làm việc. Việc xử lý các thắc mắc cũng đòi hỏi phải nhanh chóng và kịp thời. Các dịch vụ 
giặt là, nấu nướng, đi chợ, tư vấn về �ện ích ngoại khu… cũng được nhiều khách hàng dùng làm 
cơ sở để đánh giá mức độ hài lòng cho căn hộ.

5. Ưu thế từ việc có công ty quản lý

Quy trình quản lý có chuẩn 
mực nhất định.

Công ty có quan hệ tốt với 
chính quyền.

Thuận lợi hơn trong việc 
đăng ký tạm trú cho 
khách hàng

Phát triển theo thương 
hiệu sẵn có của cty 
quản lý

Đảm bảo lượng khách 
thuê, doanh số kinh 
doanh, chiến lược kinh 
doanh, hoạt động thanh 
toán với khách hàng

Quản lý CHDV sẽ thay chủ 
nhà xử lý các vấn đề về: 
ngôn ngữ, có sự cố phát 
sinh đêm khuya, xử lý các 
sự cố với khách hàng cứng 
rắn hạn chế bị yếu tố tâm 
lý chi phối.

Hệ thống kỹ thuật được 
quản lý, bảo trì định kỳ. 
Giảm thiểu �nh chi phí 
theo quy mô

Kinh nghiệm từ xử lý các 
sự việc, sự cố.

Kinh nghiệm làm việc với 
nhà thầu vệ sinh, bảo vệ, 
bên thứ 3

Kinh nghiệm quản lý nhân 
viên để đảm bảo chất 
lượng dịch vụ

� � �

���

�
�

�

�

Thông �n tổng hợp từ 
việc phỏng vấn với quản 

lý CHDV
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6. Thị trường cơ sở lưu trú ngắn ngày (chủ đầu tư cá nhân)
6.1. Các mô hình đang được kinh doanh hiện nay trên thị trường tp HCM

Biểu đồ: Số lượng căn hộ thống kê trên Airbnb tại thị trường TP HCM

- Phòng còn trống không dùng đến
- Căn hộ chung cư cũ với vị trí tốt gần trung tâm: Mô hình được khách hàng ưa chuộng 

vì chi phí tốt và có thể trải nghiệm văn hóa địa phương
- Căn hộ chung cư mới: Loại hình này đang ngày càng được ưa chuộng tại tp Hồ Chí 

Minh nói chung và các thành phố phát triển du lịch nói riêng. Hiện số lượng homestay 
trong mô hình này đang ngày càng tăng theo số lượng chung cư mới được bàn giao ra 
thị trường.

- Thuê 1 căn hộ trong 1 dự án căn hộ dịch vụ và cho thuê lại.
- Nhà phố

Các loại hình BĐS được các nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng để đinh doanh cơ sở lưu trú 
ngắn hạn hiện nay là
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Giống nhau

Khác nhau

6.2. Sự tương quan của căn hộ cho thuê dài ngày và căn hộ cho thuê ngắn ngày

6.3. Những lưu ý cho các đối tượng kinh doanh cơ sở lưu trú ngắn ngày

- Khách hàng đều yêu cầu một nơi ở như 1 căn hộ (là cần có bếp, phòng với đầy đủ �ện nghi)
- Các dịch vụ chăm sóc khách hàng giúp tăng thêm sự hài lòng của khách hàng.

- Với các căn hộ tại dự án chung cư sẽ có nhiều �ện ích sử dụng như hồ bơi, phòng gym.
- Khách hàng mang �nh chất cố định với thời hnạ thuê 1 năm.
- Doanh thu cố định trong thời gian thuê
- Khách hàng lựa chọn ưu �ên các yếu tố liên quan đến �nh chất công việc (VD: vị trí  
  gần nơi làm việc, ngân sách của công ty…)

Căn hộ cho thuê dài ngày:

- Các �ện ích tại căn hộ bị giới hạn nếu nhà đầu tư không kinh doanh homestay tại các  
  chung cư có sẵn �ện ích
- Khách hàng ưa chuộng �nh mới và sự thay đổi nên lượng khách hàng trung thành ít.
- Doanh thu đột biến theo mùa, theo tỷ lệ lấp đầy

Căn hộ cho thuê ngắn ngày:

Lựa chọn kênh OTA hợp lý. Hiện các nhà đầu tư chỉ tập trung quá nhiều vào kênh Airbnb 
và quên đi những kênh thương mại điện tử khác như booking hoặc Agoda… Tuy nhiên 
cần có một sự quản lý để tránh trường hợp khách hàng book phòng bị trùng nhau.
Đầu tư vào thiết kế ấn tượng nhưng không bỏ qua công năng của căn hộ (VD: vấn đề ăn 
uống, vệ sinh, thư giản…)
Đầu tư về hình ảnh quảng cáo nhưng không quảng cáo quá sự thật (hình ảnh căn hộ bị 
làm quá hoặc không chính xác)
Đối với những khu du lịch nên kết hợp với các chương trình giá trị gia tăng (tour du lịch, 
chương trình trải nghiệm… ) để tăng thêm nguồn thu cho chính nhà đầu tư và tăng trải 
nghiệm cho khách hàng.
Định giá hợp lý theo mùa
Có những chương trình chăm sóc khách hàng để thu hút khách hàng quay lại và khuyến 
khích khách hàng giới thiệu cho bạn bè và người thân. Khuyến khích khách hàng 
feedback và review trên các trang thương mại điện tử.
Áp dụng các phát triển công nghệ để quản lý từ xa. Điều này tạo được sự trải nghiệm cho 
khách hàng và hạn chế chi phí nhân sự cho homestay.
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