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c thành lp t tháng 01/2005, IMM Group là tp oàn Vi t Nam tiên phong trong l nh v c u t ly quc
tch ti các quc gia phát trin (M, Úc, Canada, châu Âu, Caribbean). Chúng tôi cng là n v Vi t Nam u
tiên hoàn chnh gói dch v t vn u t nc ngoài và qun lý gia sn, nâng t m doanh nhân, nhà u t,
là c u ni  các doanh nghi p Vi t Nam vn t m quc t.

Các dịch vụ của IMM Group:
• Dịch vụ tư vấn đầu tư lấy thẻ thường trú, quốc tịch tại các nước
Mỹ, Úc, Canada, châu Âu, Caribbean thông qua hình thức đầu tư dự
án, mua bất động sản hoặc thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài.
• Dịch vụ quản lý gia sản, lập kế hoạch kế thừa gia đình.
• Tư vấn đầu tư bất động sản nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài.
• Dịch vụ tư vấn du học Mỹ, Úc, Canada.
• Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài.
• Dịch vụ tìm kiếm, mua lại, sáp nhập doanh nghiệp nước ngoài.
• Dịch vụ tư vấn đầu tư FDI vào Việt Nam.

CARIBBEAN

Với định hướng kinh doanh: “Phục vụ bằng giá trị chân chính”
(Serving by Authentic Values), IMM Group hiểu rõ trách nhiệm trong
việc đảm bảo giá trị chính trực, tích cực và tận tâm trong mọi hoạt
động của công ty. Quy trình tư vấn của chúng tôi bao gồm nhiều lớp
thẩm định mức độ phù hợp, khả năng thành công hồ sơ của nhà đầu
tư trước khi ký hợp đồng với IMM Group. Lời khuyên của chúng tôi
luôn theo hướng kỹ lưỡng, cẩn trọng nhất để đảm bảo cơ hội thành
công cho khách hàng. Chúng tôi cũng xây dựng mối quan hệ vững
chắc với các công ty luật dày dạn kinh nghiệm, các đơn vị phát triển
dự án uy tín và các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực di trú.
Chúng tôi đặt lợi ích khách hàng lên trên hết. IMM Group giúp các
chương trình định cư được tư vấn, trình bày đến nhà đầu tư Việt Nam
một cách minh bạch, tuân thủ nghiêm ngặt quy định,
mục đích đề ra của Chính phủ các nước.

Established in January 2005, IMM Group is one of the Vietnam pioneers and
leading cross-border outreach consultancy companies. Our general mission
is to provide citizenship consultancy and wealth management services for
high-net-worth individuals, business people, investors, and organizations.

IMM Group's services:
• Investment consultancy services for second citizenship &
permanent residency in USA, Australia, Canada, Europe, Caribbean
and other regions.
• Collaborating with international property developers, financial
managing companies to offer diverse investment portfolios for
financial security (international property, funds…).
• Making financial family succession plans.
• Study-abroad consultancy services.
• Offshore company formation & incorporation services
• Offshore company merging & acquisition services
• Consulting procedures of foreign direct investment into Vietnam.
With our business slogan: “Serving for Authentic Values,” we
understand our responsibility in providing the qualities of integrity,
positivity, and conscience in our code of conduct. Our consulting
procedure includes many layers of a client’s background
assessment before getting the clients’ contract. We preserve the
conservativeness in our advice to ensure more considerable
successful opportunities for the clients. We also enhance our
strategic partnership with international law offices, prestigious
developers, and immigration experts. Our entire focus is on the
highest benefits to the investors. Also, our professionalism helps
comprehend and promote the residency/citizenship programs
correctly and precisely.

Thành t u
& Chng nhn n ng l c ca

IMM GROUP
Trong lịch sử phát triển của mình, IMM Group giúp cho nhiều gia đình Việt Nam đạt
được ước mơ xây dựng kế hoạch tương lai gia đình tại nước ngoài, phân bổ danh
mục đầu tư để bảo vệ tài sản và tạo thêm lợi thế cạnh tranh trong việc mở doanh
nghiệp bên ngoài Việt Nam. Chỉ tính riêng 10 năm từ 2011-2021, chúng tôi đã tư
vấn và chuẩn bị thành công hơn 620 bộ hồ sơ đầu tư, tương đương 2.500 visa định
cư được cấp thường trú nhân và quốc tịch.
Đối với Chính phủ các nước phát triển, IMM Group góp phần mang chương trình
định cư chính thống của họ tiếp cận các nhà đầu tư Việt Nam. Tính riêng trong
2011-2021, IMM Group đã huy động và quản lý hơn 220 triệu USD và hỗ trợ cho hơn
400 doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kế hoạch phát triển kinh doanh ra các nước
Mỹ, Úc, Canada. Chúng tôi tin tưởng rằng: bằng việc giúp sức cho các nhà đầu tư
Việt Nam và gia đình họ đầu tư ra nước ngoài, kinh doanh thành công, sẽ giúp họ
đóng góp cho nền kinh tế thế giới và quay trở lại phát triển Việt Nam.
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400+
Doanh nhân Việt Nam thành lập mở rộng
doanh nghiệp ra thị trường Mỹ, Úc, Canada
với sự giúp đỡ của IMM Group.
Successful Vietnamese Businessmen,
assisted by IMM Group to successfully expand
their innovative businesses to other countries
(the US, Australia, Canada).

625+
Bộ hồ sơ thành công được tư vấn và chuẩn bị
bởi IMM Group.
Successful visa-by-investment applications
consulted & prepared by IMM Group.

2,500+
Track Records and Certiﬁcates
For Vietnamese investors, our services open opportunities
for their family future, enhance the safety of their
prosperity and add more advantages to their current
businesses. By only counting from 2011-2021, we
consulted and helped submit more than 620 successful
applications, bringing more than 2.500 equivalent visas of
international residency and citizenship.
For developed countries, our work has been promoting
business and investment visa programs in Vietnam. By
only counting from 2011-2021, we have raised the total
mobilized capital by at least 220 million USD for
residency/citizenship Programs and assisted more than
400 successful businesses to expand their innovative
plans to the U.S., Australia, Canada. Their prosperity and
success generated the return to both the invested
countries and Vietnam’s community.

Visa được cấp cho các gia đình
Việt Nam, do IMM Group tư vấn và
chuẩn bị hồ sơ.
Visas granted for Vietnamese people
with consultancy of IMM Group.

220.000.000+ USD
Tổng giá trị đầu tư tối thiểu mà IMM
Group tư vấn, quản lý, trong lĩnh vực đầu
tư lấy quyền cư trú & quốc tịch toàn cầu.
Total MINIMUM amount of investment for
Residency/Citizenship Program from
Vietnames investors with consultancy &
assistancy of IMM Group.

(*) Lưu ý: Mặc dù IMM Group thành lập từ 2005, số liệu sau chỉ được
tổng hợp, ghi nhận trong khoảng thời gian 10 năm từ 2011 - 2021.
(*) Note: Tracking only available from 2011-2021
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CHNG NHN NNG LC CA

IMM GROUP

Chứng nhận thành viên của các tổ chức di trú, bất động sản, đầu tư toàn cầu

Tháng 01/2021 | IMM Group – Công ty Việt Nam
đầu tiên, duy nhất được Chính phủ Grenada cấp phép

January 2021 | IMM Group – The one and only
Vietnamese Company to be licensed by the
Government of Grenada

Theo quy định của Chính phủ Grenada, chỉ có công ty
nào có giấy phép của Chính phủ mới được phép tiếp thị
và giới thiệu đến khách hàng chương trình đầu tư lấy
quốc tịch Grenada. Những công ty tư vấn chưa có giấy
phép thì cần làm đại lý phụ của các công ty có giấy phép
và không được trực tiếp làm hồ sơ. Nhiều công ty quốc
tế có giấy phép này. Nhưng ở Việt Nam, IMM Group
chính thức trở thành công ty Việt Nam đầu tiên và duy
nhất do Chính phủ Grenada cấp phép (giấy phép đính
kèm bên dưới). Để được cấp phép, IMM phải thỏa nhiều
điều kiện về pháp lý, tài chính, đội ngũ nhân sự, độ tín
nhiệm, kinh nghiệm, tính minh bạch, trung thực, cách
thẩm định hồ sơ v.v. theo đúng tiêu chuẩn của Chính
phủ Grenada và việc này đã được Chính phủ Grenada
thẩm định gần 2 năm qua.

As prescribed by the Government of Grenada, only
companies with Governmental license are allowed to
market and promote the Grenada Citizenship by
Investment Program to customers. Those that are
unlicensed consulting companies need to function as
sub-agents of the licensed ones and are not allowed to
process applications directly. While many international
companies have got this license, IMM Group is proud
to officially become the first and only Vietnamese
company licensed by the Government of Grenada
(license attached below). In order to get certified, IMM
must satisfy many conditions in terms of law, finance,
human resources, credibility, experience, transparency,
honesty, method of application appraisal, etc. in
accordance with the standards prescribed by the
Government and this has been assessed by the
Government of Grenada for nearly 2 years.
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IMM GROUP’S
CERTIFICATES

Being Member of International Immigration Organizations,
Property Organization

Tháng 09/2019 | IMM Group được chứng
nhận mức độ tín nhiệm bởi Dun and
Bradstreet - Một trong các công ty thẩm
định, đánh giá rủi ro doanh nghiệp lớn
nhất toàn cầu
September 2019 | IMM Group was
certified by Dun and Bradstreet - One of the
world's largest risk assessment and
appraisal companies

Certificate of Membership
In recognition of UIFprofessional membership JOand JOUFSOBUJPOBMcontribution to

Certificate of Membership
This is to certify that

IMM GROUP Co. Ltd.

*..(3061

Membership Type:
Membership Number:
Valid to:

I

IIUSA

3PCFSU8,SBGU **64"1SFTJEFOU

e USA
th

Associat
i

n
to I vest

n

n
o

is a member of the Investment Migration Council

Corporate Member
C2020-059
January 2021

"QSJM, 20
Date

Est

. 2005

%JTDMBJNFS*OWFTU*OUIF64" **64" XJMMQSPWJEFBMJNJUFEVTFMJDFOTFPGUIFBCPWFNFNCFSTIJQDFSUJGJDBUFUPBOZNFNCFSJOHPPE
TUBOEJOH5IFDFSUJGJDBUFNBZCFVTFEUPJOEJDBUFUIBUBOPSHBOJ[BUJPOJTBNFNCFSPG**64"**64"EPFTOPUFOEPSTFPSSFDPNNFOEJOWFTUNFOUTJO
TFDVSJUJFTQSPNPUFECZTQFDJGJDNJHSBUJPOBHFODZ"OZJOGPSNBUJPOQSPWJEFEBTUP&#JOWFTUNFOUQSPHSBNTPOUIJTTJUFPSFMTFXIFSFIBTOPUCFFO
SFWJFXFEPSBQQSPWFECZ**64" BOE**64"JTOPUSFTQPOTJCMFGPSUIFBDDVSBDZPSDPNQMFUFOFTTPGBOZTVDIJOGPSNBUJPO

Tháng 10/2020 |
Chứng nhận IMM Group là thành viên chính thức
của IIUSA - Hiệp hội Đầu tư Mỹ về chương trình
Trung Tâm Vùng EB-5
October 2020 | IMM Group was a certified official
member of IIUSA - Invest In the USA

Bruno L’ecuyer
Chief Executive Officer

Investment Migration Council
16 rue Maunoir, 1211 Geneva, Switzerland
investmentmigration.org

Organisation in Special Consultative Status with the Economic
and Social Council of the United Nations since 2019
European Commission Joint Transparency
Register Secretariat ID: 337639131420-09

Tháng 10/2020 |
Chứng nhận IMM Group là thành viên chính thức của
IMC - Hội đồng Đầu tư Di trú Mỹ
October 2020 | IMM Group was certified as an official
member of IMC - Investment Migration Council
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CHNG NHN NNG LC CA IMM GROUP
Chứng nhận hợp tác với các công ty luật, di trú thế giới

Tháng 01/2020 | IMM Group là đối tác chiến lược với Prime Value Tập đoàn quản lý Quỹ đầu tư danh tiếng của Úc
January 2020 | IMM Group became a strategic partner with Prime Value an Australia's prestigious investment fund management company

This is to formally recognise that

IMM Group
is a Strategic Business Partner of

Prime Value Asset Management Limited

26 July 2021

&HUWLÀFDWHRI$XWKRUL]HG$JHQW
EB5 Capital
Proudly certifies

as an authorized partner to promote EB5 Capital’s Regional Center offerings abroad

July 27, 2021
Brian Ostar
President, EB5 Capital

Từ 2021 | IMM Group là đối tác của EB5 Capital - Trung tâm vùng nổi
tiếng của Mỹ chuyên về đầu tư định cư diện EB-5
From 2021 | IMM Group became a partner of EB5 Capital - America's
famous regional center specializing in EB-5 immigrant investment

Date

Certificate
OF STRATEGIC PARTNERSHIP

T H I S

C E RT I F I CAT E

I S

P R ES E N T E D

TO

Imm Group
This is to formally recognize that IMM Group has been
the strategic partner of Southeast Regional Canter (SRC) since 2017.
IMM Group is an authorized partner of SRC to promote our EB-5 Projects in Vietnam.

28 th July, 2021
Date

Từ 2021 | Chứng nhận IMM Group là đối tác chiến lược với Southeast
Regional Center (SRC) - Trung tâm vùng đông nam nước Mỹ chuyên về đầu
tư định cư diện EB-5 với các dự án sản xuất ô tô nội địa
From 2021 | IMM Group was certified as a strategic partner with Southeast
Regional Center (SRC) - The Southeast US regional center specializing in EB-5
immigrant investment with domestic automobile manufacturing projects

MOSES CHOI
President & CEO

CERTIFICATE
OF PARTNERSHIP

TH I S C
THIS
CERTIFICATE
E RT IF IC AT E IIS
S PROUDLY
PR OU DLY P
PRESENTED
R ES E NTE D T
TO
O

Imm Group
This is to certify that IMM Group has been the partner of MIBS Group since 2019
IMM Group is the authorized partner of MIBS Group to promote Greek projects in Vietnam.

23rd, July, 2021
DAT E

ELENA SHIAPANI
CEO
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Từ 2019 | IMM Group là đối tác của MIBS Group - Tập đoàn phát triển dự án
uy tín cho chương trình đầu tư lấy Golden Visa Hy Lạp
From 2019 | IMM Group became a partner of MIBS Group - an established
group of project development for the Greece Golden Visa Program

IMM GROUP’S CERTIFICATES
Our Certificate of Partnership with international law offices,
global companies, groups in terms of immigration, investment

Tháng 10/2019 | IMM Group là đại diện độc quyền của Cybarco tại
Việt Nam - Công ty phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu tại Đảo Síp
October 2019 | IMM Group was the exclusive representative of Cybarco in
Vietnam - The leading luxury real estate development company in Cyprus

C E R T I F I C A T E

O F

P A R T N E R S H I P

T THHI S
I S CCEERRTTI IFFIICCA
ATTE
E II S
S PROU
UD
D LLYY PPRREESSEENNTTEEDD T TOO

IMM Group
This is to certify that IMM Group has been the partner of Arish Capital Partners since 2019.
IMM Group is an authorized partner of Arish Capital Partners to promote
the Portugal Golden Visa program in Vietnam.

22 88 t h

J u l y ,

2 0 22 11

R A K E S H

D a t e
D
e

N A R E N D R A

Từ 2019 | Chứng nhận IMM Group là đối tác của Arish Capital - Công ty
phát triển dự án bất động sản tại Bồ Đào Nha
From 2019 | IMM Group was a certified partner of Arish Capital - A real
estate project development company in Portugal

M A J I T H I A

D i r e c t o r

CERTIFICATE
OF PARTNERSHIP

T H I S C E R T I F I C AT E I S P R O U D LY P R E S E N T E D T O :

Imm Group
This is to formally recognize that IMM Group is the par tner of CanAm Enterprises in 2021.
IMM Group is an authorized par tner of CanAm Enterprises
to promote an EB-5 Project - Jefferson Terminal in Vietnam.

Từ 2021 | Chứng nhận IMM Group là đối tác của CanAm Enterprises Trung tâm vùng lâu đời nhất tại Mỹ chuyên về đầu tư định cư diện EB-5
From 2021 | IMM Group was confirmed to be a partner of CanAm
Enterprises - The most old-established regional center in the US
specializing in EB-5 immigrant investment

29th July, 2021
DATE

TOM ROSENFELD
President & CEO

Từ 2012 Chứng nhận IMM Group là đối tác của Bartra Wealth Advisors Một trong những nhà phát triển bất động sản thành công nhất Ireland
From 2012 | IMM Group was confirmed to be a partner of Bartra Wealth
Advisors - one of Ireland’s most successful real estate developers.
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CHNG NHN NNG LC CA IMM GROUP
Chứng nhận hợp tác với các công ty luật, di trú thế giới

Từ 2021 | Chứng nhận IMM Group là đối tác chiến lược của OneWorld
Group - Công ty phát triển dự án bất động sản tại Turkey
From 2021 | IMM Group became a certified global strategic partner of
OneWorld Group - A real estate project development company in Turkey

CERTIFICATE

O F

PARTNERSHIP

T THHI S
I S CCEERRTTI IFFIICCA
ATTE
E II S
S PROU
UD
D LLYY PPRREESSEENNTTEEDD T TOO

IMM GROUP
This

is

IMM

to

cer tif y

that

IMM

Group

has been the
since 2020.

par tner

of

Range

Developments

Group is an authorized par tner of Range Developments to promote
Caribbean citizenship by investment programs in Vietnam.

DATE:

26

July
Ju l y

2021

the

Từ 2020 | Chứng nhận IMM Group là đối tác của Range
Developments - Nhà cung cấp các dự án Đầu tư lấy quốc tịch
hàng đầu tại vùng Caribbean (Grenada, Saint Kitts, Dominica)
From 2020 | IMM Group was certified as a partner of Range
Developments - The top provider of citizenship by investment
projects in the Caribbean (including Grenada, Saint Kitts, Dominica)

MOHAMMED ASARIA
Managing Director and
Board Member of Range Developments

CERTIFICATE
THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Imm Group
This is to ofﬁcially recognize that IMM Group has been a partner of Secret Bay Residences Limited since 2020.
IMM Group is an authorized partner of Secret Bay Residences Limited to promote Secret Bay’s Dominica CBI
Project in Vietnam.

27 / July / 2021

DATE

GREGOR NASSIEF
Chairman & CEO

Từ 2020 | Chứng nhận IMM Group là đối tác của Secret Bay
Residences Limited - Nhà phát triển dự án bất động sản
nghỉ dưỡng cao cấp tại Caribbean
From 2020 | IMM Group was a certified partner of Secret Bay
Residences Limited - A developer of luxury resort real estate
projects in the Caribbean

Từ 2020 | Chứng nhận IMM Group là đối tác của Apex Capital Công ty tư vấn đầu tư bất động sản lấy quốc tịch Montenegro
From 2020 | IMM Group became a certified partner of Apex Capital - A
Montenegro citizenship by real estate investment consulting company
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IMM GROUP’S CERTIFICATES
Our Certificate of Partnership with international law offices,
global companies, groups in terms of immigration, investment
R T I F I C A
CC EE R
A TT EE
OF

R T I F I C A
CC EE R
A TT EE

PA RTNERSH I P

OF

T THHI S
I S CCEERRTTI IFFIICCA
ATTE
E II S
S PROU
UD
D LLYY PPRREESSEENNTTEEDD T TOO

IMM
This

is

DATE:

T THHI S
I S CCEERRTTI IFFIICCA
ATTE
E II S
S PROU
UD
D LLYY PPRREESSEENNTTEEDD T TOO

GROUP

to formally cer tif y that IMM Group has
the par tner of QB4 C Group since 2017.

27

July

PARTNERSHIP

IMM
been

This

is

to

GROUP

formally cer tif y that IMM Group
the par tner of IPP since 2017.

2021

DATE:

26

July

MICHAEL WONG
Founder / Director

Từ 2017 | Chứng nhận IMM Group là
đối tác của QB4C Group - Công ty tư
vấn đầu tư và quản lý tài sản tại Úc
From 2017 | IMM Group was
approved as a partner of QB4C Group
- An investment consulting and asset
management company in Australia

has

been

2021

MICHAEL WONG
AG Partner

Từ 2017 | Chứng nhận IMM Group là
đối tác của IPP Wealth Managers Ltd
- công ty Tư vấn Tài chính, bảo hiểm
tại Úc
From 2017 | IMM Group was a certified
partner of IPP Wealth Managers Ltd - a
financial and insurance consulting
company in Australia

Từ 2021 | IMM Group là đại diện chính thức,
được ủy thác bởi Văn phòng luật Frendo
Advisory (Giấy phép số: AKM-FREN-21), đáp
ứng đủ điều kiện để về việc tiếp thị và tư vấn
các chương trình đầu tư quốc tịch Malta
From 2021 | IMM Group is an authorized
sub-agent of Dr. Luke Frendo at Frendo Advisory
Limited (license number AKM-FREN-21) to
promote Malta investment migration programs
according to the Malta regulations

Từ 2018 | Chứng nhận IMM
Group là đối tác của Lennar
International - Tập đoàn bất
động sản lớn nhất tại Mỹ
From 2018 | IMM Group was
confirmed as a partner of
Lennar International - the largest
real estate group in the US

C E RT I F I CAT E
OF PARTNERSHIP

THIS CERTIFICATE IS PROULY PRESENTED TO:

Imm Group
IMM Group is an authorized sub-agent of Dr. Luke Frendo at
Frendo Advisory Limited (license number AKM-FREN-21)
to promote Malta investment migration programs according to the Malta regulations.

19/08/2021
DATE

DR. LUKE BRENDO
Managing Director

Chứng nhận IMM Group được ủy thác
bởi văn phòng luật Frendo Advisory
Certificate of partnership

Giấy phép tư vấn chương trình đầu tư lấy
quốc tịch Malta do chính phủ Malta cấp
cho Văn phòng luật Frendo Advisory
Agent Licence of Frendo Advisory, by
Community Malta Agency, under
Granting of Citizenship for Exceptional
Services Regulations (S.L. 188.06)

Từ 2019 | Chứng nhận IMM Group là thành viên của
Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam - Eurocham
From 2019 | IMM Group was a certified member of
European Business Association in Vietnam - Eurocham

Từ 2019 | Chứng nhận IMM Group là thành viên của
Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam - Kocham
From 2019 | IMM Group was a certified member of
Korean Business Association in Vietnam - Kocham

Từ 2019 | Chứng nhận IMM Group là thành viên
của Hiệp hội doanh nghiệp Hongkong tại Việt Nam
- Hongkong Business Association VN
From 2019 | IMM Group was a certified member of
Hong Kong Business Association in Vietnam Hongkong Business Association VN

Từ 2019 | Chứng nhận IMM Group là thành viên của Hiệp
hội doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam - Singapore
Business Group
From 2019 | IMM Group was a certified member of Singapore
Business Association in Vietnam - Singapore Business Group
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TÔN CH KINH DOANH CA IMM GROUP
PHC V BNG GIÁ TR CHÂN CHÍNH
Phục vụ bằng giá trị chân chính

Serving by Authentic Values tạm dịch là “Phục vụ bằng Giá trị Chân chính“. Không có gì là tuyệt đối và hoàn hảo
100%. Tuy nhiên, dựa vào nguồn gốc xuất phát điểm của công ty và những giá trị văn hóa cũng như sứ mệnh nhà
sáng lập đề ra, IMM Group cam kết và định hướng toàn thể tập đoàn thực hiện dịch vụ dựa trên những giá trị
chân thật và chính nghĩa.
Serving by Authentic Values, “Phục vụ bằng Giá trị Chân chính” có nghĩa là:

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG:
• Toàn thể Ban Giám đốc cũng như nhân viên quán triệt tư tưởng làm dịch vụ để kinh doanh nhưng phải chân
thành, trung thực, không phải “tiền là trên hết”.
• Không được bóp méo sai sự thật để trục lợi khách hàng.
• Không được tiếp thị quảng cáo mơ hồ, phóng đại, phô trương sai sự thật để thu hút khách hàng.
• Không lợi dụng khó khăn, cơ hội hay nhu cầu của khách hàng để thu lợi bất chính.
• Không xem khách hàng là một công cụ kinh doanh mà đối đãi khách hàng như ân nhân, như người bạn để thấu
hiểu, chia sẻ và hỗ trợ khách hàng.
• Không kèo nài, lôi kéo khách hàng hay ép khách hàng sử dụng dịch vụ bằng những mưu mẹo không chân chính.
• Thành thật xin lỗi khách hàng khi sai sót và chấp nhận lỗi với khách hàng cũng như có những giải pháp hợp lý
cho tình huống, đảm bảo công bằng và hợp tình hợp lý cho khách hàng.
• Không lợi dụng thông tin hình ảnh của khách hàng để tiếp thị, dù gián tiếp hay trực tiếp, và luôn luôn tuyệt đối
bảo vệ thông tin bảo mật, riêng tư của khách hàng.
• Luôn ưu tiên giúp đỡ khách hàng trong những tình huống khẩn cấp, khó khăn, nếu có thể, thay vì phải bám theo
quy trình dịch vụ cứng nhắc, khô khan.
• Thẳng thắn trao đổi với khách hàng các rủi ro, cơ hội liên quan và trả lời rõ ràng cho khách hàng biết một cách
trung thực về khả năng thất bại/thành công của vụ việc.

ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC:
• Không vì doanh thu lợi nhuận cao mà bỏ qua các yếu tố rủi ro cho khách hàng khi biết rằng sự thật không được
tốt như đối tác tiếp thị.
• Từ chối hợp tác với đối tác nếu xét rằng việc đối tác làm gây rủi ro cao cho khách hàng của công ty.
• Từ chối hợp tác với đối tác nếu sản phẩm của đối tác mang về Việt Nam không đầy đủ tính pháp lý hoặc thông
tin không trung thực, có nhiều rủi ro tiềm ẩn cho khách hàng.
• Lấy tiêu chí những giá trị tốt, an toàn, bền vững, thành thật để chọn đối tác thay vì dựa vào hình ảnh và thương
hiệu bên ngoài.
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OUR SLOGAN
SERVING BY AUTHENTIC VALUES

IMM Group's slogan is "Serving by Authetic Values". It is the fact that nothing is absolute and perfect. However,
based on the company's origin and cultural values as well as the founder's mission, IMM Group commits and
develops the orientation for the entire group to provide services following real and righteous values.

Serving by Authentic Values signiﬁes:

FOR CUSTOMERS:
• The whole Board of Directors and staff thoroughly understand the idea of providing services for business but
under the principle of sincere and honest, not "money comes ﬁrst".
• Do not distort the truth to take advantage of customers.
• Do not use vague, exaggerated, or ostentatious advertising to attract customers.
• Do not make illicit beneﬁts from difﬁculties, opportunities or needs of customers.
• Do not treat customers as a business tool, but as benefactors and friends to understand, share with and support.
• Do not insist, entice or force customers to use the service with deceptive tricks.
• Sincerely apologize to the customer in case of mistakes, quickly come up with reasonable solutions for the
situation, and always ensure fairness and rationality for the customer.
• Do not make beneﬁts directly or indirectly from customer's visual information for marketing purposes, and
always serve customers with absolute protection for conﬁdential and private information.
• If possible, always prioritize helping customers in urgent and difﬁcult situations instead of following a rigid
service process.
• Discuss honestly the involved risks and opportunities with the customers and clearly answer about the possibility
of failure/success of the case.

FOR PARTNERS:
• The business is not for the aim of high proﬁt and ignoring the risk factors for customers, though the products are
not as good as that of the marketing partners.
• Refuse to cooperate with a partner whose work is considered to pose a high risk to the customers.
• Refuse to cooperate with a partner whose products brought back to Vietnam lack legitimacy, have dishonest
information, or carry potential risks for customers.
• Use the criteria of good, safe, sustainable and honest values to choose partners instead of relying on a brand's
image and reputation.

Phục vụ bằng giá trị chân chính
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riết lý kinh doanh được IMM Group tổng hợp và đúc kết trong thông điệp "Inside Out". Thông điệp này thể
hiện đầy đủ các khía cạnh của tập đoàn, từ lịch sử, giá trị cốt lõi, văn hoá, sứ mệnh đến con người và các mối
quan hệ đối nội, đối ngoại. Luôn có mối tương quan giữa các yếu tố nội tại của IMM Group với các yếu tố bên
ngoài, tác động đến đường hướng phát triển của tập đoàn.
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Group’s business philosophies can be
summarized into the message “Inside out”.
This message fully represents all and every aspect of the
group, from history, core values, culture, mission, internal
and external relationships. The reciprocity between
internal and external factors of IMM Group helps to share
and influence the development of the Group.
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IMM Group xut hi n trên
các kênh truyn thông, tin tc quc gia

VTV1
Tháng 08/2017 | VTV1 - Ông Trần Văn
Tỉnh, nhà sáng lập IMM, chia sẻ cơ hội
giao thương Việt Mỹ - Chương trình Tạp
Chí Kinh Tế Cuối Tuần
August 2017 | VTV1 - Mr. Tran Van Tinh,
founder of IMM, shares Vietnam-US
trade opportunities - Weekend Economic
Review Program

i di n IMM Group xut hi n trên nhiu phng ti n truyn thông, báo ài trên các kênh chính thng,
ph sóng toàn quc vi t cách chuyên gia di trú cho ý kin v l nh v c nh c, lut u t nc ngoài.
Duy nht là n v xut hi n trên VTV1 trao i v quan h hp tác Vi t Nam - M và các chng trình u
t nh EB-5 trc lúc Tng thng Obama qua Vi t Nam. Bên cnh ó, IMM Group còn là n v trao i
thông tin nhiu trên các kênh HTV và VTC.

HTV9
Tháng 05/2017 | HTV9 – Lời khuyên khởi
nghiệp từ cậu bé bán tàu hủ năm xưa Chương trình Chuyển Động Kinh Doanh
August 2017 | VTV1 - Mr. Tran Van Tinh,
founder of IMM, shares Vietnam-US trade
opportunities - Weekend Economic
Review Program

VTC8

VTC8

VTC8

Tháng 10/2016 | VTC8 - Phóng sự:
“Nhà đầu tư nên làm gì trước sự thay đổi
của chương trình EB-5"
October 2016 | On VTC8 - The report:
“What should investors do with the change
of the EB-5 program”

30/06/2016 | VTC8 - Phóng sự “Nhà đầu tư cần
chuẩn bị gì khi đầu tư EB-5?”
30 June 2016 | On VTC8 - The report "What do
investors need to prepare for EB-5 Investment?"

Tháng 06/2016 | VTC8 - Phóng sự "Định cư Mỹ
theo diện EB-5 không phải có tiền là được”
June 2016 | On VTC8 - The report "It’s not just about
money for an EB-5 Visa on the way to the US!”

VTC8
Tháng 06/2015 | IMM Group chia sẻ về rủi ro khi
tham gia chương trình EB-5 với khán giả VTC8
June 2015 | IMM Group shared their point of view
about the risks of participating in the EB-5
program with VTC8’s audience.
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Our National PR & Marketing Coverage

IMM Group representative Mr. Tran Van Tinh (Tony) presented at national
Televisions as an immigration expert to share his opinion on cross-border
investment.
IMM Group is the sole company on VTV1 (national television channel) to
talk about the relationship between Vietnam - the US before the
Vietnam Visit of Obama. Moreover, IMM Group also presented on other
reputable media such as HTV & VTC.

IMM GROUP XUẤT HIỆN TRÊN CÁC TRANG BÁO
VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ
IMM Group appears on Vietnamese and
international newspapers

Tháng 12/2015 | VN Express | Chàng trai bán tàu hủ
trở thành ông chủ IMM.
December 2015 | On VN Express - The boy who sold
tofu became the owner of IMM Group.

Tháng 06/2016 | Tạp chí Doanh nghiệp & Trang trại
Việt Nam | IMM Group từ một phòng trọ vươn ra
thế giới.
June 2016 | On Vietnam Farm & Enterprise
Magazine - IMM Group from a rental room to the
world

Tháng 12/2017 | VNExpress - Tổng giám đốc IMM
Group: Đầu tư lấy thẻ xanh vào Mỹ ngày càng khó
December 2017 | VNExpress - General Director of
IMM Group: It is increasingly difficult to invest in a
green card in the US

Tháng 07/2020 | Imidaily.com | Đối tác nước
ngoài khen ngợi IMM Group trên chuyên trang
điểm tin di trú thế giới.
July 2020 | On Imidaily.com | IMM Group was
praised in international immigration news articles
by foreign partners.
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I NG CHUYÊN GIA
T VN DI TRÚ,
LUT S I TÁC
CA IMM GROUP
Our Partners &
Advisors

Maurice (Morrie) Berez

Robert-P.Gaffney

Nguyên Trưởng bộ phận xét duyệt hồ sơ

Luật sư Sáng lập

EB-5 tại Sở Di trú Mỹ

Văn phòng luật Robert P. Gaffney

Cố vấn độc quyền của IMM Group

Former Head of EB-5 processing

Founding Attorney of Law Offices of

department at USCIS

Robert P. Gaffney

Exclusive Advisor of IMM Group

David Crawford

Owen Small

Darren Silver

Luật sư Điều hành Fragomen,

Giám đốc Điều hành

Luật sư Sáng lập

Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP

Small World Migration

Văn phòng luật Darren Silver &
Associates

Managing Partner of Fragomen, Del

Managing Director

Founding Partner

Rey, Bernsen & Loewy, LLP

Small World Migration

Darren Silver & Associates, LLP.
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Mark I. Davies

Nicole Jadelrab

Stephen Lockyer

Chủ tịch kiêm Luật sư Điều hành toàn cầu

Luật sư Sáng lập

Luật sư sáng lập

Global Business and Investor Visa Team

Văn phòng luật AWD and Associates

Confederation Partners

Global Managing Partner and Founder

Principal/Founder

Founder

Chair for Global Business and Investor

AWD and Associates

Confederation Partners

Visa Team

Cosmina Morariu

Teresa Liu

Gerhard Combrinck

Luật sư cấp cao

Luật sư Điều hành Fragomen Úc &

Giám đốc Điều hành

Văn phòng Luật Fragomen (Toronto)

New Zealand

Quasar Advisory Services

Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP

Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP

Senior Manager at Fragomen’s Toronto

Managing Partner of Fragomen’s

Director

office

Australia-New Zealand practice

Quasar Advisory Services

Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP

Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP
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I NG CHUYÊN GIA
T VN DI TRÚ,
LUT S I TÁC
CA IMM GROUP
Our Partners &
Advisors

Yak Yong Quek

Teresa Nhu Nguyen

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

Giám đốc Thị trường

Prime Value

Quan hệ Nhà đầu tư & Tiếp thị
Prime Value

CEO & Executive Director

Market Director – Investor Relations &

Prime Value

Marketing Prime Value

Luke Frendo

Vicky Veli

Sam Wolfe

Luật sư cấp cao

Luật sư Sáng lập

Giám đốc điều hành | Thị trường châu Á

Frendo Lapira Legal

Văn phòng luật sư VELI & ASSOCIATES

OneWorld Group

Senior Partner

Attorney-at-Law

Chief Operating Officer – Asia

Frendo Lapira Legal

VELI & ASSOCIATES law office

OneWorld Group
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André Miranda

Livia Yuan

Demetris Demetriades

Luật sư sáng lập

Giám đốc thụ lý hồ sơ

Luật sư điều hành.

Pinto Ribeiro

Bartra Wealth Advisors

Trưởng bộ phận Di trú & Bất động sản
Andreas Demetriades& Co. LLC

Founding Partner

Case Processing Director

Managing Partner and Head of the

Pinto Ribeiro

Bartra Wealth Advisors

Immigration and Real Estate Department
of Andreas Demetriades& Co. LLCv

Afi Ventour de Vega

Dahlia Joseph Rowe

Giám đốc điều hành

Luật sư sáng lập

Afi Ventour & Co.

Joseph Rowe

Chief Executive Officer

Founding Attorney

Afi Ventour & Co.

Joseph Rowe
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