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Những lưu ý khi đầu tư vào thị trường condotel Quảng Bình 

NHỮNG LƯU Ý KHI ĐẦU TƯ VÀO 

THỊ TRƯỜNG CONDOTEL 

QUẢNG BÌNH 

Thị trường bất động sản Quảng Bình trong thời gian gần đây rất sôi động. Nhiều dự 

án đã và đang được hình thành. 

Khách hàng và các nhà đầu tư cũng đang hướng đến đầu tư vào thị trường tiềm năng 

này. 

Trước khi đầu tư hày tìm hiểu kỹ thị trường và trở thành “chuyên gia” trong lĩnh vực 

mà mình đang hướng đến đầu tư 

Nếu đang có ý định đầu tư vào đầu tư vào condotel thì tôi khuyên các bạn nên tham 

khảo 5 rủi ro cần lưu lý khi đầu tư condotel trước khi có ý định đầu tư bất kỳ dự án 

condotel nào. 

Dưới đây là một số điều khách hàng và các nhà đầu tư cần lưu ý trước khi đầu tư vào 

các dự án condotel nói chung và condotel Quảng Bình nói riêng. 

 

1. Chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án 
Việc đầu tiên trước khi khách hàng quyết định đầu tư vào condotel là cần tìm hiểu rõ 

mình đang đặt niềm tin vào ai? 
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Hay nói chính xác hơn là chủ đầu tư dự án là ai? 

Khách hàng và các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn nhà đầu tư có uy tín 

trên thị trường. 

Chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án là đơn vị có tiềm lực kinh tế và có kinh nghiệm 

dày dặn trong việc triển khai các dự án lớn hay không? 

Tìm hiểu kỹ chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án sẽ là tiền đề cho việc đầu tư có hiệu 

quả hay không của khách hàng.  

Lựa chọn chủ đầu tư uy tín hay  đơn vị quản lý dự án chuyên nghiệp, có uy tín trên 

thị trường trong nước và quốc tế sẽ giúp khách hàng yên tâm hơn khi rót vốn vào đầu 

tư hay mua căn hộ condotel của dự án. 

Ngoài ra khách hàng du lịch nghỉ dưỡng sẽ hướng đến những nơi có đơn vị quản lý 

khách sạn cao cấp để sở hữu những dịch vụ đẳng cấp mà nó mang lại. 

Khi mua một căn condotel có đơn vị quản lý uy tín và nhiều kinh nghiệm thì căn hộ 

của khách hàng sẽ được Khai thác, kinh doanh khách sạn một cách tối ưu nhất. 

2. Vị trí tiềm năng 
Quảng Bình là tỉnh phát triển mạnh về ngành du lịch, thu hút khách du lịch trong và 

ngoài nước. 

Tuy nhiên việc lựa chọn vị trí của dự án cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. 

 

Vị trí tiềm năng hay người ta còn gọi là “vị trí vàng”, “vị trí kim cương” sẽ giúp việc kinh 

doanh căn hộ trong thời gian sau này có hiệu quả, tăng thêm nguồn thu cho chủ sở 

hữu. 
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Trong tương lai căn condotel của bạn sẽ không bị mất giá. 

3. Tính pháp lý của dự án condotel 
Hiện nay thủ tục pháp lý liên quan đến các loại hình bất động sản Condotel vẫn chưa 

được quy định rõ ràng. 

 

Hình thức sở hữu condotel bao gồm nhiều hình thức (sở hữu lâu dài, sở hữu 50 năm, 

chỉ được sử dụng cho thuê hay được dùng để ở…) 

Ngoài ra mọi người cần tìm hiểu xem dự án condotel đã hoàn thiện thủ tục pháp lý 

hay chưa để tránh các vướng mắc về sau. 

 

 

 

   4. Tiềm năng tăng giá 
Về phần tiềm năng tăng giá bao hàm rất nhiều yếu tố cần và đủ của một dự án 

condotel bao gồm: 
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● Vị trí thuận lợi (liên kết, di chuyển vùng….) 

Những dự án được xây dựng tại Quảng Bình điều được thừa hưởng những đặc điểm 

về vị trí của tỉnh như: 

Liên kết nhanh chóng đến các tỉnh , thành phố lân cận. 

Hệ thống giao thông đa dạng và đồng bộ. 

● Đặc điểm thu hút du lịch của vùng (có nhiều địa điểm thu hút khách du lịch và 

tham quan độc đáo…) 

Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi hệ thống du lịch đặc sắc mà hiếm có thể tìm thấy 

được ở bất cứ nơi đâu. 

 

 

 

 

 

Hệ thống hang động lớn nhất thế giới: 
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Cảnh quan thiên nhiên trù phú với Phong Nha kẻ Bàng đã được UNESSCO công 

nhận là di sản văn hóa thế giới.  

 

Vũng chùa-Đảo Yến, Bãi Biển Nhật Lệ, Bảo Ninh…. và gần gần 100 di tích lịch sử, 

văn hóa và danh thắng nổi tiếng khác 

● Tiềm năng phát triển kinh tế vùng 

Kinh tế Quảng bình đang phát triển vượt bậc, không kém gì so với các thành phố lớn 

trên cả nước. 

Thông qua các chỉ số phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm ta có thể thấy: 

Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh đã đạt đến những con số 

“khủng” vượt quá chỉ tiêu đề ra cho thấy Quảng bình có tốc độ tăng trưởng kinh tế 

không kém gì các thành phố lớn trên cả nước. 
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- Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 6,32% 

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,12% 

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,7% 

- Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 6,71% so với cùng kỳ. 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 8.670 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng 

kỳ…   

● Lượng khách du lịch và nhu cầu thuê căn hộ nghỉ dưỡng…. 

Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2019 lược khách du lịch của Quảng Bình đạt 

2.45 triệu lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 

133.200 lượt khách, tăng 31,1%.  

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. 

Ngoài ra còn có nhiều yếu tố nhỏ khác ảnh hưởng đến việc đầu tư condotel, vậy nên 

ngoài những yếu tố chính được nêu trên khách hàng cần tìm hiểu thật kỹ trước khi 

đầu tư vào dự án. 
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5. Tình trạng bão hòa condotel tại khu vực 

Khảo sát và tình trạng thực tế của tỉnh Quảng Bình và thành phố Đồng Hới. 

Theo thống kê của tổng cục du lịch, số ngày lưu trú bình quân của du khách đến với 

Quảng Bình chỉ bằng 1 nửa của Nha Trang, Đà Nẵng. 

Mức chi tiêu cũng chỉ bằng 1/3 của 2 thành phố này, trong khi lượng khách du lịch đến 

đây không hề kém cạnh. 

Nguyên nhân chính của tình trạng này là Thành phố Đồng Hới cũng như cả tỉnh Quảng 

Bình nói chung hoàn toàn thiếu vắng các tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp. 

Các căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa đủ để phục vụ nhu cầu khách nghỉ dưỡng, du 

lịch. 

 

Chính vì thế khách hàng không cần phải lo lắng về tình hình bão hòa condotel tại Quảng 

Bình hiện tại. 

Hệ thống các khu phức hợp nghỉ dưỡng, các dự án condotel đã và đang được xây dựng 

sẽ níu chân khách hàng ở lại, lưu trú lâu ngày tại Quảng Bình. 
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6. Chia sẻ lợi nhuận hay cam kết lợi nhuận 

Đây là phần khách hàng thường xuyên quan tâm nhất khi đầu tư vào các dự án 

condotel.  

Các dự án tại Quảng Bình cũng không ngoại lệ. 

Chủ đầu tư các dự án condotel tại Quảng Bình cũng có các hướng cho khách hàng 

lựa chọn: Cam kết lợi nhuận hay chia sẻ lợi nhuận. 

 

Cam kết lợi nhuận: Là mức lợi nhuận chủ đầu tư cam kết với khách hàng khi mua 

căn condotel.  

Hình thức này không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh căn hộ. 

Mức cam kết thường dao động từ 8% đến 10% và từ 3 đến 5 năm đầu hoặc có thể 

hơn, tùy vào chủ đầu tư. 

Chia sẻ lợi nhuận: Là hình thức chia sẻ lợi nhuận của việc kinh doanh căn hộ giữa 

khách hàng và chủ đầu tư.  

Hình thức này phụ thuộc vào khả năng kinh doanh căn hộ nên mức lợi nhuận sẻ 

không cố định như cam kết lợi nhuận. 

Mức chia sẻ thường dao động vào khoảng 80/20 hoặc 90/10 

Việc cần làm của khách hàng là tìm hiểu xem phương án nào là thích hợp và đúng 

với mong muốn hiện tại của mình. 

Để hiểu rõ hơn mọi người có thể tham khảo thêm ở bài viết Condotel - Nhà đầu tư 

nên chọn hình thức đầu tư nào?  

Bài viết sẽ giúp khách hàng sẽ hiểu rõ hơn về chia sẻ lợi nhuận và cam kết lợi nhuận 

là như thế nào? và có hướng lựa chọn đúng đắn nhất. 

https://ankhangreal.com/
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Thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Bình đang phát 

triển mạnh mẽ với hàng loạt dự án cũng như các chủ đầu tư 

lớn nhỏ. 

Mỗi dự án đều có những ưu nhược điểm riêng mà 

không phải nhà tư vấn nào cũng có thể nhìn nhận 

chính xác. 

 

 

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên 

nghiệp, năng động và có chứng chỉ 

môi giới bất động sản, chúng tôi 

tin tưởng sẽ mang lại cho quý 

nhà đầu tư sự hài lòng nhất có 

thể. 

Đội ngũ nhân viên hơn 5 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực tư vấn bất động sản cao cấp. 

Liên hệ với chúng tôi để được các chuyên gia tư vấn về các dự án condotel tiềm năng 

tại Quảng Bình. 

Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đầu Tư Bất Động Sản An Khang (An Khang Real) 

● Địa chỉ: 88 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, Tp. HCM 

● Hotline: 0822 6789 33 (Kinh doanh) 

● Email: marketing@ankhangreal.vn 
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