Công ty TNHH XD & TMSX TTNT GIA BẢO là một trong những doanh nghiệp uy tín
tại TP. HCM về lĩnh vực: tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, thi công xây dựng
biệt thự, nhà phố, căn hộ, văn phòng, quán cafe...
Chúng tôi đã tư vấn thiết kế, thi công xây dựng hàng ngàn dự án lớn nhỏ về nội thất
nhà phố, biệt thự, căn hộ... trên cả nước, đặc biệt tại TP. HCM.
Gia Bảo Group thành lập vào năm 2012 và đã trở thành một doanh nghiệp uy tín
trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Chúng tôi tự hào vì gần 10 năm hoạt động đã
thu hút được nhiều kiến trúc sư, kỹ sư tài năng có kiến thức chuyên sâu và kinh
nghiệm dày dạn đồng thời cho ra đời nhiều thiết kế ấn tượng cùng các công trình
chất lượng.

Buổi trao giải top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái bình Dương năm 2020
Niềm tự hào của Gia Bảo Group trong những năm qua là đã giành được nhiều chứng
chỉ cũng như nhiều giải thưởng danh giá trong ngành:
● Chứng chỉ “Năng lực hoạt động xây dựng cấp II”
● Chứng chỉ hành nghề kỹ sư cấp 1
● Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư cấp 1
● Hơn 50 kiến trúc sư và kỹ sư lành nghề có chứng chỉ hành nghề.
● Top 100 doanh nghiệp xây dựng hàng đầu phía nam.
● Top 10 doanh nghiệp xây dựng tiêu biểu phía Nam 2018-2019
● Top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái bình Dương năm 2020

Thiết kế và thi công quán Ours Coffee
Với mục tiêu trong 5 năm tới sẽ trở thành doanh nghiệp tư vấn thiết kế kiến trúc, xây
dựng hàng đầu trong nước, 10 năm tới sẽ là 1 trong 3 doanh nghiệp lớn nhất Việt
nam cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công xây dựng trên khắp mọi miền đất nước. Vì
vậy chúng tôi luôn cố gắng không ngừng để làm hài lòng khách hàng từng chi tiết
nhỏ nhất của sản phẩm. Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng chính là nguồn
động lực to lớn giúp Gia Bảo Group không ngừng hoàn thiện, không ngừng phát
triển để đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn. Một số công trình tiêu biểu chúng tôi
đã thực hiện:
● Tòa nhà liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật thành phố (224 Điện Biên Phủ,
Q3)
● Nhà ăn nhà ở cán bộ chiến sĩ 319
● Dự án biệt thự liền kề Nam Sông Cái, Nha Trang
● Dự án nhà liền kề Vạn Phúc City
● Khách sạn 10 tầng Tony Trần
● Toà nhà karaoke 6 Tầng The King
● Chuỗi hệ thống cafe Laman’t
● Chuỗi trà sữa TocoToco
● Căn hộ của MC Quỳnh Chi
● Nhà ở của diễn viên Tường Vi
● Villa của Luật sư Đặng Lê Giang

Chuỗi quán trà sữa ToCoToCo
Nếu bạn đang tìm kiếm một không gian sống hoàn hảo cho gia đình mình hay đang
tìm kiếm những mẫu thiết kế mới lạ, độc đáo, ấn tượng cho các dự án của mình hãy
gọi ngay cho Gia Bảo Group. Chắc chắn đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư của chúng tôi sẽ
không làm bạn thất vọng.
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