
Ông Huỳnh Bảo Long, có thời gian dài
hoạt động hiệu quả và uy tín trong lĩnh
vực tư vấn pháp luật đối với đối tác là
các cá nhân, tổ chức trong nước và các
cá nhân, tổ chức là nhà đầu tư nước
ngoài. Ông đặc biệt thành công trong
lĩnh vực bất động sản và đầu tư nước
ngoài, mang lại nhiều lợi ích kinh tế
cũng như đảm bảo an toàn pháp lý đối
với các dự án trọng điểm của đối tác
tiềm năng cũng như đối tác chiến lược.

Ông Huỳnh Bảo Long với kinh nghiệm
tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý
liên quan đến các dự án bất động sản,
ông đã đảm nhiệm thành công trong
vai trò giám đốc pháp chế cũng như cố
vấn pháp luật cho các dự án trọng điểm
như:

ĐỐI TÁC

KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP
Khả năng lãnh đạo, định hướng
phát triển doanh nghiệp 
Khả năng thuyết phục và đàm
phán đạt hiệu quả cao với đối tác
Khả năng thuyết trình, nói trước
đám đông về các lĩnh vực đặc
biệt về pháp luật, truyền cảm
hứng và năng lượng đến người
nghe

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
Giám đốc điều hành Công ty
TNHH Tư vấn Huỳnh Nguyễn,
cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý 
 hiệu quả trong nhiều lĩnh vực.
Giám đốc pháp chế Công ty Cổ
Phần Đầu Tư DRH, đảm nhiệm
vai trò chủ chốt trong việc quản
lý, giải quyết các vấn đề liên quan
đến pháp lý dự án bất động sản,
pháp chế doanh nghiệp. 
Nguyên Giám đốc pháp chế Công
ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động
Sản Anpha Land, giữ vai trò trong
công tác pháp chế của dự án
Imperia An Phú và các dự án khác
của công ty. 
Nguyên Giám đốc pháp chế Công
ty TNHH MTV Sàn Giao Dịch Bất
Động Sản Sài Gòn Anpha, phụ
trách chính trong việc điều hành
và giải quyết các vấn đề liên quan
đến pháp lý dự án. 
Nguyên Trưởng phòng pháp chế
Công ty TNHH Đầu Tư & Dịch Vụ
Kiến Á, quản lý và định hướng
phát triển nhân lực, phát triển kỹ
năng pháp chế cho nhân viên và
đối tác. 
Nguyên Trưởng văn phòng Công
ty TNHH Luật Việt Phúc
(VPLaw).
Phụ trách pháp lý tại các Dự án:
Imperia An Phú, Park Riverside,
Phước Long, D-Vela Residences,
Aurora Residences, Casa Marina
Resort, Casa Marina Mũi Né,
Malibu Hội An, Grand Manhattan,
Metropole Thủ Thiêm, Nhật
Hoàng I - II, Hội An D'or, Mỹ Phú,
Hưng Phú, Tân Cảng, The Park,
Villa Park, King Crown, Central
Garden, Symbio Garden,
Vinhomes Grand Park

BẢO HIỂM 
THÀNH CÔNG CỦA BẠN

HUỲNH BẢO LONG
GIẢNG VIÊN

Imperia An Phú
Park Riverside
Phước Long
D-Vela Residences
Aurora Residences
Casa Marina Resort
Casa Marina Mũi Né
Malibu Hội An
Grand Manhattan
Metropole Thủ Thiêm
Nhật Hoàng I - II  

Hội An D'or
Mỹ Phú
Hưng Phú
Tân Cảng
The Park
Villa Park
King Crown 
Central Garden
Symbio Garden
Vinhomes
Grand Park

Bằng năng lực của mình, cũng như nắm
bắt được tâm lý và nhu cầu của đối tác,
ông Huỳnh Bảo Long đã và đang khẳng
định mình là một trong những đối tác uy
tín trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, đặc biệt
là lĩnh vực bất động sản.

CHUYÊN MÔN CAO TRONG
CÁC NGÀNH

Pháp lý trong doanh nghiệp
Pháp lý ngoài doanh nghiệp
Pháp lý dự án 
Mua bán - Sáp nhập

Đầu tư nước ngoài 
Doanh nghiệp / M&A

CÁC KHOÁ HỌC THƯỜNG
HUẤN LUYỆN

Pháp lý và Tư duy pháp lý
Pháp lý và Bất động sản
Pháp lý và Đàm phán hợp đồng
Pháp lý và Doanh nghiệp
Quản lý Toà nhà
Dịch vụ khách hàng
Kỹ năng làm việc trong môi
trường pháp lý 
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng huấn luyện truyền kinh
nghiệm
Kỹ năng tạo động lực
Kỹ năng giải quyết vấn đề 


