
BÁO GIÁ DỊCH VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC PHONG THỦY THIỆN VŨ LONG

Trụ sở: 58 Xóm Đường - Khê Nữ - Nguyên Khê – Đông Anh – Hà Nội.
Vpgd:  Tòa A2 - IA20 – KĐT Ciputra – Đông Ngạc – Bắc Từ Liêm – Hà Nội. 

Hotline: 0797 676 888



DỊCH VỤ ĐẶT TÊN CHO CON HỢP BÁT TỰ - 200K 

• Đặt tên cho con theo thuyết âm dương, ngũ hành.

• Hợp với bát tự của trẻ và cha mẹ.

• Giúp cho số mệnh của trẻ cân bằng, bổ trợ được ngũ hành thiếu khuyết trong bát tự,
giúp điều hòa, cân đối âm dương ngũ hành để từ đó cuộc sống thuận lợi hơn, giảm
bớt tai họa, giảm bớt sự xung khắc với lục thân.

• Thông tin cần cung cấp:

• Họ & giới tính – Ngày, giờ, tháng, năm sinh dương lịch của bé.

• Danh sách tên các cụ, ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em để tránh phạm húy.

• Chuyên gia phong thủy Thiện Vũ Long sẽ phân tích và đặt 05 tên hợp mệnh.



DỊCH VỤ ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU 

HỢP PHONG THỦY



ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU – CỬA HÀNG 

– TÊN CÔNG TY HỢP PHONG THỦY

• Đặt tên “Thương hiệu” “Cửa hàng” “Công ty” theo thuyết

âm dương ngũ hành, hợp bát tự chủ doanh nghiệp và các

thành viên cổ đông, hợp phong thủy nơi đặt trụ sở văn

phòng nhà máy sẽ giúp cho vận hội hanh thông, việc kinh

doanh, sản xuất thuận lợi và phát triển bền vững hơn.

• Hội tụ được vận khí tốt hơn, nhân khí vượng hơn từ đó

giúp cho tài vận hưng thịnh.

• Nhân tài tụ hội thời danh vọng vươn xa, giúp cho doanh

nghiệp uy tín, nhiều đối tác tìm đến hợp tác mang lại sự

thịnh vượng cho công ty, tập đoàn.

• Đặt tên Thương hiệu: 5.000.000 vnd

• Đặt tên Công ty: 2.000.000 vnd

• Đặt tên cửa hàng, shop: 1.000.000 vnd

Hotline: 0797 676 888 



TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG VẬN MỆNH

TRẺ DƯỚI 13 TUỔI

300K

- Phân tích số mệnh và định hướng cho trẻ về: 

• Tính cách và phương pháp giáo dục. 

• Lựa chọn môn năng khiếu, sở năng, lĩnh vực

hợp mệnh, hướng phát triển cho bản thân.

• Giúp cho phụ huynh biết được tính cách

hướng ngoại và tính cách hướng nội, ưu và

nhược điểm của các em, nội tâm và nguyện

vọng. Sở thích cùng những đam mê của trẻ.

• Giúp cho phụ huynh biết được vận trình cùng

từng giai đoạn tốt xấu của cuộc đời, để từ đó

có kế hoạch cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

• Định hướng vận mệnh giúp trẻ có được

phương pháp giáo dục, tu dưỡng tốt hơn, rèn

luyện bản thân và có ý chí tốt hơn.
Hotline: 0797 676 888 



TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG

NGHỀ NGHIỆP HỢP MỆNH

TRẺ DƯỚI 18 TUỔI – 500k 



Phân tích số mệnh và định hướng cho cá nhân về:

Tính cách và phương pháp giáo dục. 
Lựa chọn môn sở năng, lĩnh vực hợp mệnh, hướng phát triển cho bản thân.

Giúp cho phụ huynh biết được tính cách hướng ngoại và tính cách hướng nội, 
ưu và nhược điểm của các em, nội tâm và nguyện vọng. Sở thích cùng những
đam mê của trẻ.

Giúp cho phụ huynh biết được vận trình cùng từng giai đoạn tốt xấu của cuộc
đời, để từ đó có kế hoạch cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. 

Định hướng vận mệnh giúp trẻ có được phương pháp giáo dục, tu dưỡng tốt
hơn, rèn luyện bản thân và có ý chí tốt hơn. 



Hotline: 0797 676 888

Tư vấn nhân sự hợp mệnh góp vốn kinh doanh, cổ

đông sáng lập công ty.

Tư vấn sắp xếp nhân sự cho tổ chức, doanh nghiệp.

Tư vấn nhân sự, vận khí của đối tác làm ăn.

Phân tích vận hội tốt xấu qua từng giai đoạn cuộc

đời, lĩnh vực phù hợp, vị trí và chức năng. Khả năng

phát huy của từng cá nhân và thành quả đạt được

trong cuộc đời. Từ đó tổ chức, doanh nghiệp có cơ

sở để tuyển dụng, đề bạt, cất nhắc vào những vị trí

quan trọng.

PHÍ TƯ VẤN

TÙY MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ TƯ VẤN

VẬN HỘI NHÂN SỰ



Hotline: 0797 676 888

• + Tư vấn đầu tư tài chính

• + Tư vấn đầu tư chứng khoán

• + Tư vấn đầu tư vàng

• + Tư vấn đầu tư ngoại tệ

• + Tư vấn đầu tư tiền điện tử

• + Tư vấn đầu tư bất động sản

• + Tư vấn đầu tư kinh doanh

• + Tư vấn đầu tư sản xuất

Phân tích vận hội tốt xấu qua từng giai đoạn cuộc đời, lĩnh vực

phù hợp, vị trí và chức năng. Khả năng phát huy của từng cá

nhân và thành quả đạt được trong cuộc đời. Từ đó nắm được

vận hội lúc nào tốt, lúc nào xấu, nên đầu tư lĩnh vực nào và

thực hiện ra sao để đạt được giá trị cao nhất.

PHÍ TƯ VẤN

5% - 20% 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ TÀI 

CHÍNH HỢP MỆNH 

ĐÓN VẬN HỘI TỐT



BÁT TỰ TRẠCH CÁT DỤNG SỰ 
(Lịch xem ngày giờ tốt mọi việc trong 01 năm)

+ Ngày - Giờ tốt xuất hành. 

+ Ngày - Giờ tốt ký kết hợp đồng. 

+ Ngày - Giờ tốt khai trương. 

+ Ngày - Giờ tốt cưới hỏi. 

+ Ngày - Giờ tốt mua bán bất động sản. 

+ Ngày - Giờ tốt nhậm chức. 

+ Ngày - Giờ tốt động thổ. 

+ Ngày - Giờ tốt khởi công xây dựng. 

+ Ngày - Giờ tốt đổ trần, cất nóc. 

+ Ngày - Giờ tốt nhập trạch. 

+ Ngày - Giờ tốt tu tạo, sửa nhà. 

+ Ngày - Giờ tốt mua xe. 

+ Ngày - Giờ tốt phẫu thuật, sinh mổ. 

+ Ngày - Giờ tốt đặt bếp. 

+ Ngày - Giờ tốt lắp đặt giường. 

+ Ngày - Giờ tốt chôn cất, cải táng.

999k 

Sổ tay "Bát Tự Trạch Cát Dụng Sự" không thể thiếu đối với bạn,

bởi ngày giờ tốt bạn hỏi việc muốn làm, dựa trên nền tảng

"Bát_Tự" "Ngày, giờ, tháng, năm sinh" của bạn. Kết hợp với

Trạch cát, ngày giờ hội tụ những sao tốt cho việc bạn muốn làm.



TƯ VẤN 
XEM PHONG THỦY

Hotline: 0797 676 888 – Phí tư vấn: 20.000/ m2



TƯ VẤN XEM PHONG THỦY

+ Phong thủy đất đai + Phong thủy nhà ở

+ Phong thủy căn hộ chung cư + Phong thủy biệt thự

+ Phong thủy nhà thờ, từ đường + Phong thủy văn phòng, công ty

+ Phong thủy kho, xưởng* + Phong thủy nhà máy sản xuất*

+ Phong thủy dự án bất động sản* + Phong thủy lăng mộ, nghĩa trang*

HỒ SƠ PHONG THỦY

- Phân tích vận mệnh gia chủ, các thành viên trong gia đình. Vận hội chủ đầu tư, cổ đông.

- Phân tích địa thế phong thủy tốt xấu, phương vị hợp khắc mệnh, vận thế hưng suy. 

- Phân tích vị trí đắc địa hay suy bại, các năm vận trình tốt xấu, ứng vào những mệnh nào.

- Phân tích Đại cục – Đại vận, Trung cục – Trung vận, Tiểu cục – Tiểu vận của cuộc đất. 

- Phân tích, bố trí, bố cục, cải tạo âm dương nội ngoại cục và ngũ hành của cuộc đất. 

- Đưa ra giải pháp hữu hiệu để tránh hung hóa cát, giảm hung họa, đón vận tốt. 



TẦM LONG MẠCH ĐẤT KẾT LẬP MỘ - QUY HOẠCH NGHĨA TRANG

+ Đất âm trạch lập mộ cá nhân + Phong thủy bảo địa lập mộ dòng họ

+ Địa thế tốt phát nhân đinh + Địa thế tốt phát danh tài

+ Địa thế tốt phát quan + Địa thế tốt hưởng phú quý

+ Địa thế tốt phát tam công + Địa thế phát cửu khanh

+ Địa thế phát lục bộ + Địa thế phát tướng quân

+ Địa thế phát công hầu + Địa thế phát vương

HỒ SƠ PHONG THỦY

- Phân tích vận mệnh gia chủ, các thành viên trong gia đình.

- Phân tích địa thế phong thủy tốt xấu, phương vị hợp khắc mệnh, vận thế hưng suy. 

- Phân tích vị trí đắc địa hay suy bại, các năm vận trình tốt xấu, ứng vào những mệnh nào.

- Phân tích Đại cục – Đại vận, Trung cục – Trung vận, Tiểu cục – Tiểu vận của cuộc đất. 

- Chọn cuộc đất theo đúng yêu cầu của gia đình, dòng tộc. 



Hotline – Báo giá: 0797 676 888 

TƯ VẤN – PHÂN PHỐI

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

• Phân phối dự án căn hộ chung cư

• Phân phối dự án đất nền đô thị, ngoại thành, ven biển

• Phân phối dự án bất động sản nghỉ dưỡng, stayhome

• Phân phối dự án bất động sản công nghiệp

• Phân phối dự án bất động sản thổ cư

• Phân phối dự án bất động sản cho thuê

• Tư vấn đầu tư dự án bất động sản, các khu vực vị trí tiềm

năng tăng giá và ổn định trên toàn quốc. Được hỗ trợ từ A-Z 

khi nhà đầu tư ủy quyền quản lý việc đầu tư. 

• Phí tư vấn đầu tư cam kết lợi nhuận 20 – 100% ( 5 – 10%)



DỊCH VỤ TÌM BẤT ĐỘNG SẢN HỢP PHONG THỦY

HỒ SƠ PHONG THỦY

- Phân tích vận mệnh gia chủ, các thành viên trong gia đình. Vận hội chủ đầu tư, cổ đông.

- Phân tích địa thế phong thủy tốt xấu, phương vị hợp khắc mệnh, vận thế hưng suy. 

- Phân tích vị trí đắc địa hay suy bại, các năm vận trình tốt xấu, ứng vào những mệnh nào.

- Phân tích Đại cục – Đại vận, Trung cục – Trung vận, Tiểu cục – Tiểu vận của cuộc đất. 

- Phân tích, bố trí, bố cục, cải tạo âm dương nội ngoại cục và ngũ hành của cuộc đất. 

- Đưa ra giải pháp hữu hiệu để tránh hung hóa cát, giảm hung họa, đón vận tốt. 

Phí dịch vụ: 1%

+ Tìm đất đai có địa thế đẹp + Tìm nhà ở hưng vượng

+ Tìm căn hộ chung cư hợp mệnh + Tìm biệt thự tụ danh tài

+ Tìm nơi kinh doanh vượng lộc tài + Tìm văn phòng, công ty tụ nhân tài

+ Tìm kho, xưởng tụ tài lộc* + Tìm nhà máy sản xuất đắc địa*

+ Tìm phong thủy bảo địa làm dự án bđs* + Tìm đất mộ vượng nhân đinh, phú quý*



Hotline – Báo giá: 0797 676 888 

TƯ VẤN THIẾT KẾ 

KIẾN TRÚC HỢP PHONG THỦY

+ Thiết kế kiến trúc nhà ở 

+ Thiết kế kiến trúc nhà hàng

+ Thiết kế kiến trúc trụ sở công ty*

+ Thiết kế kiến trúc nhà máy sản xuất*

+ Thiết kế thi công nhà thờ từ đường*

+ Thiết kế kiến trúc biệt thự

+ Thiết kế kiến trúc khách sạn*

+ Thiết kế kiến trúc công trình nhà nước*

+ Thiết kế quy hoạch dự án bất động sản*

+ Thiết kế quy hoạch nghĩa trang dòng họ*

Bao gồm hồ sơ Thiết kế

& hồ sơ tư vấn Phong thủy



TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT HỢP PHONG THỦY

+ Thiết kế thi công nội thất nhà ở + Thiết kế thi công nội thất biệt thự

+ Thiết kế thi công nội thất nhà hàng + Thiết kế thi công nội thất khách sạn

+ Thiết kế thi công nội thất văn phòng + Thiết kế thi công nội thất công sở

+ Thiết kế thi công nội thất chung cư + Thiết kế thi công nội thất bar - cafe

HỒ SƠ THIẾT KẾ NỘI THẤT

- Bản vẽ 2D

- Bản vẽ 3D

- Bản vẽ thi công nội thất

- Hồ sơ phân tích Phong thủy nội thất hợp mệnh. 

- Vật phẩm, cây xanh có tác dụng trong trang trí nội thất. 



TƯ VẤN THIẾT KẾ SÂN VƯỜN TIỂU CẢNH HỢP PHONG THỦY

+ Thiết kế thi công sân vườn nhà ở + Thiết kế thi công sân vườn biệt thự

+ Thiết kế thi công sân vườn nhà hàng + Thiết kế thi công sân vườn khách sạn

+ Thiết kế thi công tiểu cảnh văn phòng + Thiết kế thi công sân vườn công sở

+ Thiết kế thi công tiểu cảnh chung cư + Thiết kế thi công sân vườn bar - cafe

HỒ SƠ THIẾT KẾ SÂN VƯỜN TIỂU CẢNH & PHONG THỦY

- Bản vẽ 2D

- Bản vẽ 3D 

- Bản vẽ kỹ thuật thi công

- Hồ sơ phân tích phong thủy

- Ý nghĩa phong thủy của từng loại cây, vật phẩm trong trang trí sân vườn


