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BƯỚC 1: MỞ CHỨC NĂNG POP-UPS 

Sau khi bấm vào đường dẫn English version hoặc Vietnamese version sẽ chuyển hướng đến trang báo cáo, ở trang này đối với những Quý khách 

hàng đầu tiên vào trang này sẽ có thể gặp tình trạng khóa pop-up nên cần mở pop-up trang web này (làm theo hướng dẫn như trong khung 

thông báo). Sau khi đã mở chức năng pop-ups thì những lần sau sẽ không xuất hiện khung thông báo này nữa.
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BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ CBRE TOÀN CẦU (CBRE GLOBAL RESEARCH GATEWAY) 

Sau khi mở chức năng pop-ups, nhấn refresh (F5) lại trang web đó sẽ xuất hiện yêu cầu đăng ký, bấm vào Registered đối với Quý khách chưa có 

tài khoản, Quý khách đã có tài khoản thì chỉ cần Log In vào tài khoản đã đăng ký trước. 

 

 



Hướng dẫn tải báo cáo từ Cổng thư viện điện tử CBRE toàn cầu (Global Research Gateway) 

Trang 3   

Sau khi bấm vào Registered, sẽ xuất hiện một trang yêu cầu nhập thông tin đăng kí. Email là địa chỉ tài khoản email đang hoạt động của Quý 

khách vì tài khoản này sẽ nhận được email thông báo xác nhận từ hệ thống. Chúng tôi khuyến khích Quý khách sử dụng địa chỉ email công tác vì 

trong tương lai có thể Chính sách truyền thông của chúng tôi thay đổi và chúng tôi sẽ không cho phép các tài khoản từ yahoo.com hoặc 

gmail.com, v.v. truy cập vào Cổng thư viện này. Password là mật khẩu mà Quý khách tự chọn để truy cập vào Global Research Gateway (không 

cần phải giống mật khẩu email của Quý khách) 
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Sau khi đăng kí thành công sẽ nhận được email xác nhận. 

Bước 3: ĐĂNG NHẬP VÀO CỔNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ CBRE TOÀN CẦU ( GLOBAL RESEARCH GATEWAY) 

Sau đó vui lòng truy cập bằng địa chỉ email và password đã đăng kí trên Global Research  Gateway  
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Và sau khi đăng nhập thành công báo cáo sẽ được tự động tải về. 

 

Lưu ý 1: Quý khách chỉ cần đăng ký một lần. Những lần truy cập sau chỉ cần đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký, báo cáo sẽ tự động được tải về 

máy Quý khách. Một khung thông báo về tài liệu vừa được tải sẽ hiện dưới góc trái màn hình. 
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Lưu ý 2: Ngoài Cổng thư viện điện tử CBRE toàn cầu (GLOBAL RESEARCH GATEWAY http://www.cbre.com/en/research/Pages/default.aspx), Quý 

khách có thể tìm những báo cáo khác về thị trường Việt Nam bằng cách truy  cập vào website CBRE Vietnam www.cbrevietnam.com, vào thư 

mục Useful Research để xem báo cáo. 

 

 

http://www.cbre.com/en/research/Pages/default.aspx
http://www.cbrevietnam.com/


Hướng dẫn tải báo cáo từ Cổng thư viện điện tử CBRE toàn cầu (Global Research Gateway) 

Trang 7   

Bấm vào file PDF English version hay Vietnamese version  để lấy báo cáo. Sau khi bấm vào đường dẫn EN hoặc VN, trang web sẽ tự động chuyển 

hướng đến Cổng thư viện điện tử CBRE toàn cầu (GLOBAL RESEARCH GATEWAY) và yêu cầu Quý khách đăng nhập. Lặp lại Bước 1 hoặc Bước 2 

hoặc Bước 3.

 


