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Chào mừng bạn đến với
Nền tảng tạo ứng dụng chăm sóc khách hàng

Loyalty app do CNV Loyalty 
triển khai là một ứng dụng 
quản lý, chăm sóc khách 
hàng thời đại 4.0. 

Với sự lên ngôi của công nghệ, CNV Loyalty hiểu rằng Doanh 
nghiệp cần một giải pháp cũng như những tính năng mới 
để giữ chân khách hàng cũ.

Tự động hoá quá trình thông báo ưu đãi đến khách hàng, 
sử dụng ưu đãi và tích điểm. Giúp kích thích nhu cầu mua 
cũng như xây dựng lòng trung thành của khách hàng.



Đội ngũ trẻ
& nhiều kinh nghiệm

14 năm làm trong lĩnh vực TMĐT, Mobile App

Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực CNTT. Hơn 9 năm trong lĩnh 
vực SaaS, đã triển khai cho hàng 
nghìn khách hàng thành công.

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong 
việc nghiên cứu, phát triển và vận 
hành các hệ thống nền tảng, dịch 
vụ thanh toán có lượng truy cập 
cao và mang lại dòng tiền lớn.

Hơn 6 năm kinh nghiệm về Digital 
Marketing, tư vấn & triển khai gần 
500 dự án đa dạng ngành hàng.

NGUYỄN TUẤN PHÚ

NGUYỄN GIANG NAM

LÊ MINH CƯỜNG

ĐỖ ĐĂNG KHOA

FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER

CHIEF GROWTH OFFICER

CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

CHIEF MARKETING OFFICER
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NGUYỄN MINH TÙNG

VÕ THÀNH ĐẠT

LÊ KIM THE

TRƯƠNG HUỲNH GIA BẢO 

NGUYỄN VINH HIỂN

TRẦN THỊ PHƯƠNG TRANG

NGUYỄN TUẤN PHONG

ĐINH QUỐC HÂN
HEAD OF PRODUCT

HEAD OF PROJECT

HEAD OF PEOPLE

HEAD OF MOBILE

HEAD OF ACCOUNT

HEAD OF FINANCE

HEAD OF SALES

HEAD OF BACKEND
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Giới thiệu nền tảng
CNV Loyalty

Chìa khoá
giúp doanh nghiệp

tối ưu hoá hoạt động
kinh doanh thông qua

tệp khách hàng trung thành

Khách hàng trung thành là 
mục tiêu, là động lực chính 
mà doanh nghiệp hướng đến. 
Nền tảng CNV Loyalty sẽ là 
cầu nối giữa doanh nghiệp và 
khách hàng, duy trì mối quan 
hệ cộng sinh không thể tách 
rời này để doanh nghiệp phát 
triển bền vững.
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Mục lục

Lợi ích Ngành nghề

Khách hàngTại sao lại nên chọn CNV Loyalty Platform

Tính năng
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Các ứng dụng sử dụng nền tảng CNV Loyalty
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Lợi ích khi triển khai nền tảng CNV Loyalty

Nền tảng CNV Loyalty ra đời như một giải pháp cần thiết cho các doanh nghiệp đang cần một hệ sinh thái chăm sóc 
khách hàng mới mẻ, đa dạng và thông minh hơn. 

Lợi ích mà CNV Loyalty Platform mang 
đến cho doanh nghiệp chính là việc 
tập trung vào đối tượng khách hàng 
tiềm năng cũng như thiết lập hệ 
thống khách hàng trung thành của 
mình.  Nhằm góp phần vào hiệu quả 
của hoạt động kinh doanh để từ đó 
phát triển bền vững theo thời gian.

Gia tăng doanh số 

Giảm chi phí

Gia tăng tương tác

Tạo lan truyền

Tạo sự liên kết

Kích thích tái mua hàng

Giúp doanh nghiệp tạo được 
đơn hàng, nhắm được khách 
hàng tiềm năng và xây dựng 
thành tệp khách hàng trung 
thành một cách tự động.

Giảm rất nhiều chi phí cho việc 
xây dựng hệ sinh thái chăm sóc 
khách hàng thế hệ mới cùng 
chi phí bỏ ra cho Marketing.

Khiến cho khách hàng dành 
nhiều thời gian hơn vào App 
cũng như thương hiệu mà họ 
đang quan tâm, gia tăng sự 
tương tác qua lại giữa khách 
hàng và doanh nghiệp.

Kích thích sự chia sẻ, quảng bá 
từ khách hàng cũ đến các khách 
hàng mới nhờ các chương trình 
ưu đãi mà App đưa ra.

Thông qua các tính năng của 
App giúp tạo sự liên kết chặt 
chẽ và bền vững giữa khách 
hàng và doanh nghiêp.

Khi khách hàng có hứng thú với 
App cùng những lợi ích mà mình 
nhận được thì sẽ tạo động lực 
để khách hàng tái mua hàng 
cũng như tái sử dụng App.
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Tại sao chọn CNV Loyalty 
Platform để triển khai 
Loyalty App

CHI PHÍ
XÂY DỰNG THẤP

THỜI GIAN TRIỂN KHAI 
NHANH CHÓNG

ĐÃ TRIỂN KHAI TRÊN 
NHIỀU THƯƠNG HIỆU LỚN

UPDATE, BẢO TRÌ
MIỄN PHÍ

CNV Loyalty Platform là nền 
tảng có sẵn giúp tiết kiệm chi 
phí xây dựng.

CNV Loyalty Platform sẽ giúp 
bạn giải quyết vấn đề nan 
giải này chỉ trong 7 ngày 
triển khai.

CNV Loyalty đã xây dựng 
core sản phẩm hoàn thiện, 
có demo chạy ổn định và đã 
triển khai cho rất nhiều doanh 
nghiệp lớn.

Miễn phí trọn đời với các dịch 
vụ bảo trì, bảo hành giúp cho 
doanh nghiệp an tâm khi sử 
dụng nền tảng CNV Loyalty.
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Ai nên triển khai Loyalty App

Tất cả những nhà kinh doanh muốn gia tăng doanh thu và 
giảm chi phí quảng cáo thì nên triển khai Nền tảng CNV 
Loyalty.

Thương hiệu lớn

SME

Cửa hàng nhỏ
Những thương hiệu lớn 
đang muốn sở hữu hệ sinh 
thái chăm sóc khách hàng 
hoàn hảo hơn, vận hành 
một cách chuyên nghiệp 
hơn, đồng thời muốn tối ưu 
chi phí quảng cáo và gia 
tăng doanh thu.

Thương hiệu vừa và nhỏ 
đang sở hữu hệ thống 
Omnichannel có nhu cầu tối 
ưu và áp dụng Automation 
trong hoạt động Sale cũng 
như Marketing.

Các kênh bán với quy mô 
nhỏ, lẻ - có khi chưa có 
website và cửa hàng nhưng 
vẫn muốn gia tăng doanh 
thu và quảng bá rộng hơn 
đến những khách hàng cũ.
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Ai nên triển khai Loyalty App
Những ngành nghề phù hợp với Nền tảng chăm sóc khách hàng

F&B Bán Lẻ

Gym Công Nghệ

Spa Thời Trang

Bệnh Viện Quản Lý Chung Cư
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1. ƯU ĐÃI

3. TÍCH ĐIỂM THÀNH VIÊN

5. E-COMMERCE

7. ĐÁNH GIÁ

9. KHÁCH HÀNG

2. ĐỔI THƯỞNG

4. MARKETING

6. BOOKING

8. NỘI DUNG

10. BÁO CÁO

Tổng hợp tất cả thông tin liên 
quan đến ưu đãi để doanh nghiệp 
dễ kiểm soát và khách hàng dễ 
dàng sử dụng.

Ứng dụng CSKH bằng các chương 
trình tích điểm, đổi điểm nhận 
quà/ ưu đãi nhằm kích thích sự 
trải nghiệm của khách hàng đối 
với sản phẩm/ dịch vụ để từ đó 
gia tăng tỉ lệ mua hàng.

Cho phép khách hàng thực hiện 
các thao tác mua sản phẩm/ 
dịch vụ của bạn trên hệ thống 
điện tử bằng cách thông qua ứng 
dụng di động - Loyalty App.

Cho phép khánh hàng đưa ra 
đánh giá về chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ mà khách hàng đã trải 
nghiệm. Và doanh nghiệp có thể 
kiểm soát tính năng này.

Lưu trữ thông tin khách hàng theo 
từng tiêu chí và phân loại theo 
từng cấp bậc sử dụng ứng dụng 
để có những chương trình ưu đãi 
phù hợp.

Thông qua các hoạt động tích 
điểm, đổi quà, gửi ưu đãi cho 
khách hàng, doanh nghiệp có thể 
quảng cáo sản phẩm/ thương 
hiệu một cách gián tiếp.

Thông qua các hoạt động tích 
điểm, đổi quà, gửi ưu đãi cho 
khách hàng, doanh nghiệp có thể 
quảng cáo sản phẩm/ thương 
hiệu một cách gián tiếp.

Giúp khách hàng chủ động hơn 
trong việc đặt lịch theo thời gian, 
địa điểm, chi nhánh (đối với các 
ngành dịch vụ).

Quản lý nội mọi nội dung mà 
doanh nghiệp muốn thông tin 
đến khách hàng với những thao 
tác thêm/xoá/sửa lúc cần thiết.

Báo cáo các số liệu liên quan đến 
khách hàng và ưu đãi theo từng 
tiêu chí.

Tính năng app
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1. Ưu đãi

a. Quản lý danh sách ưu đãi b. Quản lý ưu đãi theo 
thương hiệu

c. Hiển thị lịch sử sử dụng d. Nhận ưu dành đãi riêng
Bạn có thể quản lý mọi ưu đãi của 
mình. Khi nhìn vào danh sách ưu đãi, 
bạn sẽ  biết mình đang có bao nhiêu 
ưu đãi đã dùng, ưu đãi chưa dùng và 
cả hạn sử dụng của những ưu đãi đó. 

Mỗi thương hiệu sẽ có nhiều ưu đãi 
khác nhau. Khi tổng hợp lại nhiều 
thương hiệu thì sẽ có càng nhiều 
ưu đãi. 

Tính năng này cho phép người 
dùng nắm được lịch sử sử dụng ưu 
đãi của mình khi cần thiết. Đồng 
thời, nó sẽ giúp khách hàng không 
bỏ sót ưu đãi nào. 

Một số ưu đãi chỉ dành riêng cho 
một số nhóm khách hàng nhất 
định. Hoặc trong dịp đặc biệt (sinh 
nhật),…thì thành viên sẽ nhận được 
ưu đãi riêng.
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2. Đổi thưởng

a. Hiển thị danh sách phần 
thưởng

b. Khách hàng nhận 
thưởng

c. Thống kê lịch sử

Danh sách các loại phần thưởng, 
ưu đãi mà bạn sẽ nhận được trong 
khoảng thời gian nhất định.

Hiển thị toàn bộ danh sách khách 
hàng nhận thưởng để hệ thống tự 
động gửi phần thưởng đến khách 
hàng. 

Mọi hoạt động đổi thưởng, nhận 
quà sẽ được cập nhật liên tục 
để khách hàng biết mình đã sử 
dụng những ưu đãi nào. 
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3. Tích điểm thành viên

a. Quản lý thăng hạng b. Mua hàng tích điểm c. Sử dụng ưu đãi tích điểm d. Lịch sử tích điểm
Với tính năng này, bạn sẽ nắm mình 
có bao nhiêu điểm trong App, đã đạt 
tới mức có thể được thăng hạng theo 
quy định hay chưa. 

Hoạt động trọng yếu trong việc sử 
dụng app mà xưa nay mọi khách 
hàng vẫn hay quan tâm. Với số 
lượng tiền bỏ ra trong việc mua 
sắm, bạn sẽ nhận lại số điểm tương 
đương và được tích luỹ trong App. 

Ngoài việc mua hàng tích điểm 
thì thành viên còn có thể sử dụng 
ưu đãi để tích điểm. Khi không có 
nhu cầu sử dụng ưu đãi thì thành 
viên dùng ưu đãi đó để quy đổi  về 
điểm số.

Mọi hoạt động mua hàng sẽ được 
quy đổi về điểm số trong app. Và 
nó sẽ được hiển thị đầy đủ trong 
lịch sử tích điểm. 
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4. Marketing

a. Marketing cho thành viên 
mới

b. Ngày đặc biệt 
(sinh nhật)

c. Tiếp thị liên kết thành viên d. Thông báo push 
notification

Nếu là thành viên mới tham gia và sử 
dụng App lần đầu, bạn sẽ nhận được 
những quà tặng, ưu đãi đã quy định 
sẵn. Những phần thưởng này sẽ được 
tự động gửi đến bạn. 

Tính năng thông báo, gửi ưu đãi  
cho  các  nhóm  khách có sinh 
nhật trong tháng. Đến ngày sinh 
nhật của mình, bạn sẽ được nhận 
quà tặng từ App. 

Chỉ cần thực hiện một vài thao tác 
giới thiệu App đến bạn bè với điều 
kiện bạn bè tham gia sử dụng app 
thì bạn sẽ nhận được phần thưởng. 

Các thông báo tự động đẩy từ 
nhiều thương hiệu sẽ được gửi đến 
bạn. Nó hiển thị trong khoảng thời 
gian ngắn giúp bạn không bỏ xót 
promotion.
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a. Danh sách  sản phẩm b. Quản lý tìm kiếm 
sản phẩmHiển thị tất cả các sản phẩm có trên 

App để bạn có thể lựa chọn. Ở danh 
sách sản phẩm, bạn có thể lựa chọn 
theo từng danh mục để xem sản 
phẩm.

Cho phép bạn tìm kiếm sản phẩm 
theo nhu cầu mình đang cần. Ví 
dụ như tìm kiếm phân loại sản 
phẩm, phạm vi, nhà cung cấp, 
đơn vị giao hàng, giá cả,…

5. E-commerce

c. Quản lý giỏ hàng d. Quản lý ưu đãi 
mua hàngKhi mua hàng trên App, bạn được 

phép quản lý giỏ hàng của mình. 
Ngoài việc biết giỏ hàng của mình 
có những gì, bạn sẽ được thực hiện 
những thao tác: xoá, sửa, thêm, 
bớt, đổi địa chỉ giao hàng,...

Khi đã chọn hàng và thực hiện 
thao tác mua hàng, danh sách 
tất cả các ưu đãi mà bạn đang sở 
hữu sẽ được hiển thị. 
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6. Booking

a. Đặt chỗ b. Quản lý địa điểm 
đặt chỗ

c. Quản lý phiếu đặt bàn d. Quản lý lịch sử
Với tính năng này, bạn được phép đặt 
chỗ trước đối với nhà hàng, khách sạn, 
dịch vụ,…

Tính năng này giúp hiển thị tất 
cả các địa điểm có mặt của nhà 
hàng, khách sạn,..mà bạn có thể 
đặt chỗ nhằm mục đích giúp bạn 
chủ động hơn trong việc booking.

Khi đã booking xong thì bạn sẽ được 
nhận một mã đặt chỗ. Khi đến địa 
điểm đã book, chỉ cần đưa mã đặt 
chỗ của mình cho nhân viên. 

Giúp bạn dễ dàng kiểm tra lại lịch 
sử booking khi cần thiết. Ngoài ra nó 
còn như một bộ ghi chép giúp bạn 
ghi nhớ địa điểm mà bạn từng đến. 
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7. Đánh giá

a. Đánh giá sau khi mua hàng b. Đánh giá sau khi sử dụng ưu đãi

Tính năng này cho phép khách hàng được phép đánh 
giá về sản phẩm/ dịch vụ mà mình trải nghiệm. 

Tất cả những điều đó bạn có thể đánh giá ngay 
tại App để thương hiệu biết được ý kiến, cảm 
nhận của bạn nhằm nâng cao chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ. 
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8. Nội dung

a. Quản lý thêm/ xoá/ sửa nội dung, 
tin tức

b. Quản lý danh mục nội dung c. Tiếp thị nội dung thông báo

Giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện tác về nội 
dung, tin tức được hiển thị trên bảng tin cũng như 
quản lý chất lượng nội dung .

Nội dung sẽ được phân bổ trong từng danh 
mục với chủ đề tương ứng. Giúp bạn dễ dàng 
tiếp cận thông tin về sản phẩm, dịch vụ hay 
tin tức liên quan.

Bạn sẽ nhận được những thông báo từ App. 
Nội dung của những thông báo này tuỳ thuộc 
vào thương hiệu, doanh nghiệp mà bạn đã 
và đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ. 



9. Khách hàng
a. Quản lý khách hàng, 
nhóm khách hàng

b. Gom nhóm khách 
hàng theo điều kiện

c. Cài đặt mức thăng 
hạng thành viên

d. Quản lý lịch sử 
giao dịch khách hàng

Hiển thị thông tin cơ bản của 
khách hàng, giúp doanh ng-
hiệp dễ quản lý. Hiển thị các 
cấp bậc ủa khách hàng sử 
dụng ứng dụng.

Dựa vào điều kiện cần phân 
loại để gom nhóm khách 
hàng lại với nhau để gửi ưu 
đãi cũng như gợi ý sản phẩm 
mới phù hợp. 

Tự động thăng hạng thành 
viên khi khách hàng tích luỹ 
đủ số điểm yêu cầu.

Doanh nghiệp dễ dàng nắm 
được lịch sử giao dịch của 
khách hàng để sử dụng khi 
cần thiết.
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10. Báo cáo Khu vực thống kê, báo cáo các số liệu liên quan đến khách hàng và ưu đãi sẽ (được hiển thị trong Platform quản trị).
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a. Thống kê khách hàng b. Thống kê ưu đãi c. Thống kê số lượng mã ưu đãi

Thống kê khách hàng theo nhân khẩu học (giới 
tính, độ tuổi,…)

Thống kê số lượng khách hàng có sinh nhật trong 
tháng, hạng mức thành viên. 

Thống kê báo cáo theo thời gian (ngày, tuần, 
tháng, quý, năm) về trạng thái mã ưu đãi, 
loại ưu đãi, …

Thống kê số lượng mã ưu đãi đã dùng, chưa 
dùng, đã được tặng, chưa được tặng,…



Quy trình triển khai ứng dụng chăm sóc khách hàng

KÝ HỢP ĐỒNG ĐĂNG TẢI ỨNG DỤNG

CHỌN GIAO DIỆN ĐƯA VÀO VẬN HÀNH
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Cách hoạt động ứng dụng chăm sóc khách hàng

1. Khách hàng nhận ưu đãi

2. Đổi điểm nhận mã  ưu đãi/ voucher

3. Sử dụng mã ưu đãi/ voucher

4. Áp dụng khi thanh toán mua hàng

Tất cả ưu đãi hiển thị trong phạm vi được sử dụng của khách hàng

Khách hàng có thể chọn nhiều ưu đãi.

Khách hàng đổi điểm tưng ứng để nhận ưu đãi

Ưu đãi có thể là quà tặng, phần thưởng, voucher

Khách hàng áp dụng mã ưu đãi trên app hoặc tại cửa hàng

Mã ưu đãi giảm giá sản phẩm, giảm giá mua hàng

Giảm giá khi mua sản phẩm trên ứng dụng

Giảm giá khi mua sản phẩm tại cửa hàng/ nhân viên bán bằng máy POS
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Kịch bản ưu đãi mẫu cá nhân hóa khách hàng

Được tích điểm
Người dùng cuối

(End-user)

Loyalty App

Đổi ưu đãi khác 
trên ứng dụng 

Loyalty

Website 10 điểm

30 điểm5 điểm

15 điểm

Fanpage

Store Offline
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Kịch bản Marketing cá nhân hóa khách hàng

Khởi tạo nhiều kịch bản theo
nhu cầu khác nhau

Tặng Voucher 20% 
cho khách đã
mua hàng 20 lần

Tặng Voucher 20% 
cho khách
chưa có giao dịch 
trong tháng

30 điểm

20%

10%
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Kịch bản Sinh nhật cá nhân hóa khách hàng

24/11
01/12

10/12

- Tùy biến kịch bản sinh nhật
- Tự động chăm sóc
- Gia tăng tỉ lệ mua hàng

Thông báo
Chúc mừng nhận quà

Thông báo
Quà hết hạnThông báo

Chúc mừng sinh nhật
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Khách hàng đã triển khai Loyalty App
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Liên hệ triển khai và hợp tác

CÔNG TY CP TMĐT CÔNG NGHỆ VIỆT
Miền Nam: 259A Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 3, TPHCM

Miền Bắc: 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: 028 73000 118       Hotline: 1900 63 64 00

Website: cnvloyalty.com

1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, 
Quận Đống Đa, Hà Nội
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