
CALDERAS
Nền tảng ứng lương doanh nghiệp



2HIỆN TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chi phí thuê 
nhà

Chi phí sinh
hoạt

Chi phí y 
tế

Trang thiết 
bị

46%

Theo nghiên cứu PwC



3NHỮNG RẮC RỐI VƯỚNG PHẢI

Vay tín dụng đen
Mức lãi suất khoảng 720%/năm

Vay bạn bè, đồng nghiệp, người thân…
Không lãi suất

Vay tín chấp, thẻ tín dụng
Mức lãi suất khoảng 45%/năm + phí bảo hiểm 5% giá trị tổng 
khoản vay

Vay cầm đồ
Mức lãi suất khoảng 720%/năm



4LÃNG PHÍ VÌ THIẾU HIỆU QUẢ

Mức lương theo giờ một nhân viên: 10.00.000/160= 62.500 vnđ
Mức lãng phí hàng năm: 200*43%*75.000*3*52 = 838.500.000 vnđ

916m
3h

Gặp các vấn đề về tài chính

Nhân viên
Giải quyết vấn đề tài chính

Một tuần
Doanh nghiệp đang lãng phí trong một năm

Tiền lương

43% 3h840m



5THÁCH THỨC DOANH NGHIỆP PHẢI ĐỐI MẶT

Cải thiện sự
gắn kết

Xây dựng sự
trung thành

Thu hút nhân
tài

Tăng hiệu suất 
làm việc



6GIẢI PHÁP ỨNG LƯƠNG DOANH NGHIỆP



7GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO DOANH NGHIỆP

Nhân viên

1. Ứng lương 24/7

2. Không lãi phí phát sinh

3. Trợ lý tài chính thân cận

Doanh nghiệp

+7.5% Hiệu suất làm việc

-36% Tỷ lệ nghỉ việc

+81% Độ hấp độ hấp dẫn



8KHÔNG LÃI, PHÍ PHÁT SINH

Theo FE Credit và DoctorDong

62%
+5% phí1 cốc 

cafe

1000%

https://fecredit.com.vn/vay-tien-mat/uu-dai-tien-mat/
https://doctordong.vn/


9

Thống kê minh bạch, 
tự động và không 

phát sinh thêm chi phí 
vận hành

RÕ RÀNG, MINH BẠCH
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Trên cả một tiện ích 
ứng lương, GIMO là 

ứng dụng giúp kết nối 
giữa doanh nghiệp và 

người lao động để 
thúc đẩy sự gắn kết, 

tận tâm của nhân viên

HƠN CẢ MỘT ỨNG DỤNG ỨNG LƯƠNG



11THAM GIA NGAY CÙNG GIMO

Miễn phí triển khai Giảm 100% chi phí ứng lương cho nhân viên 
trong 6 tháng

Go-Live

Ký hợp đồng

Tích hợp
Hệ thống



12VỀ CÔNG TY GIMO

GIMO là công ty công nghệ phần mềm dịch vụ cung cấp các giải pháp tài chính cá nhân. Sứ mệnh 
của GIMO “xây dựng các giải pháp công nghệ giúp cho các mọi người có một nền tảng tài chính cá 
nhân vững mạnh”

GIMO tin tưởng rằng, con người sẽ chỉ thực sự hạnh phúc khi có một nền tảng tài chính cá nhân 
vững mạnh.

CONTACT US

ngocnv@gimo.vn 0908.612.666 https://gimo.vn


