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Giải pháp thanh toán 
trả sau dịch vụ 

chăm sóc 
sức khoẻ và làm đẹp



HENO viết tắt của “Healthcare Now”, tự hào là thương hiệu đặt 
viên gạch đầu tiên cho thị trường Mua trước, trả sau tại Việt Nam. 
Chúng tôi cung cấp giải pháp tài chính thông minh, giúp khách 
hàng trải nghiệm ngay những dịch vụ sức khỏe và làm đẹp chất 
lượng nhất

Mua SỨC KHOẺ, mượn HENO

ABOUT HENO

SLOGAN
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HENO giúp tất cả người Việt vượt qua rào cản tài chính, được chăm 
sóc sức khoẻ và làm đẹp một cách nhanh chóng, thuận tiện

Trong 5 năm trở thành thương hiệu "Mua trước trả sau" dịch vụ Y tế 
đứng đầu Việt Nam, top 10 khu vực Đông Nam Á.

HENO’S VISION

HENO’S MISSION HENO mang sứ mệnh giúp người Việt, ai cũng được chăm sóc sức 
khoẻ và sắc đẹp kịp thời

Ứng dụng sáng tạo công nghệ cùng giải pháp tài chính thông minh, 
HENO giúp bạn tiết kiệm thời gian tới 80% so với vay tín dụng.
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HENO giúp tất cả người Việt vượt qua rào cản tài chính, được chăm 
sóc sức khoẻ và làm đẹp một cách nhanh chóng, thuận tiện

Trong 5 năm trở thành thương hiệu "Mua trước trả sau" dịch vụ Y tế 
đứng đầu Việt Nam, top 10 khu vực Đông Nam Á.

HENO’S VISION

HENO’S VALUES
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PROVEN MODEL

walnut SAVEIN
$310 mn (năm 2021)

Ra mắt 2020 tại New Zealand
$2 bn (năm 2022)

Ra mắt 2020 tại United State
$4 mn gọi vốn năm 2022 (Seed)

Ra mắt 2020 tại India

$45.6 bn (năm 2021)
Ra mắt 2005 tại EU

$24 bn (năm 2021)
Ra mắt 2012 tại United State

$22.0 bn (năm 2021)
Ra mắt 2014 tại AUS

Thương hiệu 
BNPL 

hàng đầu

Lĩnh vực
chăm sóc 
sức khoẻ

Kết quả gọi vốn trong thị trường BNPL tăng từ

€150M (năm 2016) lên €3.5B (năm 2021). 
170+ 
STARTUPS

dealroom.co

5



Global

- 3.98k billion USD (năm 2030)

- CAGR 45.7%

Vietnam

- 491.3 million USD (năm 2022)

- CAGR 36.5%

- Tăng trưởng 137.3%/ năm
The Deloitte and Mambu guide to Buy Now, Pay Later 2022

Heno nghiên cứu và Shyn Group &  Global Wellness Institute 2020 Report
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- Tăng trưởng trung bình 20%/ năm
- Giá trị thị trường: 2.3 bn USD (năm 2020)

Thị trường chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam

- Home Credit đang là đối thủ lớn nhất, nhưng mô 
hình kinh doanh vẫn ưu tiên vay tín dụng hơn 
BNPL. Còn những đối thủ khác vẫn tập trung 
vào bán lẻ.

MARKET POTENTIAL
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OUR BUSINESS MODEL
HENO chia hoá đơn của khách hàng 
thành 4 kỳ trả sau không lãi suất, mỗi kỳ 
thanh toán trong 1 tháng. 

MDR 6,4% - 12% 

✔ HENO thanh toán 100% hoá đơn của khách hàng 
cho đối tác.

✔ HENO tính Tỷ lệ chiết khấu của đối tác (MDR) dựa 
trên giá trị hoá đơn Khách hàng.

Giá trị 
hoá đơn 
cao nhất

Khoảng

$ 2.100
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HENO’S 
BRAND KEY
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BRAND POSITIONING MAP

9



Đối tác (Merchant)
• Khó up sales vì ngân 

sách khách hàng.
• Không thể cho khách 

hàng nợ vì các chi phí 
phải thanh toán ngay.

• Các giải pháp thẻ tín 
dụng/trả góp nhiều hạn 
chế.

BUSINESS MODEL CANVAS

Problem

10

Solution Unique value 
proposition

Unfair 
advantage

Customer Segments

Cost structure Revenue Streams

Khách hàng (Customer)
• Ngân sách hạn chế hoặc 

tiếc tiền.
• Không có nhiều thời gian 

chờ đợi.
• Không đủ điều kiện sử 

dụng các giải pháp tín 
dụng/trả góp.

Cho phép Khách hàng chia 
nhỏ hóa đơn & thanh toán 
thành từng kỳ hàng tháng 
tại các Đối tác của HENO.

Key Metrics
• Số lượng Đối tác
• Giá trị giao dịch
• Thời gian xử lý giao 

dịch
• Tỷ lệ nợ xấu
• Quản lý dòng tiền
• Tỷ lệ Khách hàng tiếp 

tục sử dụng dịch vụ.

Đối tác (Merchant)
• Onboard nhanh chóng
• Vận hành đơn giản, 

không cần tải app
• Thời gian xử lý nhanh & 

thanh toán tức thời.

Khách hàng (Customer)
• Không mất phí (miễn phí)
• Hồ sơ đơn giản, tiện lợi, 

bảo mật
• Không ảnh hưởng lịch sử 

tín dụng (CIC).

• Mạng lưới Đối tác 
trong lĩnh vực y tế 
rộng khắp.

• Dữ liệu thẩm định đa 
nguồn, kết quả tức 
thời.

Channels
• Phát triển Đối tác & 

Khách hàng thông qua 
kênh Đại lý & CTV.

• Bán hàng thông qua 
cung cấp dịch vụ cho 
các Khách hàng của Đối 
tác.

Phân nhóm theo 2 chiều

1. Theo Đối tác & dịch vụ
• Thời gian điều trị/cung cấp 

dịch vụ.
• AOV & Tính thiết yếu
• Chất lượng đối tác.

2. Theo chân dung Khách hàng 
(user profile)
• Lịch sử tín dụng KH.
• User’s portrait từ hồ sơ và 

dữ liệu của HENO.

Vận hành & phát triển
• Chi phí nhân sự
• Chi phí phát triển Đối tác 

(merchant)
• Chi phí Marketing.

Dịch vụ
• Chi phí thẩm định
• Chi phí nợ xấu/dự phòng rủi ro
• Chi phí giải quyết nợ xấu.

• MDR (chiết khấu) nhận từ Đối tác (Merchant) trên 
các giao dịch

• Phí thanh toán trễ hạn
• Hoa hồng khi kích thích khách hàng sử dụng vụ mới 

tại các Đối tác.



USP 1: PRODUCT SPECIFICALLY  DESIGNED

Nha khoa

Thẩm mỹ làm đẹp

Dịch vụ khám Y tế

Thẻ thành viên 

Bao gồm các dịch vụ tại phòng 
khám/ nha khoa. HENO hợp tác với 
những đối tác chất lượng và uy tín.

✔ Giá trị đơn hàng trung bình: Cao
✔ Thời gian liệu trình: Dài
✔ Hành vi khách hàng: Tốt

✔ Giá trị đơn hàng trung bình:  Cao
✔ Thời gian liệu trình: Vừa
✔ Hành vi khách hàng: Tốt

✔ Giá trị đơn hàng trung bình: Cao
✔ Thời gian liệu trình: Dài
✔ Hành vi khách hàng: Tốt

Khách hàng được cấp thẻ thành viên và 
sử dụng khi có nhu cầu. Chủ yếu: Mổ mắt, 
phẫu thuật,...

Làm đẹp là  nhu cầu thiết yếu đối với 
phụ nữ. Được chăm sóc hàng ngày, 
nhu cầu sử dụng cao

Xây dựng hệ sinh thái dịch vụ Y tế, phát triển 
từ địa bàn tỉnh hoặc vùng. Sau đó tặng thẻ 
thành viên cho những khách hàng tin cậy.

*Bên trên là 4 loại hình dịch vụ đang được HENO triển khai tại Vietnam.
*Tất cả các tiêu chí trên chỉ mang tính chất minh hoạ và chưa cụ thể. 11

✔ Giá trị đơn hàng trung bình:  Vừa
✔ Thời gian liệu trình: Vừa
✔ Hành vi khách hàng: Tốt



Cung cấp 
thông tin cá nhân 
cơ bản cần thiết

Chuẩn bị thiết bị 
có kết nối internet 

để thực hiện 
cuộc gọi video

Chờ thông báo kết 
quả từ Heno

Được phê duyệt, sử dụng 
dịch vụ và quản lý các gói 
thanh toán thông qua tài 

khoản trực tuyến

*Đây là quy trình áp dụng cho dịch vụ giá trị cao và được phối hợp với 
các đối tác tại cơ sở (trường hợp phức tạp nhất).

HENO đào tạo 
và phối hợp 
Marketing 
với đối tác

Hệ thống tự động 
kiểm tra 

tính đầy đủ 
của hồ sơ

Thẩm định viên 
trực tiếp gọi video call 
với khách hàng hoặc 

khách hàng được 
xác minh tự động

Chuyên viên tư vấn 
thực hiện cuộc gọi 

được ghi âm để thông 
báo kết quả và xác 

nhận giao dịch

Trung tâm dịch vụ 
khách hàng, nhắc 
nhở kỳ thanh toán 
và xử lý thanh toán 

trễ hạn

User’s flow

SLA: 15 phút

USP 2: COMPLETELY ONLINE ONBOARDING
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Chấp nhận tiền 
thẩm định

Chốt sale trên 
sàn TMĐT

Quy trình thẩm 
định hoàn chỉnh

Mô hình coupon 
selling giúp HENO 
thẩm định trước và 

hoàn tất giao dịch tại 
thời điểm Khách hàng 

xác nhận.

Chiến lược của HENO là tạo ra các sản phẩm hướng đến khách 
hàng, vì vậy quy trình thẩm định của chúng tôi được linh động 
tùy chỉnh để phù hợp với trải nghiệm khách hàng.

USP 3: FLEXIBLE APPRAISAL PROCESS

HENO tích hợp đa nền tảng 
vào trang web và ứng dụng 
của các đối tác để thẩm định 

trực tuyến và phê duyệt 
ngay lập tức mọi nhu cầu 

chăm sóc và sử dụng dịch vụ 
của khách hàng.

Chốt sale tại 
cơ sở đối tác

HENO chuẩn bị chi tiết 
các kịch bản phù hợp với 

từng sản phẩm và đội ngũ 
luôn sẵn sàng hỗ trợ 

khách hàng qua hotline, 
zalo OA và meeting room.
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PERFORMANCE REPORT

18/11/2021

Ngày ra mắt

Khu vực của đối tác:

Build sản phẩm

Until May 10, 2022

6,9% 7,19%

Revenue

✔ Hanoi
✔ Vinh Phuc
✔ Nghe An
✔ Ho Chi Minh

08/02/2022
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Nha khoa

Quy mô giao dịch trung bình

Thời gian 
trung bình 
xử lý 
mỗi giao dịch

Thẩm mỹ Bệnh viện

Tiêm chủng

Coming 
soon

Coming 
soon

Coming 
soon

Gym & Fitness Dinh dưỡng50+ Đang kết nối

1,000$
400$target

Until May 10, 2022

15 
phút
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PERFORMANCE REPORT
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ROAD MAP

2021 - 2022

T3/2022, chính thức ra mắt 
HENO

Gọi vốn từ các nhà đầu tư 
với tỷ lệ vốn góp 30%

Sau 3 tháng ra mắt, HENO 
đã đạt 100 đơn giao dịch 
khách hàng.
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2022 - 2023

Chạy thử nghiệm, tổ chức sự 
kiện workshop sức khoẻ 
cộng đồng

Nhanh chóng chiếm lĩnh thị 
trường Hà Nội

Top 10 doanh nghiệp khởi 
nghiệp ICT trong lĩnh vực 
công nghệ.

2023 - 2025

Cải tiến công nghệ và phát 
triển ứng dụng, dịch vụ trên 
toàn quốc

Top 1 dịch vụ BNPL được tin 
dùng nhất tại Việt Nam

Được tổ chức PCI cấp chứng 
nhận bảo mật quốc tế PCI 
DSS.

2026

Mở rộng thị trường ra Đông 
Nam Á, hợp tác với nhiều 
merchant uy tín

Top 10 ứng dụng BNPL 
hàng đầu khu vực Đông 
Nam Á

Giải thưởng Công ty tài 
chính của năm từ tạp chí 
ABF.



OUR TEAM

SALES & 
MARKETING

OPERATIONS

PRODUCT

ADMINISTRATION

Marketing

Business Development

Operation

Customer service

Product design

Technology Dev

Human Resource MGMT

Financial MGMT

Risk Management

15+ nhân sự
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Founder & CEO

Co-founder & COO

▪ Từng làm Product Manager tại Viettel
▪ 3 năm kinh nghiệm tư vấn cho Startup
▪ 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực giải pháp Y 

tế, tài chính và Digital banking.

▪ Từng làm BD Executive & Project Manager tại 
Viettel.
▪ Founder Vietnam Case Study Community.
▪ 3 năm kinh nghiệm trong IT solutions, Finance 

& Marketing.

Brand Manager

▪ Co-Founder Content Marketing - Nói hay ho, đọc 

tò mò

▪ 2 năm hoạt động lĩnh vực Marketing & Branding 

tại Agency cho các Client công nghệ.



THANK YOU

laitran.namanh@heno.com.vn

0355 175 698

Contact us:

Mua SỨC KHOẺ, mượn HENO


