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H2T SMART SOLUTION 

H2T được thành lập bởi những sáng lập viên  

với trên 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh  

vực marketing và chăm sóc khách hàng. 

 
H2T là công ty đầu tiên có khả năng cung cấp  

giải pháp trọn gói về xây dựng và vận hành  

các chương trình khách hàng thân thiết tại  

Việt Nam. 

 

Tầm nhìn 

Là công ty dẫn đầu thị trường về các giải pháp  

xây dựng chương trình khách hàng thân thiết. 

 

Giá trị cốt lõi 

Sáng tạo- Chuyên nghiệp- Hiệu quả 



• 1 trong 152 người được chứng nhận CLMP (Certified  

Loyalty Marketing Professional) trên toàn cầu, và là người  

đầu tiên tại Việt Nam. 

• 04 năm kinh nghiệm tư vấn về xây dựng các chương  

trình loyalty. Thiết kế chương trình loyalty cho nhiều đơn  

vị lớn như Prudential Vietnam, Vietravel, MB Bank, Sovico  

Group… 

• 03 năm kinh nghiệm quản trị chính sách và dịch vụ của  

chương trình Lotusmiles- Vietnam Airlines. 

• Đàm phán và điều hành các hợp đồng với gần 50  

đối tác của chương trình Lotusmiles. 

• Đại diện Vietnam Airlines về Loyalty trong Loyalty 

Working Group của liên minh SkyTeam. 

• Đại  diện  Vietnam  Airlines  trong  Nhóm  đàm  phán hợp 

đồng khách hàng lớn toàn cầu của liên minh SkyTeam. 

• 08 năm kinh nghiệm điều hành mạng bán tại châu Âu và 

Bắc Mỹ. 

• 01  năm kinh  nghiệm  về  phân  tích  số  liệu  và  phát triển  

sản phẩm bổ trợ. 
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Vận hành chƣơng trình 

• Quản trị chương trình 

Hệ thống hạ tầng 

• Hệ thống quản trị 

chương trình 

• Phần mềm vệ tinh 

• Website 

• Ứng dụng di động 

Thiết kế chƣơng trình 

• Thiết kế nội dung  

chương trình 

• Thiết kế bộ KPI 

• Thiết kế chiến lược 

giới thiệu chương trình 

loyalty ra thị trường 

GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA H2T 

• Các chương trình 

thường niên 

• Báo cáo phân tích 

• Đào tạo 



        

CHÖNG TÔI THIẾT KẾ NHIỀU HÌNH THÁI CỦA 

LOYALTY MARKETING 

Chƣơng trình loyalty  

cho khách hàng 
Xây dựng chương trình loyalty để 

tăng lòng trung thành và sự gắn 

bó lâu dài với khách hàng.  

Tặng thưởng đội ngũ sales để 
tăng sự gắn bó với công ty và hạn 
chế mất khách hàng khi nhân viên 
rời bỏ.  

Chƣơng trình loyalty 

 cho kênh bán 

    

Sử dụng các nguyên tắc của 

chương trình loyalty để chăm sóc 

chính các nhân viên nội bộ 

Chƣơng trình loyalty 

 cho nhân viên 



• Xây dựng mô hình và 
chiến lược 

• Đánh giá cạnh tranh 
• Các thực nghiệm trên 

thị trường 
• Mô hình tài chính  

01 
Chiến 
lược 

02 
Chương 

trình 

03 
Hoạt  
động 

CÁC NỘI DUNG THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH 

• Quy định tích điểm 
• Quy định đổi thưởng 
• Phân hạng hội viên 
• Các quy định khác 
• Hành trình hội viên 
• Tương tác với hội viên 

• Xây dựng đội ngũ 
• Đào tạo 
• Kế toán trong chương 

trình loyalty 
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GIAI ĐOẠN 1 

Chiến lược, thiết kế 

1-2 tháng 

• Thiết kế xây dựng chiến lược, mô 

hình và các chính sách cụ thể 

trong chương trình loyalty 

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA DỰ ÁN 

GIAI ĐOẠN 2 

Triển khai, tích hợp 

3-6 tháng 

• Phát triển và triển khai phần mềm 

• Xây dựng web và app 

GIAI ĐOẠN 3 

Quản trị và  

vận hành 

• Rà soát KPI và đề xuất  

điều chỉnh 

• Các chương trình  

promotion định kỳ 

• Các ý tưởng mới 

• Đào tạo 



Giai đoạn 1: Chiến lƣợc, thiết kế 

Hoạt động Phƣơng pháp 

• Xây dựng bức tranh về thị  

trường hoạt động của các  

chương trình loyalty 

• Nghiên cứu tại bàn 

• Nghiên cứu số liệu, kết quả khảo sát… sẵn có 

• Đánh giá thực tế triển khai tại doanh nghiệp 

Kết quả 

• Báo cáo đánh giá về thị  

trường và cạnh tranh 

• Chiến lược phát triển: chương  

trình loyalty sẽ có vai trò gì  

trong chiến lược phát triển  

của doanh nghiệp? Tầm nhìn  

và chiến lược của chương  

trình. 

• Thiết kế chương trình chi tiết 

• Tích điểm 

• Trả thưởng 

• Phân hạng 

• Các quy định chung 

• KPI 

• Hành trình khách hàng 

• Xây dựng chiến lược phát  

triển chương trình loyalty cho  

doanh nghiệp: Cơ hội  mà  

doanh nghiệp có thể khai thác  

được từ chương trình loyalty 

• Kết hợp các kết quả nghiên cứu trong phần 1 

• Các mô hình lý thuyết về chiến lược liên  

minh loyalty 

• Chiến lược phát triển của doanh nghiệp 

• Kinh nghiệm thực tế của H2T 

• Thiết kế quy định của chương  

trình và lộ trình triển khai 

• Thiết kế các quy định của chương trình loyalty 

cho từng đơn vị 

• Thiết kế cơ chế phối hợp giữa các đơn vị 

• Thiết kế trải nghiệm khách hàng thống nhất 

• 03 lần trình bày và chỉnh sửa đề xuất 



Workstream 2: Triển khai phần mềm Smart Loyalty 

Activities Methodology 

• Xây dựng lộ trình triển khai • Năng lực hiện tại của khách hàng 

• Kinh nghiệm của H2T 

    

     Kết quả 

1. Hệ thống lõi quản trị chương trình 

loyalty có thể hỗ trợ thực hiện các 

yêu cầu và thiết kế của chương 

trình .  

2. 12 tháng bảo hành miễn phí 

3. Hỗ trợ tại chỗ và hỗ trợ từ xa 

 

• Triển khai phần mềm • Xây dựng yêu cầu thương mại 

• Phát triển phần mềm và tùy chỉnh 

• Tích hợp hệ thống 

• Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật • Hỗ trợ tại chỗ và từ xa 

 



Giai đoạn 3: Quản trị, vận hành 

Hoạt động Phƣơng pháp 

• Rà soát KPI và đề xuất  

điều chỉnh 

• Phân tích số liệu và benchmark 

• Báo cáo hàng tháng 

• Meeting hàng quý 

• 01 supervisor và 01 account manager 

Kết quả 

• Các báo cáo hàng tháng về  

hiệu quả hoạt động của từng  

chương trình trong liên minh  

và của toàn liên minh 

• Ít nhất 1 chương trình  

promotion/quý 

• Ít nhất mỗi năm 1 tính năng  

mới cho chương trình 

• 2 lần đào tạo/năm cho đội ngũ  

marketing. Mỗi lần 1-2  

ngày/20 người. Giáo trình và  

tài liệu của Loyalty Academy  

(Mỹ)* 

trình • Các chương  

promotion định kỳ 

• Phân tích cạnh tranh và KPI 

• Phân tích cơ hội 

• Đề xuất, theo dõi triển khai, tổng kết báo cáo từng  

chương trình 

• Các ý tưởng mới • Nghiên cứu case study 

• Cập nhật các xu hướng 

• Đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định, theo dõi triển 

khai và đánh giá. 

• Đào tạo • Đào tạo cho đội ngũ marketing về các lý thuyết và  

xu hướng mới 

• Đào tạo các chuyên đề theo yêu cầu (*): Tùy theo yêu cầu của khách hàng 
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CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐƢỢC  

ĐỘI NGŨ CỦA H2T XÂY DỰNG 

Chƣơng trình Mô tả Giải pháp 

• Ngành bảo hiểm nhân thọ bản chất ít điểm chạm với khách  

hàng 

• Prudential thiếu dữ liệu khách hàng trực tiếp, thiếu thông  

tin khách hàng. Phần lớn khách hàng bán qua kênh đại lý 

• Chương trình PruVIP+ có một số lượng hội viên VIP nhất  

định, nhưng hầu như hội viên không sử dụng và quan tâm  

ưu đãi 

• Chương trình Thẻ thành viên Vietravel đã triển khai từ 2008,  

nhưng hội viên chưa nhận biết và ít dùng thẻ 

• Vietravel chuyển định hướng từ phân thị khách đoàn sang 

khách lẻ 

• Vietravel muốn bán chéo giữa các đơn vị lữ hành, lưu trú,  

đại lý vé máy bay, du học… 

• Ngân sách phân bổ không hợp lý, không đánh giá được hiệu  

quả 

• Chương trình MB Loyalty đã được triển khai cho sản phẩm 

thẻ tín dụng 

• Cơ chế tích điểm đơn giản. Phần thưởng chỉ bao gồm  

cashback và đổi dặm Bông Sen Vàng- Vietnam Airlines.Tỉ lệ  

trả thưởng rất thấp 

• Nhiều hoạt động bị trùng dẫn đến tặng thưởng nhiều lần 

• Nhu cầu của MB cần xây dựng một chương trình loyalty  

khác biệt 

• Thiết kế chương trình tích điểm-trả thưởng, chăm sóc toàn  

bộ khách hàng, không chỉ tập trung một tỉ lệ nhỏ khách VIP 

• Xây dựng dữ liệu khách hàng trực tiếp, có các cơ chế  

khuyến khích hội viên cập nhật thông tin, giảm phụ thuộc  

vào đại lý 

• Các hoạt động khuyến khích hội viên tương tác, nhằm tăng  

tỉ lệ retention (là chỉ số quan trọng trong BHNT) 

• Thiết kế chương trình VietravelPlus, thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu. 

• Dữ liệu khách hàng xuyên suốt giữa tất cả các đơn vị trong  

tập đoàn. 

• Chương trình tích điểm- trả thưởng phong phú, tạo nhiều  

điểm chạm, giúp Vietravel duy trì tương tác ngay cả khi  

khách hàng không mua hàng. Điều chỉnh cơ chế để sử dụng  

ngân sách hiệu quả hơn. 

• Tư vấn về giải pháp phần mềm. 

• Thiết kế chương trình bank-wide loyalty dành cho MB. Đây  

là chương trình đầu tiên tặng thưởng cho toàn bộ sản phẩm  

bán lẻ. 

• Tính toán lại tỉ lệ tích điểm phù hợp với chỉ số tài chính. Xây  

dựng mô hình dự báo chi phí trả thưởng linh hoạt. 

• Cơ chế tích điểm phong phú với nhiều hoạt động thu hút và 

lan tỏa. Kết nối với hệ thống trả thưởng evoucher. 

• Kịch bản tương tác cá nhân hóa theo vòng đời hội viên 



Chƣơng trình Mô tả Giải pháp 

• Là một trong những tập đoàn hàng đầu, bao gồm du lịch,  

vận tải, ngân hàng, bán lẻ, bất động sản… với quy mô hơn  

20 triệu khách hàng. 

• Chưa có chương trình loyalty tại các đơn vị 

• Nhu cầu xây dựng một chương trình loyalty thống nhất cho  

toàn bộ tập đoàn 

 

• Tư vấn xây dựng chương trình loyalty liên minh (coalition),  

bao gồm toàn bộ thương hiệu trong tập đoàn và một số đối  

tác chiến lược 

• Tư vấn xây dựng các cơ chế tích điểm- đổi thưởng cụ thể  

của từng đơn vị, phù hợp với nhu cầu đặc thù ngành 

• Tư vấn lựa chọn giải pháp phần mềm 

• Tư vấn các cơ chế tài chính, kế toán. 

 
• Là một trong những tập đoàn về du lịch hàng đầu thị trường, 

bao gồm lữ hành, lưu trú, giải trí, ẩm thực… 

• Chưa có chương trình loyalty 

• Tập đoàn đang trong giai đoạn đổi mới hình ảnh theo hướng  

năng động, hiện đại hơn và nhu cầu xây dựng một chương  

trình loyalty phản ánh được tinh thần đó 

• Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển của chương trình  

loyalty 

• Tư vấn xây dựng các cơ chế tích điểm riêng tại từng đơn vị  

và cơ chế trao đổi nội bộ giữa các đơn vị trong chương trình  

chung 

• Tư vấn xây dựng danh mục thưởng trong và ngoài tập đoàn 

• Tư vấn lựa chọn giải pháp phần mềm 

• Đào tạo nhân viên 

 
Tập đoàn(*) 

(*): không tiết lộ thông tin do thỏa thuận bảo mật 

CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐƢỢC  

ĐỘI NGŨ CỦA H2T XÂY DỰNG 



 

Loyalty là lợi thế  

của chúng tôi 

 
H2T sở hữu đội ngũ chuyên gia hàng đầu về loyalty marketing,  
được đào tạo và cấp chứng chỉ bởi Loyalty Academy (Mỹ) và có  
kinh nghiệm nhiều năm thực tế tại nhiều chương trình loyalty trong  
và ngoài nước. 

Kinh nghiệm  

thực tiễn 

 
H2T đặc biệt có kinh nghiệm triển khai chương trình loyalty cho  

lĩnh vực du lịch và tài chính. 

 
Mạng lưới đối tác 

H2T có mạng lưới đối tác lớn, bao gồm các chuyên gia hàng đầu  
trong nước và các chuyên gia loyalty marketing quốc tế. Ngoài ra,  
H2T cũng có quan hệ đối tác với nhiều đơn vị cung cấp các dịch  
vụ khác nhau cho chương trình loyalty: hệ thống phần mềm lõi,  
các hệ thống vệ tinh phục vụ cho việc tích điểm, trả thưởng, trao  
đổi điểm, mua-tặng điểm… tại nước ngoài. 

NHỮNG LỢI THẾ KHI HỢP TÁC CÙNG H2T 



SMART 

LOYALTY– 

GIỚI THIỆU VỀ  

HỆ THỐNG 



SMART LOYALTY– hệ thống quản trị chương trình loyalty 
N

gu
ồ

n
 

d
ữ

 li
êu

 

Hệ thống 
lõi 

• Giao dịch 
 

Mobile 
banking 

• Giao dịch 
• Tương tác 
• Trò chơi 

 

SMART LOYALTY PLATFORM 
Xử lý file dữ liệu Xử lý giao dịch Hệ thống báo cáo 

Module quản trị 

Giao diện hội viên Ƣng dụng di động Đối tác Quản trị phần thƣởng 

Đ
iể

m
 

c
h
ạ
m

 

Website Ứng dụng SMS Email Call Center POS 

Nhà cung 

cấp dịch vụ 

Marketing 

agency 

Nhà cung 

cấp thẻ 



Bản 

 On-premise doanh 

nghiệp 

server 

• Giải pháp on-
premise 

• Web-based 

SMART LOYALTY- Hệ thống web-based cài đặt cho doanh nghiệp 



CÁC THẾ 

MẠNH CỦA 

HỆ THỐNG 

Hệ thống cung cấp nhiều quy tắc 
phong phú, linh hoạt và hoàn toàn dựa 
trên tham số. doanh nghiệp có thể dễ 
dàng cài đặt mới hoặc thay đổi các quy 
định mà không cần chỉnh sửa hệ thống.  

Nhằm hỗ trợ khách hàng xây 
dựng và vận hành một chương 
trình loyalty hiệu quả, H2T cung 
cấp nhiều dịch vụ gia tăng và 
cam kết đồng hành lâu dài với 
khách hàng 

LINH HOẠT 

Doanh nghiệp có thể quản trị 
danh mục thưởng bao gồm các 
phần thưởng từ chính doanh 
nghiệp hoặc từ đối tác bên ngoài 

QUẢN TRỊ PHẦN THƢỞNG 

Hệ thống có các phân quyền 
được định nghĩa sẵn dành cho 
các vai trò khác nhau khi tham 
gia chương trình.  

PHÂN QUYỀN DỊCH VỤ GIA TĂNG 

Không cần phải có kinh nghiệm 
về IT mới có thể sử dụng hệ 
thống.  

DỄ DÀNG SỬ DỤNG 

Hệ thống Smart Loyalty có cơ 
chế tự động phát hiện các giao 
dịch bất thường, phong tỏa và 
cảnh báo đến quản trị viên để 
kịp thời xử lý 

CHỐNG GIAN LẬN 



QUẢN TRỊ  

CHƢƠNG TRÌNH 



CÁC TÍNH 
NĂNG ĐƢỢC 
CUNG CẤP 

Hệ thống cho phép tải logo của 
thương hiệu/chương trình loyalty 
và ảnh nền. Các hình ảnh này sẽ 
được hiển thị trên giao diện hội 
viên trên Web và ứng dụng di động 

CÁC ĐỊNH DANH CỦA 

CHƢƠNG TRÌNH 
Cài đặt các quy định cho tài 
khoản hội viên 

TÀI KHOẢN HỘI VIÊN 

Đặt tên điểm 

Cài đặt các thời hạn điểm 

ĐỊNH NGHĨA ĐIỂM 

Cài đặt các kết nối với đối tác bên ngoài 

KẾT NỐI 



Logo và ảnh nền được cài đặt trên hệ thống và hiển thị tự động trên giao diện hội viên 

 

CÁC ĐỊNH DANH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 



QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN HỘI VIÊN 

Định nghĩa mã số tài 

khoản Hệ thống cho phép người dùng cài đặt cách 
đặt mã tài khoản hội viên theo 2 cách:  

• Mã tài khoản tạo tự động: Hệ thống sử dụng 
nguyên tắc Lô-ga-rít để tạo tài khoản hội viên 

• Sử dụng mã số khách hàng có sẵn: doanh 
nghiệp có thể sử dụng mã số khách hàng hiện 
tại để tạo tài khoản hội viên, do đó không phải 
quản trị nhiều mã số trên một khách hàng cá 
nhân 

Định nghĩa tài khoản inactive 
Định nghĩa khi nào hội viên sẽ trở nên 
inactive và kịch bản đi kèm 

• Linh hoạt cài đặt thời inactive: doanh nghiệp có 
thể tự cài đặt khoảng thời gian mà hội viên sẽ 
được côi là inactive khi không có giao dịch  

• Linh hoạt cài đặt định nghĩa inactive khi giao dịch: 
doanh nghiệp có thể linh hoạt định nghĩa hội viên 
được coi là inactive khi không có giao dịch 
thương mại (không có chi tiêu) trong thời gian 
được cài đặt, hay không có giao dịch loyalty (hoàn 
toàn không có tương tác).  

• Kích hoạt thông điệp: Thông điệp được cài đặt 
sẵn sẽ được gửi đến hội viên khi tài khoản chuyển 
sang trạng thái inactive 



CÀI ĐẶT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỂM 

• Đặt tên điểm: Thay vì chỉ gọi đơn giản là điểm, doanh 
nghiệp có thể đặt tên tùy ý cho từng loại điểm  

• Thời hạn điểm: doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều 
phương án thời hạn điểm 
o Cố định: từ 1/1 đến 31/12 hàng năm 
o Cuốn chiếu: Theo tháng hoặc theo năm. Điểm sẽ 

hết hạn tùy theo thời điểm tích điểm của từng 
giao dịch 

o Không bao giờ hết hạn 
o Không hết hạn nếu còn giao dịch trong X tháng 

• Điểm sau khi hết hạn sẽ bị trừ khỏi tài khoản. Hệ 
thống có hiển thị cảnh báo điểm sắp hết hạn 

Hệ thống cung cấp 2 loại điểm:  

Điểm xét hạng và Điểm thưởng 
Mỗi loại điểm có thể được cài đặt các quy định 

một cách độc lập 

Star Gold Coin 

Điểm hết hạn vào 31/12 

Điểm hết hạn sau 12 tháng 

Điểm không bao giờ hết hạn! 

Điểm không hết hạn nếu hội viên có 
 giao dịch trong 6 tháng 



QUẢN TRỊ  

HỘI VIÊN 



Tạo tài khoản hội viên thủ công 
hoặc tự động 

TẠO TÀI KHOẢN 

Hội viên được xác thực bằng số 
điện thoại di động 

XÁC THỰC TÀI KHOẢN 

Đặt tên hạng hội viên 

Chủ động quy định các tiêu chuẩn xét 
hạng và ưu đãi theo hạng thẻ 

QUẢN TRỊ HẠNG HỘI VIÊN 

CÁC TÍNH 
NĂNG ĐƢỢC 
CUNG CẤP 



Tài khoản hội viên có thể được tạo thủ công, hoặc tạo hàng loạt qua 
batch file, hoặc tạo tự động qua kết nối API với hệ thống ngân hàng 

 

TẠO TÀI KHOẢN HỘI VIÊN 

Tạo tài khoản thủ công Tải file và tạo tài khoản hàng 
loạt 



• Hội viên được xác thực bằng số điện 
thoại đăng ký 

• Số điện thoại phải là duy nhất trên hệ 
thống 

• Khi đăng ký tài khoản, hội viên sẽ nhận 
được OTP để xác thực số điện thoại 

• Email không phải là thông tin bắt buộc 
nhưng hệ thống có cơ chế tặng điểm khi 
hội viên cung cấp và xác thực email 

XÁC THỰC TÀI KHOẢN 



HỒ SƠ HỘI VIÊN 

• Tên hội viên 

• Thông tin liên lạc: số điện thoại, email 

• Các thông tin cá nhân khác 

• Thông tin nhân khẩu học 

? 

HO

W 

WHE

N 
Thông tin cá nhân Thông tin tài khoản 

• Trạng thái tài khoản 

• Hạng hội viên: hạng hiện tại, số điểm duy trì, 

số điểm nâng hạng 

• Tài khoản điểm: điểm khả dụng, điểm sắp 

hết hạn 

Lịch sử giao dịch 

• Thời gian giao dịch 

• Chi tiết giao dịch 

• Số điểm đƣợc tích 

• Loại điểm 

Lịch sử tài khoản 

• Các hoạt động trên tài khoản 

• Ngƣời dùng thực hiện từng hoạt động 



PHÂN KHÚC  

HỘI VIÊN 

Tuổi, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và 

các thông tin cá nhân khác 

THEO THÔNG TIN 

CÁ NHÂN 
Giá trị giao dịch đã chi tiêu, tổng 

số giao dịch đã thực hiện 

trong một thời gian hoặc từ 

khi tham gia chương trình 

THEO THÔNG TIN 

GIAO DỊCH 

Phân khúc theo số điểm và loại 

điểm trong tài khoản 

THEO THÔNG TIN 

VỀ ĐIỂM 

Phân khúc theo hạng hiện tại hoặc 

khả năng nâng hạng của hội 

viên 

THEO HẠNG HỘI VIÊN 

Phân khúc theo số phần 

thưởng và số điểm đã đổi 

thưởng, loại phần thưởng 

đã sử dụng 

THEO THÔNG TIN 

TRẢ THƢỞNG 
Tài khoản có email hay không 

Tài khoản có đồng ý nhận thông tin 

hay không 

THEO THÔNG TIN 

LIÊN LẠC 



ĐIỀU KIỆN ĐẠT HẠNG 

• Xét hạng theo điểm 

• Xét hạng theo số lượng giao dịch 

• Xét hạng theo giá trị chi tiêu 

• Kết hợp các tiêu chí trên 

• Hình ảnh thẻ được tải lên cho từng hạng  

ƢU ĐÃI CHO HỘI VIÊN 

• Tỉ lệ tích điểm ưu đãi. Hội viên hạng cao được tích 
nhiều điểm hơn cho cùng giá trị giao dịch  

• Quà tặng từ doanh nghiệp khi nâng hạng 

• Các ưu đãi khác  

• Các thông điệp cá nhân hóa được gửi tới hội viên khi 
họ sắp đạt được hạng nhất định. doanh nghiệp chủ 
động lựa chọn thời điểm và nội dung của thông điệp 
 

QUẢN TRỊ HẠNG HỘI VIÊN 

Đặt tên hạng 



QUẢN TRỊ QUY 

ĐỊNH TÍCH ĐIỂM 



Quản trị các sản phẩm và nhóm sản 
phẩm khác nhau, đồng thời quy định 
hệ số tích điểm riêng cho mỗi nhóm 

sản phẩm hoặc sản phẩm 

QUẢN TRỊ SẢN PHẨM 

Bộ quy tắc tích điểm phong phú để 
tăng khả năng tích điểm của hội viên, 

qua đó tăng tương tác 

QUY ĐỊNH TÍCH ĐIỂM CƠ SỞ 

Tặng điểm cho hội viên ngay cả khi 
không chi tiêu 

QUY ĐỊNH TÍCH ĐIỂM THEO 

HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN 

CÁC TÍNH 
NĂNG ĐƢỢC 
CUNG CẤP 



TẠO NHÓM SẢN PHẨM 
• Tạo không giới hạn nhóm sản phẩm trên hệ thống 

• Mỗi nhóm được định nghĩa loại giao dịch và hệ số tích 
điểm riêng, tùy theo mức độ ưu tiên và nhu cầu quản trị 

• Nhóm sản phẩm được sử dụng để cài đặt quy tắc tích 
điểm và các chiến dịch 

 

TẠO SẢN PHẨM 

• Tạo các sản phẩm cụ thể trong từng nhóm 

• Mỗi sản phẩm sẽ theo hệ số tích điểm của nhóm, 
hoặc được quy định hệ số riêng nếu cần 

• Sản phẩm có thể tạo thủ công, tạo hàng loạt qua 
batch file hoặc tạo tự động qua kết nối API 
 

QUẢN TRỊ SẢN PHẨM 



QUY TẮC TÍCH ĐIỂM ĐA DẠNG 

Mặc định 

Tích điểm 

khi chi tiêu 

Giá trị 

Giá trị  

giao dịch 
Số lần 

 giao dịch 

Tần suất Nhóm  

sản phẩm 

Hệ số riêng 

theo nhóm 

Welcome Sự kiện 

Đăng ký 
Ngày  

đặc biệt 

Định kỳ 

Happy hour 

Sinh nhật 

Sinh nhật 

Lucky 

draw 

Kỉ niệm 

thành viên 
Khảo 

sát 
Giới thiệu 

Tặng 

điểm 

Đánh 

giá 

Email Goodwill 



• Cài đặt các quy định dễ dàng và chủ động 

• Điểm được tích theo giá trị giao dịch, hoặc tặng một số 
điểm cố định cho mỗi giao dịch.  

o Tích 1 điểm khi chi tiêu thẻ 10.000 VND 

o Tích 5 điểm cho mỗi 1.000.000 VND khi gửi tiết kiệm từ 6 
tháng  

o Tích 5 điểm cho mỗi giao dịch chuyển khoản trên ngân hàng số 

• Hệ số tích điểm khác nhau được quy định cho mỗi loại 
giao dịch:  

o Nhân đôi điểm khi giao dịch với thẻ VISA hạng Vàng 

o Nhân 3 điểm khi gửi tiết kiệm thời hạn trên 12 tháng 

QUY TẮC TÍCH ĐIỂM CƠ SỞ 



CÁ NHÂN HÓA KHÁCH HÀNG 

Bán chéo các 

sản phẩm khác 

Chào mừng 

khi đăng ký 
Cảm ơn khi 

mua hàng 

Kích thích mua 

hàng thêm 
Chúc mừng 

nâng hạng 

Chúc mừng  

sinh nhật 
Chúc mừng 

ngày đặc biệt 

Thúc giục quay 

lại mua hàng 

Níu chân khách 

hàng sắp rời bỏ 

Chào mừng khi 

khách hàng quay lại 

Smart Loyalty cung cấp hơn 30 mẫu email marketing và sms để bạn 

lựa chọn gửi đến từng khách hàng trong từng thời điểm cụ thể 



TÍCH ĐIỂM CHO HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN 

Sinh nhật hội viên 

• Điểm thưởng sinh nhật 

theo hạng 

• Tặng thêm điêm khi có 

giao dịch trong ngày sinh 

nhật. Có thể quy định 

điều kiện cho giao dịch 

Sinh nhật doanh 

nghiệp 

• Điểm thưởng sinh nhật 

theo hạng 

Điểm chào mừng 

• Tặng điểm khi kích 

hoạt tài khoản 

• Tặng thêm điêm khi 

có giao dịch trong 

ngày kích hoạt. Có 

thể quy định điều kiện 

cho giao dịch 

Ngày lễ, Tết 

• Điểm thưởng theo các sự 

kiện cài sẵn: năm mới, 

ngày phụ nữ… 

Điểm cung cấp email 

• Tặng điểm khi hội 

viên cung cấp email 

Điểm thƣởng cho 

tần suất giao dịch 

• VD: Tặng điểm khi sử 

dụng thẻ X lần trong Y 

tháng 

Điểm thƣởng 

theo số lƣợng 

giao dịch 

• VD: Tặng điểm mỗi khi hội 

viên thực hiện 20 giao dịch 

trên ngân hàng số 



CÁC HOẠT ĐỘNG TÍCH ĐIỂM KHÁC 

• Tặng điểm khi tải ứng 

dụng  

 

• Tặng điểm khi xem 

video 

• Tặng điểm cho các 

loại video khác 

nhau 

 

• Tặng điểm khi trả lời 

khảo sát 

 

• Tặng điểm khi chơi trò 

chơi 

 

Smart Loyalty có thể tích hợp và nhận thông tin giao dịch từ ứng 

dụng của doanh nghiệp và các nguồn khác, sau đó tặng điểm 



QUẢN TRỊ 

PHẦN THƢỞNG 



Tạo các phần thưởng voucher của 
chính doanh nghiệp 

PHẦN THƢỞNG TỪ DOANH NGHIỆP 

Hội viên đổi điểm để đóng góp từ thiện 

TỪ THIỆN 

CÁC TÍNH 
NĂNG ĐƢỢC 
CUNG CẤP 

CÁC ĐỐI TÁC KHÁC 

Các phần thưởng khác 



• doanh nghiệp có thể tạo không giới hạn các quà tặng  

• Nhiều loại voucher được quy định sẵn:  

o Miễn phí: voucher miễn phí phí thường niên 

o Voucher tiền mặt 

o Voucher giảm giá 

• Cài đặt các thông tin voucher: 

o Thời hạn voucher 

o Số lượng voucher 

o Điểm để đổi voucher 

o Hình ảnh voucher 

• Đường link xác thực voucher 

PHẦN THƯỞNG TỪ DOANH NGHIỆP Voucher cài đặt trên hệ thống 

… được hiển 
thị trên giao 
diện hội 
viên 



• 83% khách hàng sẽ giao dịch với 
thương hiệu có đóng góp xã hội 

VOUCHER TỪ THIỆN 



• Hệ thống được kết nối sẵn với hệ thống e-
voucher Got It, bao gồm gần 10.000 điểm trả 
thưởng tại Việt Nam.  

 

E- VOUCHER 



Ẩm thực 

Mua sắm 

Hội viên được lựa chọn trả thưởng tại hơn 10.000 

điểm trả thưởng trên toàn quốc 

Làm đẹp Phone top-up Du lịch 

MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC TRẢ THƯỞNG 

Thời trang 



QUẢN TRỊ  

CHIẾN DỊCH 



A robust scheme to create a competing 
spirit among your members with a 

diversified set of rule so that you can 
decide how to reward your members in 

different campaigns  

PROGRAM BASIC SETTINGS 

Free to choose the conditions and 
limits for each campaign to make sure 
they are controlled within your budget 

PROGRAM CAPPING WHAT DO 
WE 
OFFER?  



GENERAL SETTING 
• Name of the campaign 

• Start date- End date 

• Date that message is sent to members 

• Choose to apply with other campaign or not: 

the system will add up all eligible campaigns 

or choose the biggest offer to apply.  

 

PROMO 

RESULT 

EVENT 

PROCESSI

NG 

EARNING CONDITIONS 

• Product group or products: Double point for product X 

• Member tier: Bonus points for Gold tier or higher 

• Order value: Applied to orders minimum X VND; Applied to 

orders from X to Y VND 

• Number of product: Triple points for orders with at least 3 

Heineken product 

• Gender: Bonus point for female members on Women’s day 

• Maximum members: Applied to 100 first members 

• Maximum number of point: Each member may get 

maximum 10.000 point in the campaign 

• Point validity: Use your bonus point within 6 months 

• Fix amount of point 

• Extra percentage of point top up on 

the base amount 

• Qualifying point or bonus point 

PROMOTION CAMPAIGNS 



CHÚNG TÔI QUAN 

TÂM ĐẾN BẠN BÈ VÀ 

GIA ĐÌNH CỦA 

KHÁCH HÀNG 



Giới thiệu hội viên và nhận điểm thưởng 

GIỚI THIỆU HỘI VIÊN 

Tạo tài khoản gia đình và chia sẻ điểm 

TÀI KHOẢN GIA ĐÌNH CÁC TÍNH 
NĂNG ĐƢỢC 
CUNG CẤP 



GIỚI THIỆU BẠN BÈ 

Lấy mã giới thiệu 

Điền email của bạn 
bè  

Đăng nhập 
Hệ thống gửi 

email đến người 
được giới thiệu 

Hội viên mới đăng ký 
và kích hoạt tài khoản 

Chi tiêu 

Kiểm tra điều kiện 
Tích điểm cho 

người giới thiệu 

Quy trình hoàn toàn tự động 

ĐIỀU KIỆN GIỚI HẠN 
• Thời hạn thư mời 

• Giao dịch thỏa mãn điều kiện:  

o Tích X điểm trong thời gian  nhất 

định 

o Thực hiện Y giao dịch trong thời 

gian nhất định 

o Chi tiêu Z VND trong thời hạn nhất 

định 

• Tặng điểm cho hội viên:  

o Tặng điểm cho người giới thiệu 

o Tặng điểm cho người được giới 

thiệu 

o Số điểm và loại điểm 

 



TÀI KHOẢN GIA ĐÌNH 

•  Cài đặt tiêu chuẩn hội viên được tạo và/hoặc tham gia tài khoản 
gia đình:  

o Hạng hội viên 
o Trạng thái tài khoản 
o Số điểm trong tài khoản 
o Độ tuổi 

• Cài đặt quy định thay đổi thành viên trong 1 năm lịch 
• Lợi ích khi tham gia tài khoản gia đình là hội viên được chia sẻ điểm 

giữa các tài khoản. doanh nghiệp có thể đặt quy định cho giao dịch 
chuyển điểm để kiểm soát các gian lận:  

o Số điểm tối thiểu 

o Số điểm tối đa 

o Số điểm tối thiểu còn lại sau khi chuyển điểm 

o Số lần cho/nhận điểm tối đa 

o Tổng số điểm cho/nhận tối đa 

• Để quản lý tốt ngân sách của chương trình cũng như hạn chế việc lợi dụng 
chính sách, hệ thống chưa phát triển việc chuyển điểm tự do giữa các tài 
khoảnmà chỉ dành cho các hội viên đạt điều kiện nhất định. Tuy nhiên, 
chúng tôi có thể phát triển thêm tính năng này tùy theo yêu cầu thực tế. 

• Ngay cả khi không chuyển điểm, hội viên vẫn có thể tặng quà e-voucher 
cho bạn bè và người thân.    



QUẢN TRỊ HỆ 

THỐNG 



CÁC VAI TRÒ 

ĐƢỢC ĐỊNH 

NGHĨA SẴN VỚI 

THẨM QUYỀN 

KHÁC NHAU 

TRÊN HỆ THỐNG  

Được thực hiện tất cả giao dịch 
trên hệ thống 

VAI TRÒ ADMIN 

Tất cả giao dịch trên hệ thống, trừ 
việc cài đặt hệ thống 

CEO  

Cài đặt quy định 

Cài đặt chiến dịch 

Tạo và quản trị voucher 

Báo cáo 

VAI TRÒ MARKETING 
Tạo tài khoản 

Xem thông tin tài khoản 

Quản trị tài khoản 

VAI TRÕ DỊCH VỤ 



GIAO DIỆN  

CHO HỘI VIÊN 



GIAO DIỆN HỘI VIÊN TRÊN WEBSITE VÀ 
ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 

• Hệ thống cung cấp 1 member portal trên web 
và có thể được điều chỉnh theo hình ảnh 
thương hiệu của doanh nghiệp 

• Member web portal có thể được tích hợp với 
ứng dụng di động của doanh nghiệp theo 
phương án Webview 



BÁO CÁO 



Các loại báo cáo khác nhau chia 

thành 4 nhóm chính:  

• Báo cáo hội viên 

• Báo cáo điểm 

• Báo cáo merchant 

• Báo cáo trả thưởng 
 

Một số chỉ tiêu nổi bật:  

• Chi tiêu của khách hàng 

• Tỉ lệ hội viên active 

• Cơ cấu giao dịch 

• Lượng hội viên mới 

• Các giao dịch trả thưởng 

• Merchant nổi bật 

• Phần thưởng được ưa thích 

• KPI từng chương trình khuyến mại 

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH 



                    H2T SMART SOLUTION JSC 

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Email: huong.hoa@h2tsolution.com 

Điện thoại: 090 629 1812 


