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Giới thiệu về iCheck

4

iCheck là công ty công nghệ chuyên cung cấp giải pháp số hóa giúp doanh nghiệp 
vận hành hiệu quả, tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí.

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

6,000,000+
SKUs sản phẩm

6 năm
Thành lập

20,000+
Khách hàng doanh nghiệp

200,000+
Nhãn hàng



Giới thiệu về ứng dụng iCheck Scanner
Mạng xã hội sản phẩm và tiêu dùng
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2,000,000+
Người dùng hằng tháng
trên app iCheck Scanner

500+ triệu 600,000+
Lượt reviews

sản phẩm

20+ triệu
Lượt tải app

Note: số liệu trích xuất từ Google Analytics của iCheck

Lượt quét mã

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG
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Xu hướng
sử dụng QR Code
trên thế giới
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1. Khả năng truy cập thông tin nhanh chóng từ việc 

quét mã QR.

2. Có thể chứa được lượng lớn dữ liệu.

3. Dễ dàng quét được mã QR bằng máy đọc mã 

hoặc smartphone (hầu hết camera phone của 

smartphone đều quét được).

Vì sao QR Code ngày càng phổ biến trên Thế giới
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  Thị trường smartphone đạt ngưỡng... 
   2,71 tỷ người trong năm 2020... 

Theo Nghiên cứu từ Q&Me, 2020.



Xu hướng sử dụng QR Code trên bao bì sản phẩm

Bao bì là một trong những điểm chạm quan trọng với khách hàng (với một số 
doanh nghiệp sản xuất, đây gần như là điểm chạm duy nhất).

Vì sao QR Code được sử dụng nhiều trong thiết kế bao bì?
➔ Cung cấp thông tin đa dạng, đầy đủ hơn cho khách hàng.
➔ Tạo điểm nhấn cho bao bì.
➔ Tăng tương tác với khách hàng.
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QR Code trên biển quảng cáo, trong cửa hàng
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Nhu cầu sử dụng QR Code tại Việt Nam

Thanh toán Đăng ký dịch vụ Nhận khuyến mại

Tham gia cuộc thi Kết bạn online Giải pháp doanh nghiệp

62% người dùng Việt Nam đã tiếp xúc với QR Code ít nhất 1 lần (Theo Q&Me, 2020)
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Giải pháp QR Code Marketing
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Với giải pháp QR Code Marketing của iCheck, doanh nghiệp có thể:

➔ Gắn link một website bất kỳ cho QR Code: trang thương mại điện tử, website 
giới thiệu công ty, fanpage, … hoặc các nội dung khác như survey/hình ảnh...

➔ Hiển thị đa dạng thông tin sản phẩm theo template có sẵn của iCheck và gán 
Mẫu thông tin này vào QR Code.

➔ Dễ dàng tiếp cận gần hơn với khách hàng do tính thân thiện của QR Code 
(hầu hết smartphone hiện nay đều quét được QR Code).



Hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm
- Giá bán.
- Thông tin Nhà sản xuất.
- Thông tin Nhà phân phối.
- Giấy chứng nhận, kiểm định sản phẩm.
- Thành phần.
- Hướng dẫn phân biệt sản phẩm thật/giả.
- Điểm bán hàng chính hãng.
- Đề xuất sản phẩm cùng thương hiệu.

Giúp Doanh nghiệp cung cấp 
thông tin hàng hóa/dịch vụ chính xác, 
nhanh chóng và đầy đủ tới người tiêu dùng.

QR Code Marketing của iCheck có thể làm được gì?
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QR Code Marketing của iCheck có thể làm được gì?
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➔ Với kinh nghiệm 6 năm trong ngành và hợp tác cùng 
hơn 20,000 doanh nghiệp, iCheck hiện có kho 
template Hiển thị thông tin đa dạng, phù hợp cho 
nhiều ngành hàng.

➔ Kho template liên tục được update các mẫu mới.

Doanh nghiệp được chọn template hiển thị 
phù hợp



QR Code Marketing của iCheck có thể làm được gì?
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Với hệ thống quản trị của iCheck, doanh nghiệp có thể:
➔ Thay đổi thông tin hiển thị trên QR Code tức thời 

(real-time).

➔ Quản lý toàn diện sản phẩm và QR Code.

➔ Thu thập được dữ liệu người dùng phục vụ hoạt động 
marketing hoặc CSKH.

➔ Xuất được báo cáo thống kê khách hàng và lịch sử 
tương tác của QR Code.

Giúp doanh nghiệp quản lý và thống kê 
thông tin sản phẩm hiệu quả nhanh chóng 
bằng hệ thống quản trị tối ưu



QR Code Marketing của iCheck có thể làm được gì?
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Xây dựng được nhiều loại kịch bản trên QR Code marketing tùy 
vào mục đích của từng doanh nghiệp.
Ví dụ: 
➔ Tạo mẫu khảo sát (survey) và gắn link vào QR Code.
➔ Tạo mẫu điền thông tin bảo hành và gắn link vào QR Code.
➔ Tạo mẫu đăng ký tham gia sự kiện và gắn link vào QR Code. 
➔ Gắn voucher quà tặng vào QR Code.

QR Code Marketing có thể tích hợp cùng giải pháp Loyalty:
➔ Tối ưu chi phí in ấn bao bì cho doanh nghiệp.
➔ Đem lại nhiều giá trị cho khách hàng hơn. 

Ứng dụng linh hoạt QR Code Marketing 
trong nhiều trường hợp
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Dễ dàng kéo khách tới đại lý bằng tính năng hiển thị các điểm 
bán sản phẩm chính hãng.

Marketing các sản phẩm khác và tăng khả năng upsell nhờ tính 
năng hiển thị các sản phẩm cùng doanh nghiệp.

Quét mã QR trên bao bì để nhanh chóng tìm hiểu thông tin 
về doanh nghiệp và sản phẩm:

➔ Cầu nối giữa doanh nghiệp với khách mua hàng/sử 
dụng dịch vụ hoặc đại lý.

➔ Nâng cao trải nghiệm người dùng từ đó nâng cao lợi thế 
cạnh tranh cho doanh nghiệp.   Tăng.. 

  Doanh Thu.. 

Lợi ích của giải pháp QR Code Marketing



Lợi ích của giải pháp QR Code Marketing
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➔ Có thể thay đổi linh hoạt nội dung gán trên QR Code theo 
từng chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp.

➔ Doanh nghiệp không tốn chi phí in ấn lại bao bì (hình dạng 
QR Code vẫn được giữ nguyên).

➔ Thu thập được dữ liệu khách hàng quét mã: tên, số điện thoại, 
email, địa chỉ.

➔ Tối ưu chi phí nghiên cứu thị trường, hỗ trợ xây dựng được chiến 
lược phân phối hàng, marketing, phát triển sản phẩm phù hợp.

Tiết kiệm chi phí truyền thông cho các sản phẩm khác cùng
công ty nhờ tính năng đề xuất các sản phẩm cùng công ty.

Hệ thống quản trị đơn giản giúp doanh nghiệp tối ưu thời gian 
quản lý và mã QR.

   Giảm chi phí...   
   và tối ưu ..
   vận hành.. 
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QR Code Marketing của iCheck QR Code khác

Có

QR Code hoạt động ổn định.

Có hệ thống quản trị thân thiện và thông minh.
iCheck  liên tục cập nhật thêm các tính năng 
trong hệ thống.

Dễ dàng thay đổi thông tin hiển thị hay URL gắn 
trên QR Code theo nhu cầu doanh nghiệp.

Bảng giá minh bạch, xuất được hóa đơn GTGT.

Đội ngũ tư vấn & hỗ trợ doanh nghiệp 24/7.

Không

Dễ bị “chết Code”.

Không có hệ thống quản lý.

Không thay đổi được thông tin 
hay URL đã gắn trên QR Code.

Có nhiều bên tự gia hạn dịch vụ 
(trừ tiền không báo trước).

Không có nhân viên hỗ trợ 
doanh nghiệp.

Tổng hợp dữ liệu người 
dùng tương tác với mã

Tính ổn định

Hệ thống quản lý

Tùy chỉnh thông tin của 
sản phẩm

Chi phí minh bạch

Dịch vụ hỗ trợ



Quy trình triển khai dịch vụ với iCheck

Bước 1

Doanh 
nghiệp cung 
cấp thông tin 
sản phẩm và 
giấy tờ cần 
thiết.

Bước 2

iCheck kiểm 
duyệt thông tin 
của doanh 
nghiệp (nửa 
ngày).

Bước 3

iCheck tạo QR 
Code  theo 
yêu cầu của 
doanh nghiệp 
(1 ngày).

Bước 4

Doanh nghiệp 
nghiệm thu và 
sử dụng QR 
Code bằng hệ 
thống quản trị 
của iCheck.
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Demo Hệ thống
quản trị
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Giao diện trang chủ
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Giao diện mục sản phẩm
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Giao diện mục Tem Marketing
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3 loại tem để doanh nghiệp lựa chọn
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Xem thống kê lượt quét theo thời gian và 
khu vực địa lý 
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Danh sách khách hàng tương tác với QR Code
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Lịch sử scan tất cả các QR Code của doanh nghiệp
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Case study
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Thông tin và vấn đề doanh nghiệp 

Nhu cầu
➔ Các sản phẩm của Faster bao gồm rất nhiều 

thông số kỹ thuật cần hiển thị, khó in đầy đủ 
trên bao bì ( tốn diện tích và mất thẩm mỹ).

➔ Khách hàng cần nắm rõ các thông tin này để 
có phương án thiết kế/ lắp đặt trong nhà 
bếp cho phù hợp.

Thiết bị nhà bếp
cao cấp Faster
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Hiệu quả của chương trình

Sử dụng iCheck QR Code Marketing để truy xuất thông tin về 
từng dòng sản phẩm của Faster qua app iCheck. Mã QR sẽ 
được gắn trên hộp đựng sản phẩm.

➔ Sau khi quét con tem, khách hàng của Faster ngay lập tức 
nắm được đầy đủ thông tin về sản phẩm.

➔ Faster đồng thời nắm được đầy đủ thông tin quét mã của 
khách hàng, để có phương án chăm sóc phù hợp, giới thiệu 
sản phẩm mới hoặc chương trình khuyến mại.

Hiệu quả

Giải pháp
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0936669869 cskh@icheckscanner.vn


