
Giải pháp
Loyalty
Công ty CP iCheck

1



Mục lục
1. Giới thiệu về iCheck

2. Vấn đề của doanh nghiệp

3. Giải pháp Loyalty của iCheck 

4. Một số kịch bản Loyalty của iCheck

5. Demo hệ thống quản trị

6. Các đối tác sử dụng giải pháp của iCheck

2



Giới thiệu về 
iCheck
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Giới thiệu về iCheck
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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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Vấn đề của 
doanh nghiệp
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Chương trình khách hàng trung thành có thể được định nghĩa chung là 
tất cả những quyền lợi, ưu đãi, khuyến mãi mà công ty đưa ra cho 
khách hàng của mình, với mong muốn họ sẽ tiếp tục tạo ra giá trị cho 
mình trong thời gian dài.

Các nghiệp vụ chính của Loyalty:
Tích điểm - Tiêu điểm - Hoàn tích - Hoàn tiêu - Tra cứu 

Chương trình Loyalty là gì?
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Tại sao doanh nghiệp cần triển khai
chương trình Loyalty?

Khách hàng cho rằng, chương trình 
Loyalty khiến họ muốn tiếp tục mua 
hàng của doanh nghiệp và họ sẽ 
chuyển sang dùng sản phẩm của doanh 
nghiệp có chương trình Loyalty hấp dẫn 
hơn.

78%
Khách hàng sẵn sàng giới thiệu  thương 
hiệu có chương trình Loyalty hấp dẫn 
với người khác.

72%

● Nâng cao hình ảnh thương hiệu - tạo sự 
khác biệt nhờ WOM.

● Tạo luồng thảo luận tự nhiên về sản phẩm 
hoặc nhãn hàng.

● Giữ chân khách hàng cũ + Kích thích tái 
mua hàng.

● Nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm.
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Thực trạng chương trình Loyalty tại Việt Nam

Chương trình Loyalty truyền thống (tích điểm cho khách mua hàng) đã xuất hiện từ rất lâu 
tại Việt Nam và được coi là 1 trong những phương thức giúp khách quay lại mua hàng.

Mặc dù đã xuất hiện từ lâu, nhưng không có nhiều doanh nghiệp triển khai hiệu quả bởi:

- Chưa thể triển khai triệt để tới nhóm đại lý ( kênh phân phối ).

- Phương thức triển khai còn gây tranh cãi: Khó khăn khi xây app, khó khăn khi tìm kiếm 

nhà cung cấp giải pháp, khó khăn khi triển khai thủ công ( ghi chép ) cả về trải nghiệm 

khách hàng và nhân lực.

- Mục tiêu và hiệu quả lâu dài chưa rõ ràng, khó đánh giá.

Nguồn: tổng hợp từ báo chí 10



Triển khai các chương 
trình khuyến mại hoàn 
toàn bằng phương thức 
truyền thống:
● In thẻ cứng trong vỏ hộp. 
● Truyền thông trên các 

kênh thông thường.

Nỗi đau của các doanh nghiệp Việt Nam
khi triển khai chương trình Loyalty

● Tốn kém chi phí in ấn tem/thẻ cứng/sổ ghi chép.
● Bất tiện cho khách hàng khi lưu trữ thẻ.

Không có đầy đủ dữ liệu khách tham gia, chỉ có của 
người trúng giải.
>> Khó đánh giá hiệu quả chương trình, mức độ lan tỏa, 
mức độ quay lại mua hàng.

● Chi phí truyền thông rộng rãi tới người mua và đại lý lớn.
● Chi phí nhân sự triển khai lớn, mất nhiều thời gian để 

chuẩn bị/đào tạo và truyền thông.
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Hơn bao giờ hết, khách hàng đang kém mặn mà và ít quay lại cửa hàng



Vậy, doanh nghiệp cần gì?
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Toàn bộ giải pháp 
được số hóa từ khâu 
setup tới report - ưu 
tiên nền tảng Mobile.

Các doanh nghiệp 
lớn cần có giải pháp 
đem lại hiệu quả về 
truyền thông cao và 
thu thập tập dữ liệu 
người dùng khổng lồ.

Các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ cần giải 
pháp yêu cầu đầu 
tư, chi phí và nhân 
sự không quá lớn, 
nhưng có thể triển 
khai nhanh chóng.

Hệ thống/Giải pháp 
triển khai Loyalty với 
nền tảng và kịch bản 
có sẵn, có thể tùy biến 
dễ dàng, ổn định.



Xu hướng số hóa chương trình Loyalty
Cuộc cách mạng số đang làm thay đổi cách các công ty bán hàng và cách người tiêu dùng mua hàng. 
Theo đó, các chương trình xây dựng lòng trung thành của khách hàng này, cũng phải đang tìm cách 

đổi mới và tạo ra sự khác biệt.

Nhanh chóng
dễ dàng

Tích hợp trên 
điện thoại 

Nâng cao trải nghiệm 
khách hàng

( Kantar ) Điều mà các chương trình Loyalty tương lai tại Việt Nam sẽ cần phải làm.
13



Xu hướng số hóa chương trình Loyalty
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Thói quen mua hàng online 
đang bùng nổ tại Việt Nam
(dự kiến chiếm 60% vào năm 
2025 - Kantar).

Sự phổ biến và thân thiện của 
QR code với người tiêu dùng.

Số lượng người dùng sử 
Smartphones và Mobile apps 
tăng không ngừng.

Thôi thúc mạnh mẽ các doanh 
nghiệp cần phải số hóa Loyalty 
Program ngay lập tức.

Số hóa là cách duy nhất để định 
danh và xử lý dữ liệu người dùng.

● Số hóa hình thức tham gia.
● Số hóa cách thức nhận thưởng.
● Số hóa cách thức truyền thông.



Phase 1

Xây dựng và nâng cấp chương trình Loyalty 
theo hành trình mua hàng dài hạn
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Tích điểm ở tất cả 
các giao dịch.

Phase 2

Voucher giảm giá 

Phase 3

Điểm thưởng sử 
dụng với nhiều 
nhãn hàng hơn - 
kết nối chặt hơn. Phase 4

Chương trình thiết 
kế riêng cho khách 
hàng dựa theo đặc 
điểm, thói quen 
mua hàng.

Phase 5

Nâng cấp chương 
trình lên cả online 
và offline trên cùng 
1 hệ thống theo 
đúng luồng trải 
nghiệm của KH.



Những doanh nghiệp đã số hóa chương trình Loyalty thành 
công tại Việt Nam 

The Coffee House App
- Kênh duy nhất để mua online của TCH.

- Đa dạng chương trình tích điểm, coupons cho thành viên 
thân thiết/thường xuyên hoặc khi ra mắt sản phẩm mới.
- Gửi thông báo đến từng nhóm khách hàng riêng biệt.

>> Tăng trải nghiệm mua hàng.

Chương trình GrabRewards
- Tích lũy tất cả các giao dịch, quy đổi điểm thưởng với nhiều 

lựa chọn quà tặng trên cùng 1 nền tảng.
- Đa dạng hình thức tích điểm: sử dụng dịch vụ, Mini-game...
- Đa dạng hình thức đổi điểm: Hiện vật/dịch vụ/tích lũy…
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➔ Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường dành cho 
các doanh nghiệp kết nối từ GỐC ( Brand ) đến 
NGỌN ( End-users ).

➔ Áp dụng được cho cả người tiêu dùng cuối và 
kênh đại lý/phân phối.
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Giải pháp Loyalty 
của iCheck

03



Hệ thống Loyalty iCheck được xây dựng với mục đích để xây dựng và quản lý các chương 
trình Khách hàng thân thiết dành cho doanh nghiệp.

Giải pháp Loyalty của iCheck
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Thiết lập và quản lý các quà 
tặng cho khách hàng. Cài đặt 
chương trình đổi quả.

Tạo và quản lý các chương 
trình khuyến mãi của doanh 
nghiệp.

Tích điểm và đổi quà cho 
khách hàng khi họ hoàn 
thành nhiệm vụ.

Thống kê hiệu quả chương trình, 
thu thập, quản lý và tương tác 
với danh sách người chơi.



Kho quà tặng của doanh nghiệp
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Mỗi doanh nghiệp sẽ có 1 kho quà riêng. 

Người dùng mua hàng của doanh nghiệp sẽ 
được tích lũy điểm riêng để đổi trong các kho 
quà của từng doanh nghiệp.

➔ Dễ dàng giới thiệu nhiều sản phẩm khác của doanh 
nghiệp tới người mua hàng.

➔ Kích thích người mua mua hàng nhiều hơn để tích lũy 
điểm.



Đo lường được chính xác ROI,
dữ liệu trả Real time.

Dễ dàng nhắn tin tương tác với KH 
trong và sau khuyến mãi.

Tính năng giải pháp iCheck Loyalty

Thu thập dữ liệu khách 
hàng ngay lập tức

Đo lường hiệu quả - Tương 
tác sâu với khách hàng Linh hoạt - tính tùy biến cao

Lấy được 100% thông tin của tất cả 
khách hàng ( kể cả khách hàng 

không trúng thưởng ).

Nhiều kịch bản phong phú, có thể 
thay đổi ngay trong chương trình.
Tăng tỉ lệ người tham gia chương 
trình khuyến mãi, giúp tăng doanh số 
bán hàng.

Công nghệ là giá trị cốt lõi

Toàn bộ quy trình được số hoá và 
xử lý trên app - báo cáo trên tool.
Tiết kiệm chi phí - nhân lực - dễ 
dàng triển khai chỉ với ít nhân sự.

20

iCheck
Loyalty



Doanh nghiệp nào nên sử dụng giải pháp 
iCheck Loyalty?

Doanh nghiệp 
Phân phối

Doanh nghiệp sở 
hữu nhãn

Cửa hàng/Chuỗi 
cửa hàng

Phân phối qua nhiều cấp đại 
lý, cần làm loyalty cho đại 

lý.

Số lượng hàng hóa lớn, nhiều 
SKUs nhưng lại không có dữ 

liệu người tiêu dùng.

Phân phối trực tiếp hoặc qua đại 
lý, cần làm loyalty cho đại lý.

Cần có dữ liệu người mua hàng để 
xây dựng plan.

Cần kéo khách hàng quay 
lại thường xuyên.

Cần tìm kiếm thêm khách 
hàng mới.
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So sánh với chương trình truyền thống

Loyalty truyền thống

● Doanh nghiệp thiết kế chương trình khuyến mãi 
- kịch bản thiếu linh hoạt và chưa có sự tùy biến 
đối với từng sản phẩm.

● Người tiêu dùng phải đạt đủ 1 mức chi tiêu cho 
phép.

iCheck Loyalty

● Kịch bản tùy biến theo từng sản phẩm, linh hoạt và đa dạng.
● Người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR và nhập mã để tham gia 

các kịch bản chương trình.

➔ Khó quản lý, bất tiện trong quá trình thu thập 
thông tin khách hàng.

➔ Người tiêu dùng không có nhiều sự lựa chọn 
phong phú.

➔ Dễ dàng quản lý chương trình trên hệ thống đã cài đặt sẵn.
➔ Tăng hiệu quả truyền thông, DN có thể tương tác trực tiếp 

trong chương trình.
➔ Người tiêu dùng có thể lựa chọn tham gia nhiều kịch bản 

game.

Chỉ thu thập dữ liệu khách hàng nhận được quà tặng. Có toàn bộ dữ liệu của người tham gia (cũng là người tiêu dùng).

➔ Dễ dàng quản lý dữ liệu người dùng để remarketing hoặc 
tương tác/cá nhân hóa trải nghiệm cho khách hàng.

➔ Tạo nhận diện nhãn hàng hiện đại, đổi mới.

➔ Lãng phí dữ liệu khách hàng.
➔ Khó quản lý dữ liệu và tận dụng sau này.
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2323

Lợi ích khi sử dụng giải pháp

Tiết kiệm chi phí và nhân 
sự vận hành

Khi sử dụng hệ thống và giải 
pháp thân thiện có sẵn của 
iCheck.

Nâng cao trải nghiệm 
khách hàng

Bằng cách số hóa thủ tục tham 
gia khuyến mại.

Kéo khách hàng từ online 
đến offline và ngược lại

Bằng e-voucher/Quà tặng.

Gia tăng doanh số

Bằng cách tối đa hóa hiệu quả 
chương trình khuyến mại, kích 

thích khách mua hàng.
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Quy trình triển khai dịch vụ với iCheck

Lên ý tưởng

Khởi tạo kịch 
bản dựa trên 
các kịch bản 
sẵn có của 
iCheck.

Dựng 
chương trình

Điền thông tin 
chương trình 
(tên, banner, 
thời gian diễn 
ra...).

Chọn hình 
thức triển 
khai

Chọn hình 
thức triển khai 
(lô tem, mã 
barcode...).

Chọn quà

Chọn quà sẽ 
đưa vào chương 
trình.

Tối ưu

Triển khai và 
theo dõi báo 
cáo.



Một số
kịch bản Loyalty
của iCheck

04
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Quét mã hoặc nhập mã Trúng quà

Quét mã - Trúng thưởng
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Quét mã hoặc 
nhập mã

Đổi quà

Quét mã - Tích điểm

Tích điểm
27



Quét mã hoặc 
nhập mã

Trúng quà

Quét mã - Tham gia vòng quay may mắn

Chơi vòng quay 
may mắn 28



Tích điểm đổi quà

Quét tem QR 
hoặc nhập mã

Nhận điểm 
tích lũy

Cửa hàng đổi 
điểm

Chi tiết quà đổi 
điểm

Đổi quà
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Demo hệ thống
quản trị Loyalty
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Màn hình quản lý chương trình và nhân viên
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Thống kê chi tiết thông tin khách hàng
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Khách hàng trúng thưởng Khách hàng tham gia



Các đối tác sử 
dụng giải pháp 
của iCheck
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Thông tin và vấn đề doanh nghiệp 

Đơn vị cung cấp và phân phối các loại dược phẩm,
thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường.

Nhu cầu 
➔ Cần triển khai các chương trình khuyến mại dành 

cho khách hàng thường xuyên nhưng không có 
hệ thống/công cụ và nhân sự đủ đáp ứng.

➔ Cần thu thập dữ liệu khách mua hàng để chăm 
sóc, thúc đẩy tái mua hàng.

Công Ty CP Dược Phẩm
Quốc Tế Nacophar
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Giải pháp Loyalty của iCheck 

Cách thức
➔ Nacophar triển khai dán tem Loyalty trên các vỏ hộp 

sản phẩm trong chương trình.
➔ Khách hàng mua 6 hộp sẽ được tặng 1 hộp.

Chu trình
1. Khách hàng mua sản phẩm.
2. Quét mã QR/nhắn tin SMS để tích điểm và ghi nhận 

thông tin mua hàng.
3. Hệ thống lưu trữ và tự động báo cho Doanh nghiệp 

khi khách đủ điều kiện nhận quà.
4. Doanh nghiệp liên hệ để tặng quà cho khách theo 

thông tin đã lưu.
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Hiệu quả của chương trình

➔ Giải pháp phù hợp cho ngành TPCN - 
khách hàng mua thường xuyên và 
nhiều lần.

➔ Linh hoạt trong cách tham gia cho cả 
người cao tuổi và người trẻ: Quét mã 
QR hoặc nhắn tin SMS - 2 phương 
thức liên kết dữ liệu với nhau.

➔ Xử lý hoàn toàn bài toán chạy 
chương trình khuyến mại của khách 
hàng nhanh chóng.

➔ Tăng doanh số trong thời gian chạy 
chương trình.

➔ Thu thập dữ liệu người dùng. 

➔ Tiết kiệm chi phí và nhân lực triển 
khai và chăm sóc khách hàng.

Hiệu quảĐiểm nhấn



Liên hệ chúng tôi
Văn Phòng Miền Bắc

Tầng 12 Tòa nhà Diamond FLower, số 48 Lê Văn Lương, Khu đô thị 

mới N1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, HN

Văn Phòng Miền Nam
Tầng 7 (Phòng 703-705) Tòa nhà Hoàng Anh Safomec Building, 

số 7/1 Thành Thái phường 14 quận 10, Tp Hồ Chí Minh

0902 195 488 - 0974 195 488 cskh@icheck.com.vn
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0936669869 cskh@icheckscanner.vn


