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 Tổng Quan 
Reward Network Program là chương trình được phát triển bằng kỹ thuật White Label với mục 

đích cung cấp cho các brand bán lẻ (thời trang) phương tiện để:  

- Xây dựng kênh bán hàng mới (thương mại điện tử qua website & app)  

- Vượt qua thời điểm đại dịch khó khăn khi doanh thu từ cửa hàng truyền thống giảm.  

- Tăng tính cạnh tranh của thương hiệu  

- Xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp.  

- Chuyển đổi khách hàng thông thường thành khách hàng thân thiết.  

Trong khi chi phí tự xây dựng hệ thống hoặc thuê các công ty outsourcing quá cao (có thể đến 

hơn 1 tỷ đồng và thêm chi phí bảo trì hàng năm), trong khi đó một số giải pháp khác có sẵn 

ngoài thị trường có tốc độ phát triển chậm, thiếu tính phù hợp và được xây dựng bằng kỹ thuật 

cũ.  

White Label là hình thức phát triển với cùng một nền tảng về kỹ thuật và chia sẻ chúng cho các 

thương hiệu khác nhau để tạo ra các hệ thống riêng thuộc về thương hiệu. Điều này sẽ làm giảm 

chi phí và thời gian phát triển.  

Chương trình Reward Network được xây dựng để phù hợp với các thương hiệu thời trang nhỏ và 

trung bình, những thương hiệu đã có tập khách hàng nhất định và có cửa hàng vật lý nhằm tối 

ưu hóa khách hàng online từ nguồn khách hàng vật lý đến cửa hàng.  

Reward Network tập trung phát triển các chương trình tích điểm, khách hàng thân thiết, nâng 

cấp hạng thẻ, mã khuyến mãi, notification và mua hàng trực tuyến.  
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Ưu điểm của chương trình Reward Network so với 
việc tự phát triển ứng dụng của riêng brand.  
 

Kỹ Thuật 
Về công nghệ và kỹ thuật, Reward Network sử dụng những công nghệ mới nhất, có thể tiếp tục 

phát triển ổn định trong 10 năm tới.  

Chi phí 
 Về chi phí, brand tham gia chương trình reward network với mức chi phí hàng tháng chỉ tương 

đương chi phí bảo trì khi tự xây dựng hệ thống của riêng mình. 

 

Chi phí  Reward Network   Thuê Outsourcing tự phát triển 

Chi phí hàng tháng  5,000,000 - 5,500,000 VND   

Tổng chi phí thuê 
outsourcing phát triển 
hệ thống tương tự  

Không  500,000,000 - 1,000,000,000 VND 

Phí bảo trì hàng năm  Không   5% - 10% chi phí phát triển  
(50,000,000 - 100,000,000 VND)  

Phí Thuê hosting/ server   Không   Tối thiểu 2,000,000 VND/ tháng  

Nâng cấp tính năng mới  Không   Chi phí tăng lên tùy theo tính năng 
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Thời gian 
  Chương trình Reward Network về cơ bản đã xây dựng xong ứng dụng, website và hệ thống 

quản lý. Nên thương hiệu có thể có ngay ứng dụng và website chỉ trong vòng 2 tuần - 4 tuần từ 

khi đăng ký.   

 

Các bước   Reward Network  Thuê Outsourcing 

  Khởi tạo trong vòng 2-4 tuần   

Gặp gỡ đưa ra yêu cầu    2 tuần  

Báo giá     1 tuần  

Thiết kế     2 tháng  

Xây dựng    4 - 6 tháng  

Kiểm thử     2 tháng  

Nghiệm thu     1 tháng  

Vận hành thử     2 tháng 

 

Tính phù hợp 
  Chương trình được phát triển bởi những kỹ sư có 10 năm lập trình ứng dụng thương mại điện tử 

kết hợp với sự am hiểu về hoạt động của các cửa hàng thời trang.  
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Ưu điểm so với các chương trình khác và các ứng 
dụng thương mại điện tử đóng gói trên thị 
trường.  
Kỹ Thuật 
Về công nghệ và kỹ thuật, Reward Network sử dụng những công nghệ mới nhất, có thể tiếp tục 

phát triển ổn định trong 10 năm tới.  

 

Reward Network  Ứng dụng đóng gói giá rẻ  

Sử dụng Flutter, NodeJS … là các công nghệ 
về mobile app và API mới nhất  

Web App (Website bên trong khung ứng 
dụng)  

Tốc độ load nhanh, tương thích tốt, nâng cao 
trải nghiệm của khách hàng 

Load chậm, bất tiện như UI website 

Tích hợp cổng thanh toán OnePay, khách có 
thể chọn thanh toán thẻ ATM và Credit Card 
an toàn, tiện lợi.  
 
Tích hợp các loại ví điện tử.  

Chỉ có thể chọn thanh toán bằng tiền mặt 

Tự tính phí ship và có setting phí ship riêng 
cho phù hợp với brand. APIs lấy từ Supership  

Không tính được phí ship linh động theo vị trí 
của khách hàng nhận hàng.  

Xây dựng hệ thống Push Notification với 
Promotion Code tương tự Grab và các trang 
ecommerce lớn.  

Không có 
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Tính năng  
Reward Network là chương trình duy nhất chú trọng phát triển và cung cấp các tính năng tích 

điểm, tập trung vào sự trung thành của khách hàng với thương hiệu và tính giao tiếp 2 chiều chủ 

động giữa thương hiệu và khách hàng.  

 

Tính phù hợp 
Do được phát triển chuyên biệt, trước tiên dành cho thương hiệu thời trang, Reward Network đặc 

biệt am hiểu và phù hợp với mong muốn phát triển của chủ các brand vừa và nhỏ.  

 

Tính bảo mật 
Reward Network sử dụng server trên nền tảng dịch vụ AWS của Amazon và có đội ngũ hỗ trợ 

bảo mật riêng nên tính bảo mật của hệ thống Reward Network cao hơn hẳn khi so sánh với các 

đơn vị tự phát triển hoặc thuê các nền tảng khác.   
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Các tính năng hiện tại của Reward Network 
Tham gia vào chương trình Reward Network, thương hiệu của bạn được cung cấp một hệ thống 

bao gồm các ứng dụng trên iOS và Android và một website dành cho khách hàng và một hệ 

thống quản lý dành cho thương hiệu.  

 

Ngoài ra Reward Network còn tập trung xây dựng những tính năng cần thiết để phát triển thương 

hiệu:  

● Thương mại điện tử:  

● Xây dựng khách hàng thân thiết 

● Hệ thống mã giảm giá 

● Hệ thống push notification  

● Quản lý khách hàng 

● Kho 

● Contents 
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Ứng dụng trên iOS và Android dành cho khách hàng  
Trên ứng dụng được xây dựng bởi Reward Network, khách hàng sẽ chỉ cần đăng nhập 1 lần sử 

dụng SMS OTP, điều này giúp thương hiệu chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp là 

chính xác. Ngoài ra, tính năng này cũng rất tiện lợi và nhanh chóng giúp khách hàng làm quen 

với ứng dụng.  

Sau khi xác thực bằng OTP,  khách hàng sẽ được cung cấp một mã tích điểm, hạng thẻ và có thể 

bắt đầu mua sắm và tích điểm bằng ứng dụng rồi.  
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No  Tên tính năng  Chi tiết 

1  SMS OTP  Khách hàng chỉ cần đăng nhập bằng SMS là có thể 
bắt đầu mua sắm và tích điểm. Đơn giản, nhanh 
gọn và xác thực.  

2  Tích điểm  Với mỗi đơn hàng tại cửa hàng hoặc online, khách 
hàng đều được tích một số điểm thưởng. Sau đó 
khách hàng có thể đổi điểm thưởng này thành tiền 
khi thanh toán lần sau.  

3  Hạng thẻ  Khách hàng sau khi mua sắm và tích điểm sẽ được 
nâng hạng thẻ khách hàng thân thiết và được 
hưởng quyền lợi tương ứng 

4  Thanh toán bằng thẻ tín dụng  Khách hàng có thể thanh toán bằng các loại thẻ 
ATM, thẻ tín dụng qua cổng OnePay, thanh toán 
tiền mặt khi nhận hàng hoặc thanh toán qua các ví 
điện tử như Momo (update) 

5  Tự động tính phí giao hàng  Hệ thống của reward network tự động tính toán và 
báo phí giao hàng cho khách hàng, tránh các nhầm 
lẫn khi xác nhận đơn hàng và giao hàng.  

6  Hệ thống mã giảm giá  Hệ thống mã giảm giá hấp dẫn, khách hàng có thể 
kiểm tra mã giảm giá trong mục Rewards, nhập mã 
khi thanh toán để được giảm thêm.  

7  Hệ thống notification  Khách hàng có thể theo dõi cập nhật mới nhất từ 
brand thông qua hệ thống push notification.  
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Website dành cho khách hàng  
Tương tự như đối với ứng dụng, website được xây dựng bởi Reward Network còn hỗ trợ giao 

diện trên mobile và tích hợp tính năng chat trực tiếp đến fanpage của thương hiệu.  
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Admin Portal quản lý dành cho thương hiệu 
Reward Network xây dựng Admin Portal quản lý dành cho từng thương hiệu một cách tối giản 

nhưng đầy đủ tính năng như một CRM nhỏ gọn bỏ túi. 
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No  Tên tính năng  Chi Tiết 

1  Tạo & quản lý sản phẩm  Hệ thống Reward Network cho phép brand tự tạo và 
quản lý sản phẩm dễ dàng. Brand còn có thể tự tạo các 
thuộc tính như Size và Màu cho riêng mình 

2  Quản lý đơn hàng  Reward Network cung cấp tính năng quản lý, in từng 
đơn hàng. Đảm bảo xác nhận đơn hàng chính xác và 
nhanh chóng. 

3  Quản lý kho  Reward Network cung cấp tính năng quản lý, xuất nhập 
tồn kho tối giản, hiệu quả và dễ sử dụng dựa trên kinh 
nghiệm vận hành thực tế. Điều này cũng giúp brand 
đơn giản quá trình training nhân viên kho. 

4  Chương trình giảm giá  Reward Network cho phép brand tự tạo nhiều chương 
trình giảm giá cùng lúc và lập lịch trình để các chương 
trình chạy đúng thời điểm cần thiết. 

5  Mã khuyến mãi  Khách hàng thường phân vân lo lắng khi lựa chọn sản 
phẩm và so sánh các thương hiệu trong cùng phân 
khúc. Để tranh thủ sự lựa chọn này, Reward Network 
cung cấp hệ thống tự tạo mã giảm giá theo % hoặc giá 
giảm thêm, giúp brand thúc đẩy khách hàng đưa ra 
quyết định mua hàng.  

6  Notification   Hệ thống Push Notification độc lập có thể gởi đến tất 
cả khách hàng đang cài đặt ứng dụng, giúp brand 
nhanh chóng cập nhật các chương trình sale hoặc 
thông tin đặc biệt đến khách hàng.  

7  Contents  Reward Network cung cấp hệ thống content, giúp brand 
xây dựng các bài viết phục vụ SEO hoặc đơn giản hơn 
là cung cấp thêm thông tin cho khách hàng 

8  Hệ thống locations và phí 
ship 

Reward Network tích hợp sẵn hệ thống địa điểm và 
location ở Việt Nam, bên trên đó là hệ thống tính phí 
ship từ supership (chi phí cao nhất) và cho phép brand 
hiệu chỉnh phí ship cho phù hợp với chiến lược từng 
thời điểm. Tính năng này hạn chế được sai sót trong 
việc báo phí ship thủ công mà các hệ thống làm sẵn 
khác không giải quyết được.  

9  Tích điểm  Hệ thống tích điểm và quy đổi điểm thưởng chỉ có tại 
Reward Network. Brand có thể tích điểm tại cửa hàng 
và với bất kỳ giao dịch thành công nào qua ứng dụng. 
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Giúp đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và chuyển đổi 
khách hàng bình thường thành khách hàng thân thiết. 

10  Hạng thẻ  Hệ thống hạng thẻ đi kèm với tích điểm, cho phép 
brand phân chia khách hàng thành các nhóm đặc biệt 
với quyền lợi riêng biệt để chăm sóc. Ngoài ra hệ thống 
hạng thẻ còn khuyến khích khách mua hàng nhiều hơn 
với giá trị cao hơn.  

11  Quản lý user  Hệ thống quản lý user cho phép brand quản lý khách 
hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên content, admin 
riêng biệt. Tránh nhầm lẫn hoặc giao toàn bộ hệ thống 
cho một người. Ngoài ra hệ thống còn cho phép brand 
download số điện thoại đã đăng ký của khách hàng cho 
mục đích quảng cáo.  

  

 

 


