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Tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ và

tạo ra những sản phẩm mang tính cách mạng, giúp cuộc sống

của người Việt trở nên tốt đẹp hơn. Đặc biệt, đó còn là

những sản phẩm mang đậm niềm tự hào dân tộc.

Ông NGÔ MINH ĐỨC

CEO Gotadi



ĐÔI NÉT VỀ



CHÚNG TÔI LÀ AI?

Song song với sự phát triển của đời sống, nhu cầu đi lại và du lịch ngày càng tăng còn đòi hỏi nền tảng công nghệ thương mại

điện tử đáp ứng kịp thời. Đó cũng là lý do Gotadi - OTA đầu tiên tại Việt Nam được thành lập vào năm 2014. Gotadi mang trong

mình sứ mệnh cung cấp toàn diện các dịch vụ đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn và các tiện ích du lịch khác trên nền tảng

website và ứng dụng.

Gotadi luôn nỗ lực không ngừng để tạo ra những sản phẩm chất lượng, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng:

KẾT NỐI API TRỰC TIẾP

VỚI CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG

100% TỰ ĐỘNG

SEARCH - BOOK - PAY - TICKETING

OMNI-CHANNEL - ĐA KÊNH



Thành viên thuộc tập đoàn HG Holdings - Hệ sinh thái du lịch khép kín

cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến du lịch ở Đông Nam Á.



COMBO VÉ MÁY BAY

& KHÁCH SẠN

(Free and Easy)

VÉ MÁY BAY KHÁCH SẠN TOURS

05
Hãng hàng không trong nước

54
Hãng hàng không quốc tế

900
Hãng hàng không bán vé SOTO

6.000
Khách sạn nội địa

400.000
Khách sạn quốc tế

TOUR DU LỊCH TRONG NƯỚC

(Inbound)

TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ

(Outbound)

SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH

Kết nối API trực tiếp với:



SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ & KÊNH PHÂN PHỐI

for Business

(B2B)

Agent

(B2BAgent)

Đối tác trung gian

(B2B2C)

Trực tiếp đến end-user

(B2C)

Sản phẩm cho nhóm khách hàng Doanh nghiệp

Sản phẩm cho nhóm khách hàng Đại lý & CTV

Sản phẩm cho nhóm khách hàng của Đối tác

Sản phẩm cho nhóm khách hàng trực tiếp của Gotadi

Tùy vào loại hình doanh nghiệp vừa & nhỏ (SME) hoặc doanh nghiệp có quy mô lớn (BTM), Gotadi cung cấp hệ thống phần mềm tự động 100% được tối ưu:

Nhân viên chủ động booking, quản lý lịch trình công tác của mình với ngân sách được duyệt từ đặt vé, đặt phòng tự động 100%.

Giúp các nhà quản lý kiểm soát tài chính với hệ thống minh bạch và quản lý lịch trình của nhân viên theo chính sách của công ty đề ra.

Cung cấp các loại hình tour tham quan, hội nghị, hoạt động đội nhóm cho doanh nghiệp (Corporate Tour)

Được xem là phòng vé online - sản phẩm giúp các khách hàng đại lý hoặc nhóm CTV kiếm thêm thu nhập thông qua ứng dụng, website truy cập quản lý mà

không phải tốn kém bất kỳ chi phí nào, có thể làm được ở mọi lúc mọi nơi và không cần các chứng chỉ phòng vé.

Cung cấp giải pháp kết nối trung gian giúp các đối tác có nền tảng và tập user tiềm năng được sử dụng thêm dịch vụ OTA với mô hình win - win mà không

cần tốn quá nhiều chi phí vận hành, xây dựng sản phẩm.

Sản phẩm chiến lược của Gotadi kỳ vọng đem đến sự phục vụ cho hàng triệu người dùng Việt Nam một sản phẩm công nghệ bởi người Việt, thay đổi thói

quen đi du lịch của người Việt với toàn bộ hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu khi đi du lịch của người Việt từ bay, ở, trải nghiệm và hàng loạt tiện ích khác.



GOTADI FOR BUSINESS
Giải pháp du lịch toàn diện cho Doanh Nghiệp



TỔNG QUAN VỀ GOTADI FOR BUSINESS

Gotadi for Business (Gotadi B2B) là giải pháp tối ưu cung cấp toàn diện các sản 

phẩm về du lịch cho nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Các sản phẩm Gotadi B2B cung cấp

Hệ thống phần mềm hỗ trợ đặt

chỗ (vé máy bay, phòng khách

sạn, xe) và quản lý các chuyến

công tác phù hợp với quy mô của

từng doanh nghiệp (SME, BTM).

Tổ chức và cung cấp các dịch vụ

khác cho doanh nghiệp như

M.I.C.E tour, team building, tour

nghỉ dưỡng.

Các dịch vụ liên quan đến visa

cho doanh nghiệp.



HỆ THỐNG ĐẶT CHỖ & QUẢN LÝ CHUYẾN CÔNG TÁC

CHO DOANH NGHIỆP (SME & BTM)



You focus on your business, we handle your trip!

Nhu cầu công tác của nhân viên ngày càng tăng,

tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn đặt chỗ và quản

lý theo hình thức thủ công. Gotadi nhận thấy

hình thức này còn nhiều hạn chế như tốn kém

thời gian, nhân lực, ngân sách, đặc biệt dễ sai

sót và không tối ưu hiệu quả cho các chuyến

công tác.

Sở hữu nền tảng công nghệ mới nhất, Hệ thống Đặt chỗ &

Quản lý chuyến công tác cho Doanh nghiệp sẽ mang đến

cho doanh nghiệp bước tiến mới trong việc đặt chỗ và quản

lý các chuyến công tác HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG HÓA.



TẦM NHÌN  SỨ MỆNH

Gotadi SME & BTM kỳ vọng là
hệ thống đặt chỗ và quản lý
chuyến công tác không thể thiếu
cho bất cứ doanh nghiệp nào
trong tương lai nhờ sở hữu công
nghệ tiên tiến bậc nhất. Hơn thế
nữa, Gotadi SME & BTM còn
mang đến sự chủ động, minh
bạch, quản lý nhân sự hiệu quả
và tối ưu chi phí cho doanh
nghiệp.

Gotadi SME & BTM sẽ tạo nên
một cuộc cách mạng trong việc
áp dụng chuyển đổi số vào việc
quản lý chuyến công tác của
doanh nghiệp. Gotadi SME &
BTM chính là một mảnh ghép
không thể thiếu, góp phần hoàn
thiện bức tranh lớn về chuyển
đổi số – hành trình đưa các
doanh nghiệp hội nhập toàn cầu.

Bạn cứ yên tâm công tác, mọi hành trình đã có Gotadi lo!



GOTADI SME LÀ GÌ?

Gotadi Small and Medium Enterprise (SME) là hệ thống phần mềm đặt và quản lý các chuyến

công tác cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Doanh nghiệp SME có từ 10 – 300 nhân sự

với nhu cầu công tác từ 1 – 50 chuyến hàng tháng.

LỢI ÍCH MANG LẠI

Sản phẩm chất lượng Quản lý hiệu quả Hỗ trợ chu đáo

Sở hữu mạng lưới sản phẩm rộng

khắp cả nước cùng công nghệ hiện

đại, công cụ tìm kiếm cho phép

doanh nghiệp có nhiều lựa chọn vé

máy bay/khách sạn theo giá và thời

gian, đặc biệt đảm bảo giá đúng so

với booking qua đại lý thông thường.

Quản lý theo thời gian thực và mức

chi tiêu cho các chuyến đi của

doanh nghiệp.

Đội ngũ chuyên nghiệp luôn hỗ 24/7.



GOTADI BTM LÀ GÌ?

Gotadi Business Travel Management (BTM) là Hệ thống phần mềm áp dụng công nghệ mới SAAS Travel Platform 

(Software as a Services) cho phép các doanh nghiệp có quy mô lớn quản lý nhân viên trong việc đặt mua và sử dụng các 

dịch vụ như phương tiện di chuyển và chỗ ở nhằm phục vụ cho các chuyến công tác.

USP

HỆ THỐNG NHÂN VIÊN NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Hệ thống TỰ ĐỘNG 100%

theo thời gian thực với mức

GIÁ ĐÚNG NHẤT và KẾT NỐI

TRỰC TIẾP với các hãng hàng

không nội địa & hệ thống

khách sạn rộng khắp Việt Nam.

HOÀN TOÀN CHỦ ĐỘNG LỊCH
TRÌNH CÔNG TÁC từ việc lên kế
hoạch theo đúng ngân sách, tự
đặt, xuất và tối ưu hiệu quả
chuyến công tác.

Giải quyết bài toán TỐI ƯU TÀI
CHÍNH ở cấp độ điều hành mà vẫn
CHUYÊN NGHIỆP TRONG CÁCH
QUẢN TRỊ.

TIẾT KIỆM 20 – 30% ngân sách
công tác mỗi năm, giải quyết triệt
để vấn đề thất thoát ngân sách
của doanh nghiệp.



THỰC TRẠNG

GOTDI SME

GOTADI BTM

SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Đại lý du lịch

Nhân viên có nhu cầu đi công tác Admin Gotadi SME

Gotadi BTM

Login to

Login to

Nhân viên có nhu cầu đi công tác Admin

Nhân viên có nhu cầu đi công tác

EMAIL / PHONE CALL

(Thủ công)



GOTADI BTM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO DOANH NGHIỆP?

Thiếu sự chủ động, phụ thuộc vào admin và các agency 

booking.

Không có nhiều sự lựa chọn cho chuyến công tác.

Gặp khó khăn trong việc quản lý & giải trình hóa đơn, 

công tác phí.

NHÂN VIÊN

NHÂN VIÊN

NGƯỜI

QUẢN LÝ

DOANH NGHIỆP

Không kiểm soát được lịch trình công tác của nhân viên.

Làm việc thủ công & không có quy trình chuẩn nên mất

thời gian lên kế hoạch, phê duyệt lịch trình.

Lo lắng việc bảo mật thông tin doanh nghiệp.

Khó quản lý & kiểm soát chi phí công tác theo từng bộ 

phận, từng cấu thành.

Khó đối soát chi phí & dòng tiền thanh toán. 

Hao hụt chi phí & thời gian cho quá nhiều công đoạn như 

phí booking, chênh lêch giá, không đúng giá...

Chủ động xin phê duyệt và tự đặt, xuất vé/ khách sạn nhanh chóng, 

dễ dàng.

Được lựa chọn chuyến bay/ khách sạn phù hợp.

Dễ dàng liệt kê công tác phí, thuận tiện khi làm thủ tục báo cáo hóa

đơn.

Dễ dàng kiểm soát & quyết định chi phí công tác nhân viên

Tiết kiệm chi phí và nguồn lực khi áp dụng một hệ thống quản lý

công tác duy nhất.

Dữ liệu Doanh nghiệp được bảo mật trên nền tảng AWS.

Dễ dàng quản lý, kiểm soát chi phí công tác từng bộ phận / phòng

ban trên một hệ thống duy nhất.

Kiểm soát dòng tiền, đối soát và thanh toán sau 45 ngày với hạn

mức công nợ không giới hạn.

Tối ưu và tiết kiệm ngân sách đi lại 20 – 30%

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP



PHÂN BỔ NGÂN SÁCH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUẢN TRỊ LỊCH TRÌNH BÁO CÁO CHI TIẾT

CÁC TÍNH NĂNG CỦA GOTADI BTM

Phân bổ hạn mức đi lại cho
từng dự án, phòng ban hay
cá nhân.

Tạo ra đa dạng các bộ quản
lý chính sách đi lại theo từng
quy định cụ thể của doanh
nghiệp.

Quản lý nhân sự đi lại theo
dự án, phòng ban, vị trí cấp
bậc.

Tự động lưu thông tin nhân
viên như giấy tờ đi lại, thẻ
khách hàng khi thực hiện đặt
dịch vụ.

Cấu hình nhân sự theo chính
sách đi lại cụ thể.

Lên kế hoạch.

Xin phê duyệt (nếu cần).

Đặt và xuất phiếu công tác.

Quản lý chuyến công tác.

Báo cáo theo thời gian thực.

Báo cáo chi phí chi tiết theo
từng phòng ban, dự án.

Báo cáo chi phí từng hạng
mục của chuyến công tác.



QUY TRÌNH TIẾN HÀNH THAM GIA KẾT NỐI

& SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Tiếp cận &

thu thập

thông tin

doanh nghiệp 

(online & 

offline)

Tìm hiểu nhu cầu 
thực tế và đưa ra 
các giải pháp cho 

doanh nghiệp

Thuyết trình 
chính & chốt 

hạng mục

Ký kết hợp đồng Kết nối, tư vấn & 
hướng dẫn cài 

đặt các quy trình 
trong hệ thống

Nghiệm thu & sử 
dụng

Đối soát & 
bảo trì



Tự động bằng hệ thống, tối ưu hóa quá trình

quản lý công tác và tiết kiệm ngân sách lên đến

30% cho doanh nghiệp là tiêu chí lớn nhất

Gotadi SME & BTM kỳ vọng mang lại.

Đội ngũ phát triển sản phẩm Gotadi SME & BTM



TRAVEL DESK
Travel Desk là hỗ trợ tất cả các dịch vụ cho doanh nghiệp với mức giá NET của nhà cung cấp

và chi phí dịch vụ trọn gói hàng tháng. Với hình thức hoạt động như agency booking chuyên

nghiệp, Travel Desk xử lý đặt chỗ/xuất vé cũng như các dịch vụ khác thông qua một bộ phận

chuyên biệt riêng dành cho nhu cầu đi lại của doanh nghiệp.

Các dịch vụ Travel Desk cung cấp

Vé máy bay Phòng

khách sạn

Tour du lịch

trong & ngoài

nước

Dịch vụ Visa Các dịch vụ

cộng thêm

khác



CORPORATE TOUR
Corporate Tour là chương trình du lịch được Gotadi thiết kế riêng theo yêu cầu của mỗi doanh nghiệp. Là sản phẩm

mang tính đặc thù cao, Corporate Tour không những giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí mà còn mang

đến trải nghiệm du lịch phù hợp nhất. Tùy yêu cầu của doanh nghiệp mà sản phẩm sẽ được thiết kế theo chủ đề, quy

mô, thành phần tham dự, mục đích chuyến đi...

CÁC SẢN PHẨM COPORATE TOUR CUNG CẤP

SẢN PHẨM LỢI ÍCH CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

TOUR INBOUND/

OUTBOUND

TEAM BUILDING/

EVENT

M.I.C.E TOUR

Tour được tổ chức chuyên nghiệp trong & ngoài nước, đáp ứng mọi 

yêu cầu của khách hàng và mang đến sự hài lòng tuyệt đối.

Đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm trong tổ chức sự kiện, 

chương trình và trò chơi sáng tạo phù hợp với từng quy mô doanh 

nghiệp.

Với hệ thống đối tác khách sạn rộng khắp Việt Nam cùng đội ngũ 

nhân viên chuyên nghiệp luôn biết cách phối hợp trong mọi trường 

hợp chính là lợi thế của M.I.C.E tour.

1. Khách hàng gửi yêu cầu và các

thông tin cần thiết cho bộ phận thiết kế/

sản xuất sản phẩm.

2. Gotadi sản xuất sản phẩm, báo giá

và thuyết trình giới thiệu sản phẩm với

đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng.

3. Chốt sản phẩm phù hợp và ký kết

hợp đồng.



KHÁCH HÀNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



Chúng tôi đánh giá rất cao dịch vụ của Gotadi vì thế có một niềm tin nhất định với Hệ thống Gotadi BTM vừa ra

đời. Nhân viên của chúng tôi có thể tự truy cập vào Gotadi BTM để tạo và quản lý các chuyến công tác bất kể

thời gian nào theo lịch trình phù hợp nhất, đặc biệt là các chuyến công tác gấp.

(Ông Trần Nhất Minh - Phó TGĐ Ngân Hàng VIB)

NGÂN HÀNG QUỐC TẾ (VIB)

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

Qua quá trình sử dụng, nhân viên của chúng tôi đánh giá Gotadi BTM là hệ thống có độ tin cậy cao và dễ sử

dụng hơn các nền tảng khác. Hệ thống tự động 100% theo thời gian thực và kết nối trực tiếp với các hãng hàng

không & khách sạn. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, luôn đáp ứng khi cần thiết. Hơn thế nữa, việc

tích hợp trực tiếp thông tin của nhân viên từ thẻ công ty/thẻ khách hàng là một ưu điểm tuyệt vời mà chúng tôi

chưa tìm thấy ở các nền tảng khác.

(Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch HĐQT Saigon Books)

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA SÁCH SÀI GÒN (SÀI GÒN BOOKS)



THÔNG TIN LIÊN HỆ

www.biz.gotadi.com

www.facebook.com/gotadiforbusiness

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG HÀ NỘI

salescorp.sgn@gotadi.com

028 62 857 857

194 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3

hanbd@gotadi.com

0942 75 9696

47 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm




