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CHÚNG TÔI LÀ AI?

Song song với sự phát triển của đời sống là nhu cầu di chuyển và du lịch ngày càng tăng cao. 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 HÓA 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



SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH

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)

COMBO VÉ MÁY BAY

& KHÁCH SẠN

(Free and Easy)
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TỔNG ĐẠI LÝ
HÀNG KHÔNG GSA

NĂM KINH NGHIỆM



ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU



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.

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.

Cung cấp các loại hình tour tham quan,

hội nghị, hoạt động đội nhóm cho doanh

nghiệp (Corporate Tour)



B2B - Gotadi for Business

THỰC TRẠNG

GOTDI SME

GOTADI BTM

SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Nhân viên có nhu cầu đi công tác Admin Đại lý du lịch

Nhân viên có nhu cầu đi công tác Admin Gotadi SME

Nhân viên có nhu cầu đi công tác Gotadi BTM

Login to

Login to

Bên cạnh tour, 2 sản phẩm con chủ lực là GOTADI SME & GOTADI BTM:



THỰC TRẠNG HIỆN TẠI

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG

Nhân viên có

nhu cầu đi công tác

Admin Đại lý du lịch xử lý 

đặt chỗ, xuất vé của 

nhân viên sau khi 

trao đổi nhiều lần 

giữa những người 

liên quan.

EMAIL/ PHONE CALL

(Thủ công)



GOTADI SME

(DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ)

GIẢI PHÁP GOTADI

Nhân viên có nhu cầu

đi công tác

Admin

Admin - Đăng nhập vào

hệ thống Gotadi SME

Tiết kiệm

20% chi phí

Chủ động kế hoạch đi lại

Xin phê duyệt tự động

Tự đặt & xuất vé

Giá đúng

Nhanh chóng

Minh bạch

Tiện lợi

100%

tự động



GOTADI BTM

(DOANH NGHIỆP LỚN)

GIẢI PHÁP GOTADI

Nhân viên có nhu cầu

đi công tác

Gotadi BTM

Đăng nhập vào

hệ thống Gotadi BTM

Nhân viên dễ dàng đặt và xuất vé mọi lúc mọi nơi

Chính sách du lịch của công ty được tiết lập tự động trong hệ thống

Hồ sơ khách hàng được nhập một lần và linh hoạt chỉnh sửa

Chọn giá vé phù hợp cho mỗi chuyến đi theo ngân sách của nhân viên

Tiết kiệm tối đa và theo dõi chi tiêu trong thời gian thực



B2BAgent - Gotadi Agent

Mở web/

Tải ứng dụng

Trên App store 

hoặc CH Play

Đăng ký

Nhập Điện thoại / Email

Tạo mật mã

Kích hoạt thành công

Cập nhật thông tin

tài khoản

Tìm kiếm / Đặt vé máy bay

Tài khoản Đại lý

hoặc Cộng tác viên

Trải nghiệm

Tìm kiếm

Đặt vé /

Phòng khách sạn

Kiếm tiền

Thu doanh số

chênh lệch giá bán

hoặc % cố định

ĐẠI LÝ / CỘNG TÁC VIÊN

GOTADI

Tìm kiếm / Đặt phòng khách sạn

Quảng bá / Báo giá

Cho bạn bè / người thân

Thanh toán thành công

Báo đúng giá Nhận chiết khấu CTV

Hoặc nhận giá NET từ Gotadi Tự quyết định

giá bán và thu chi từ giá chênh lệch



B2B2C - Gotadi Đối tác trung gian

Tích hợp dễ dàng nhanh chóng, tiết kiệm 

bandwidth cho máy chủ đối tác.

Tương thích với các nền tảng ứng dụng 

khác nhau.

Tùy chỉnh UI để phù hợp & đồng bộ UI với 

ứng dụng của đối tác.

Hoạt động giống ứng dụng gốc

Đối tác thực hiện tìm kiếm, đặt vé máy bay 

và khách sạn thông qua API của Gotadi.

Kết nối an toàn, dữ liệu được mã hóa 

trước khi gửi.

Đối tác tùy chỉnh nội dung và giao diện để 

phù hợp và đồng bộ với ứng dụng của đối 

tác

Tiki.vn

Sendo Mobile App



B2C - Gotadi trực tiếp đến end-user

Hệ thống đặt vé máy bay/ khách sạn & dịch vụ du lịch cho khách hàng B2C

Khách hàng chủ động tìm kiếm, đặt vé, thanh toán & nhận kết quả thông qua 

website & ứng dụng



LỢI ÍCH KHI HỢP TÁC

CHIA SẺ

PHÍ DỊCH VỤ

MANG LẠI

TIỆN ÍCH CHO

KHÁCH HÀNG

NGUYÊN TẮC

WIN–WIN

50:50

CÙNG

PHÁT TRIỂN

SẢN PHẨM



salescorp.sgn@gotadi.com

https://biz.gotadi.com/

www.facebook.com/gotadiforbusiness

agent@gotadi.com

https://agents.gotadi.com

www.facebook.com/Gotadi.Agent

sang.lq@gotadi.comlienhe@gotadi.com

https://gotadi.com/

www. facebook.com/hggotadi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GOTADI 

(GOTADI TRAVEL TECHNOLOGIES JSC)

1900 9002

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

Hà Nội: 47 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm

GOTADI FOR BUSINESS (B2B) GOTADI AGENT (B2BAgent) GOTADI TRỰC TIẾP ĐẾN END-USER(B2C) GOTADI ĐỐI TÁC TRUNG GIAN (B2B2C)
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