


Thêm kênh quảng bá, tiếp cận khách hàng

Khách sạn của bạn mới, đẹp, có ưu điểm nổi bật? Hãy để Vntrip.vn giúp bạn quảng bá, truyền thông 
với hệ thống kênh quảng cáo quy mô và các chiến dịch truyền thông hấp dẫn.

Tăng doanh thu khách hàng nội địa

Với thế mạnh trong lĩnh vực du lịch nội địa đang phát triển nhanh tại Việt Nam, Vntrip.vn sẽ giúp đưa 
phòng của bạn đến với nhiều du khách trong nước hơn. 

Thêm kênh bán phòngđa dạng

Vntrip.vn không chỉ có mặt trên các kênh quảng cáo phổ biến nhất, mà còn cung cấp phòng qua nhiều
kênh khác nhau với việc bắt tay với các đối tác lớn như Momo, BankPlus, VNPay, Vinaphone, Viettel, 
Vietnam Airlines…

Thêm giá trị gia tăng dành cho khách hàng

Khách hàng đặt phòng trên Vntrip.vn được nhận thêm những giá trị gia tăng như đón sân bay miễn phí, 
hỗ trợ 24/7, các chương trình ưu đãi,
khuyến mãi,…mà khách sạn không phải tốn thêm chi phí.

Khách sạn
của bạn đang 
tìm kiếm
những điều này?
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Tham gia Vntrip Special Hotels mang lại cho
khách sạn những lợi ích gì?

Thêm lợi ích cho khách hàng

Đón miễn phí từ sân bay về khách
sạn*, hỗ trợ 24/7 từ Vntrip.vn, nhận
ưu đãi thường xuyên…là những lợi
ích hấp dẫn dành cho khách hàng
của bạn khi đặt phòng qua
Vntrip.vn.

Trợ giá đến 30%
TRỢ GIÁ CHỨ KHÔNG ÉP GIÁ!

Trợ giá lên đến 30% giúp khách
hàng dễ dàng đặt phòng khách sạn
chất lượng từ bạn với giá tốt nhất.

Trang ưu đãi 
khách sạn riêng

Trang giới thiệu khách sạn và ưu
đãi riêng trên Vntrip.vn giúp phòng
của bạn chốt đơn hiệu quả hơn.

Thanh toán linh hoạt

Vntrip.vn chấp nhận nhiều hình
thức thanh toán khác nhau tạo thuận
tiện cho khách hàng cũng như
khách sạn: thẻ tín dụng, thẻ ngân
hàng, ví điện tử, cổng thanh toán...

Gói chụp ảnh 360 độ

Hỗ trợ khách sạn gói chụp ảnh 360 độ
trị giá 30,000,000VNĐ.
Giúp khách sạn của bạn trở nên ấn
tượng hơn với khách hàng.
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Các kênh 
truyền thông 

đa dạng

Fanpage Vntrip.vn

300,000+ lượt thích 
10,000,000+ lượt hiển thị mỗi 

tháng

Bên cạnh website, khách sạn của bạn còn 

được đăng tải và quảng cáo trên các kênh 

truyền thông khác của Vntrip.vn.

Fanpage Vietnam Travel

960,000+ lượt thích 
10,000,000+ lượt hiển thị mỗi 

tháng

VTVTrip.vn

Hợp tác chính thức cùng 
Tổng cục Du lịch & Đài 
Truyền hình Việt Nam
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Với hệ thống quảng cáo quy mô trên hầu hết 

các kênh quảng cáo hàng đầu hiện nay như:

Google Adwords, Google Display Network, 

Instagram, Zalo, SEO, SEM,…cùng sự hỗ trợ 

từ các kênh Affiliate và Adnetwork khác, 

khách sạn của bạn sẽ tiếp cận hàng triệu khách 

hàng tiềm năng cùng Vntrip.vn.

Các kênh 
truyền thông
đa dạng
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Vntrip.vn là đối tác bán phòng duy nhất của các đối tác lớn, mang lại độ phủ toàn

quốc và tiếp cận hàng triệu khách hàng như BankPlus, Momo, VNPay. Vietnam 

Airlines, Vinaphone, Viettel….

Vntrip.vn sẽ còn xuất hiện trên rất nhiều kênh nữa trong năm 2018.

Các kênh bán hàng đa dạng
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Dẫn đầu về lưu lượng tìm kiếm và 
truy cập

Thị trường nội địa với lượng khách trong nước đặt phòng dồi
dào và ngày càng tăng cao (62 triệu lượt khách nội địa trong
năm 2016) là thế mạnh của Vntrip.vn.

Mỗi tháng, website đón trung bình 2 triệu lượt xem, tính đến
12/2017 đã có hơn 100,000 lượt tải app Vntrip.vn.

Cơ hội tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng khi hợp tác
cùng Vntrip.vn.
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Vntrip.vn cung cấp dịch vụ xe đón miễn phí từ sân bay về

khách sạn dành riêng cho khách sạn thành viên Vntrip Special 

tại các sân bay trên toàn quốc.

Dịch vụ đón sân bay
miễn phí
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Với các khách sạn được lựa chọn tham gia, Vntrip.vn tặng gói chụp hình 360 độ và xây dựng chuyến thăm quan

thực tế ảo (virtual tour) trên website Vntrip.vn giúp khách hàng dễ dàng chiêm ngưỡng khách sạn của bạn

chân thực và sống động hơn bao giờ hết. Duy nhất chỉ có với Vntrip Special Hotels. 

Tặng gói chụp hình 360o trị giá 30,000,000VNĐ
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Vntrip.vn dành riêng cho mỗi khách sạn thành viên của chương trình Vntrip Special Hotels một trang đích (landing page) được thiết kế chuyên nghiệp

giúp khách sạn của bạn trở nên nổi bật và dễ dàng chuyển đổi đơn hàng thành công.

Landing page dành riêng cho khách sạn tham gia
Vntrip Special Hotels
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Trợ giá &
chương trình
khuyến mại
hấp dẫn
Vntrip.vn thường xuyên tung các chương trình

khuyến mại và trợ giá phòng hấp dẫn nhằm thu

hút khách hang đặt phòng tại khách sạn của

bạn. 
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Điều gì khiến Vntrip.vn khác biệt
so với các OTA khác?

Miễn phíđón sân bay ✔ ✕ ✕ ✕

KHÔNG ép giá khách sạn ✔ ✕ ✕ ✕

Hỗ trợ 24/24 bằng tiếng Việt và 
tiếng Anh ✔ ✕ ✔ ✔

Nhiều lựa chọn thanh toán ✔ ✕ ✕ ✔

Marketing miễn phí cho khách 
sạn thành viên ✔ ✕ ✔ ✔

Chụp ảnh 360 độ cho khách sạn 
thành viên ✔ ✕ ✕ ✕
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Đối tác tiêu biểu 
của Vntrip.vn

…Và còn rất nhiều đối tác khác đang cùng chúng tôi

cung cấp dịch vụ khách sạn hàng đầu.
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Anh Nguyễn Xuân Tú
Sales Manager
La Casa Resort

Check phòng và thanh toán đều
chuyên nghiệp. Chăm sóc khách sạn
tốt. Đôi khi còn quan tâm hơi quá, có
lúc một đơn phòng có tới mấy bạn
chăm sóc!

Anh Nguyễn Lý Quang
Sales Manager

Fiore Healthy Resort

Qua làm việc với Vntrip tôi thấy tính hiệu
quả từ Vntrip mang lại cho Fiore Healthy
Resort chúng tôi rất cao. Từ khâu
marketing cho đến việc đẩy đơn phòng.
Nhân viên rất tận tình chu đáo trong vấn
đề chăm sóc khách hàng và đối tác. Tôi
rất cảm ơn các bạn đã hỗ trợ nhiệt tình và
sẽ chọn Vntrip làm đối tác chiến lược
trong thời gian tới!

Anh Hoàng Minh Trường
Sales Executive

Paradise Dai Lai Resort

Tác phong của nhân viên hỗ trợ nhanh
nhẹn, nhiệt tình. Tương tác thông tin
giữa khách hàng và resort kịp thời. Tôi
cảm thấy Vntrip thể hiện được sự chuyên
nghiệp.

KHÁCH SẠN
NÓI VỀ CHÚNG TÔI
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Dịch vụ tốt, nhanh nhẹn và chu đáo trong việc gọi điện cho khách xác nhận và nhắc khách về ngày nhận phòng, 
thậm chí thông báo về thời tiết địa phương luôn. Các ưu đãi cũng tốt, ko thua kém gì các trang booking của nước 
ngoài.

Vô địch giá, ưu đãi đi kèm tốt, mình rất hài lòng với dịch vụ đưa đón sân bay miễn phí của Vntrip.vn, nhân 
viên chăm sóc rất nhiệt tình và chuyên nghiệp từ lúc mình đặt phòng cho đến khi về tới khách sạn, trải 

nghiệm tuyệt vời.

Dịch vụ của VNTrip rất tốt. Các bạn nhân viên sales hỗ trợ rất nhiệt tình và chu đáo. Đoàn mình phát sinh nhiều 
yêu cầu thay đổi nhưng cũng được Vntrip.vn hỗ trợ nhiệt tình. Giá cả cạnh tranh. Trước ngày nhận phòng còn 
có nhân viên hỗ trợ gọi điện thông báo ngày nhận phòng & giờ checkin của khách sạn.

“

“
“
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Các giải thưởng
dành cho
Vntrip.vn
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Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu nhận thêm đơn phòng

cùng Vntrip.vn, miễn phí gia nhập!

Vntrip.vn sẽ lựa chọn những khách sạn đăng ký sớm nhất tham gia chương trình Vntrip Special Hotels 

và nhận ngay gói hỗ trợ trị giá 50,000,000 VNĐ.

Link đăng ký: http://bit.ly/vntripspecial

024 – 625 377 66

ho@vntrip.vn

Tham gia chương trình Vntrip Special Hotels 


