GO-IXE

Express

Lời ngỏ
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2014, trong bối
cảnh thị trường gọi xe của Việt Nam được
đánh giá là có sự tăng trưởng nhanh nhất
tại khu vực Đông Nam Á. Được ví như chiếc
bánh ngon và chứng kiến sự nổ rộ của các
đơn vị gọi xe công nghệ đến từ nước ngoài,
cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp
vận tải, taxi truyền thống trong nước.
Trước tình thế đó, để cạnh tranh với các đơn
vị gọi xe công nghệ nước ngoài, một số doanh nghiệp taxi trong nước đã tự đầu tư phần
mềm để khách gọi xe nhưng chưa đạt được
kết quả như mong muốn. Sở dĩ vậy, vì các
đơn vị gọi xe công nghệ nước ngoài là những
công ty phần mềm chuyên nghiệp, họ tập
trung đầu tư công nghệ, trong khi bản chất
các hãng taxi truyền thống là taxi – vừa đầu
tư xe, tài xế vừa đầu tư công nghệ nên khó có
thể chu toàn.
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Vì vậy, các doanh nghiệp vận tải, taxi truyền
thống cần có một ứng dụng gọi xe thông
minh giúp liên kết họ lại với nhau, sử dụng hệ
thống tạo sự chia sẻ, công bằng. Không cần
phải tự xây dựng ứng dụng riêng, giảm thiểu
tối đa chi phí phát triển phần mềm riêng biệt,
tăng khả năng cạnh tranh với các đơn vị công
nghệ đến từ nước ngoài, nhưng vẫn giữ được
bản sắc thương hiệu. Để giải quyết những
khó khăn đó, Go-ixe đã ra đời.
Ngày nay, Go-ixe đã và đang tiếp tục phủ
sóng rộng rãi trên khắp cả nước và rất nhiều
người, như bạn đây, đang sử dụng dịch vụ
này mỗi ngày, bạn không chỉ là khách hàng
mà còn là “gia đình” của chúng tôi. Những
điều mà chúng tôi đã, đang và sẽ làm, đều có
cùng một tầm nhìn, đó là đưa chúng ta, nền
vận tải của nước nhà cùng nhau tiến về phía
trước.

www.go-ixe.com

GO-IXE - TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM!
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Nội dung
• Lời ngỏ
• Quá trình phát triển Go-ixe
• Giới thiệu dịch vụ của công nghệ Go-ixe EXPRESS
• Bộ nhận dạng thương hiệu Go-ixe
– Đồng phục
– Văn phòng
• Liên kết doanh nghiệp
• Dịch vụ tiện ích
– Go-Agent
– Go-Business
– Go-Store
• Đối tác chiến lược và đồng hành
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GIỚI THIỆU VỀ GO-IXE

Gia công và phát triển phần mềm

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG GO-IXE

Liên hiệp hội thanh niên Việt Nam

Công viên phần mềm Quang Trung

Trung tâm Hỗ trợ Thanh Niên
Khởi nghiệp

Tập đoàn viễn thông Viettel
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Tập đoàn Vingroup
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GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA CÔNG NGHỆ GO-IXE EXPRESS

• Giao nhận hàng hoá nội tỉnh
• Tự động tìm kiếm và gửi thông tin shipper gần nhất.
• Theo dõi hành trình giao hàng của shipper.
• Đánh giá hiệu quả của shipper thông qua các chỉ số thống kê như: tỉ
lệ giao thành công, thời gian giao, đánh giá của khách hàng,…
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GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA CÔNG NGHỆ GO-IXE EXPRESS

Gõ vào vị trí nhận hàng

Chọn bằng cách di chuyển trên bản đồ

Thêm địa điểm giao nhận hàng hóa
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GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA CÔNG NGHỆ GO-IXE EXPRESS

Không giới hạn:
điểm giao hàng
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Giới hạn: chỉ
có 1 điểm nhận
hàng và 1 điểm
giao.

Tối thiểu 4
điểm giao hàng
(chưa tính điểm
nhận hàng)

Chia ra 3 dịch vụ :
+ xe 3 gác
+ xe tải 500 tấn
+xe tải 1000 tấn
Không giới hạn điểm
giao hàng
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GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA CÔNG NGHỆ GO-IXE EXPRESS

Thông tin người nhận
Số tiền
Chi tiết

Check vào để yêu cầu tài xế
quay lại điểm lấy hàng

hỗ trợ tài xế trong giao hàng

Nhập vào mã khuyến mãi để
được giảm giá
Chọn thời gian thực hiện đơn hàng

Ghi chú cho đơn hàng
Chụp hình đơn hàng trước khi gửi
Tổng giá của đơn hàng

Click để thực hiện đặt đơn hàng

Trang 8

www.go-ixe.com

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA CÔNG NGHỆ GO-IXE EXPRESS

Tên tài xế

Trạng thái đơn hàng

Địa chỉ giao hàng
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GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA CÔNG NGHỆ GO-IXE EXPRESS

• Khách hàng giao hàng và khách hàng nhận hàng sẽ đánh giá
shippper và cho điểm.
• Cộng thêm các tiêu chí đánh giá: thời gian giao hàng, tỉ lệ giao hàng
thành công,… sẽ đánh giá KPI của shipper từ đó có các chính sách
thưởng hoặc ưu tiên cho shipper.
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GO-IXE LUÔN CHÀO ĐÓN
CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
CÙNG HỢP TÁC KINH
DOANH VÀ PHÁT TRIỂN.

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP
Go-ixe mong muốn được liên kết với tất cả các đối tác gồm nhà hàng, khách
sạn, quán cà phê, điểm vui chơi, mua sắm, …nhằm mục đích cùng hợp tác và
phát triển qua các chiến dịch marketing.

Các lợi ích mà Go-ixe dành cho đối tác:

01

Đưa logo, hình ảnh,
thông tin khuyến
mãi lên trang web
chính của go-ixe và
các fanpage.

Dán sticker, poster,
decal..

Trang 11

02

03

Tổ chức các buổi
marketing ofﬂine gắn
liền với các thương
hiệu đối tác để nhằm
quảng bá rộng rãi đến
khách hàng.

Đưa các voucher của
các đối tác lên ứng
dụng của go-ixe.

04
www.go-ixe.com

CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH
Go-ixe Store
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CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH
Go-ixe Agent

Agent

Go-ixe Agent
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Agent

Go-ixe Agent
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CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH
Go-ixe Business

Business
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Business
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Go-ixe là đơn vị được bộ giao thông vận tải
cấp phép thí điểm theo quyết định 24
tại Hà nội và TP. Hồ Chí Minh
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www.sgtvt.hochiminh.gov.vn
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ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỔNG GO-IXE
Địa chỉ: Tầng 6, F2, Golden King, KĐT Phú Mỹ Hưng, 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường
Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
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Địa chỉ: Tầng 6, F2, Golden King, KĐT
Phú Mỹ Hưng, 15 Nguyễn Lương Bằng,
Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

