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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.
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.

Lời ngỏ
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• Lời ngỏ

• Quá trình phát triển Go-ixe
• Giới thiệu Go-ixe và đối tác chiến lược và đồng hành
• Giới thiệu dịch vụ của công nghệ Go-ixe Ride
• Tính năng nổi bật của ứng dụng Go-ixe Ride

• Bộ nhận dạng thương hiệu Go-ixe

• Giải pháp công nghệ vận tải cho các hãng taxi và doanh 
nghiệp vận tải

• Chiến lược phát triển 
• Hình ảnh hoạt động
• Danh sách vùng, tỉnh hoạt động

• Liên kết doanh nghiệp
• Dịch vụ tiện ích

– Go-bike
– Go-car
– Go-taxi

– Go-Agent 
– Go-Business
– Go-Store
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GIỚI THIỆU VỀ GO-IXE
Gia công và phát triển phần mềm

Liên hiệp hội thanh niên Việt Nam Trung tâm Hỗ trợ Thanh Niên

 Khởi nghiệp

Công viên phần mềm Quang Trung

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG GO-IXE

Tập đoàn Vingroup

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

GO-TAXI

Go-taxi là dịch vụ đặt taxi của các hãng dựa trên 
điện thoại thông minh. Tầm nhìn của chúng tôi là cải 

tiến ngành công nghiệp taxi Việt Nam để tạo môi 
trường vận chuyển an toàn và hiệu quả.

Go-ixe là dịch vụ gọi xe hàng đầu Việt Nam do người Việt xây dựng. Dịch vụ hỗ trợ 
đặt xe nhanh chóng, giá rẻ.

GO-BIKE

GO-CAR

Chiếc xe ôm quen thuộc giờ khoác 
lên mình chiếc áo mới, hiện đại và 

đáng tin cậy. Go-bike là dịch vụ đi lại 
năng động và thú vị nhất!

An toàn, thuận tiện, sang trọng và 
thoải mái, Go-car đồng hành với 

thế hệ những người tự tin làm chủ 
cuộc sống, bắt đầu từ cách  

di chuyển!

GO-IXE
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Những tính năng nổi bật của dịch vụ 
Go-car, Go-bike, Go-taxi 

Đặt xe chỉ với 2 thao tác đơn giản:
Chỉ cần chọn điểm bạn muốn đến khi 

đăng nhập vào Go-ixe, bạn đã có thể 

di chuyển tới bất cứ đâu bạn muốn 

với giá cả đã biết trước.

Tài xế đón liền tay: 
Tài xế sẽ đến đón bạn chỉ trong vòng 

5 phút, không còn cảnh phải đứng 

đợi hàng giờ và phân vân không biết 

chọn loại xe nào tốt, uy tín.

Dõi theo tài xế: 
Bạn có thể dõi theo hành trình của tài 

xế và biết được tài xế đến lúc nào để 

chuẩn bị.

Kết thúc hành trình an toàn mỹ mãn: 

Không lo về giá Năng động hiện đại An tâm tuyệt đối

Go-ixe sẽ hiển thị thông tin chi tiết 

về chuyến đi của bạn. Vì vậy, bạn 

có thể yên tâm trong suốt chặng 

hành trình của mình. Nếu có bất 

cứ thông tin nào không hài lòng 

với tài xế, bạn có thể phản hồi và 

đánh giá tài xế. Thông qua đó,  

Go-ixe sẽ sàng lọc để tạo ra một đội 

ngũ tài xế chất lượng và uy tín.

Giá tiền cuốc xe hiển thị ngay 

trên ứng dụng, bạn chỉ việc 

trả đúng số tiền này và an 

tâm tận hưởng chuyến đi.

Còn gì tuyệt vời hơn khi di 

chuyển khắp mọi ngõ ngách 

thành phố bằng một phương 

tiện rất Việt Nam! Chưa kể còn 

hạn chế kẹt xe.

Tài xế Go-bike được đào tạo 

bài bản trong phong cách 

phục vụ và lái xe an toàn.
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BỘ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU GO-IXE

Á v
phòng

Logo  GO-IXE
Powered by GO-IXE TECHNOLOGY
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BỘ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU GO-IXE RIDE

T I NGAY T I ÂY

www.go-ixe.com

áo gió go-bike
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BỘ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU GO-IXE RIDE

GO-CAR

GO-TAXI

Sticker Go-car

Hình nh minh ho  dán Sticker Go-car

Áo thun Go-car (không b t bu c)

T I NGAY T I ÂY

www.go-ixe.com

T I NGAY T I ÂY

www.go-ixe.com

Sticker Go-taxi

T I NGAY T I ÂY

www.go-ixe.com

T I NGAY T I ÂYwww.go-ixe.com
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GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHO CÁC HÃNG TAXI VÀ DOANH NGHIỆP VẬN TẢI

Go-taxi

GO-TAXI
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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

02

03

04
Dán sticker, poster,

decal..

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

các fanpage.

Đưa các voucher của 
các đối tác lên ứng 

dụng của go-ixe.

Tổ chức các buổi
 marketing offline gắn 

liền với các thương 
hiệu đối tác để nhằm 
quảng bá rộng rãi đến 

khách hàng.
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Go-ixe Store
CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH
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Go-ixe Agent
CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

Agent

Agent

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

Business
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

www.sgtvt.hochiminh.gov.vn

ON
LIN

E.GOV.VN
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GO-IXE BẮC GIANG

Go-ixe Bắc Giang chính thức đưa vào hoạt động ngày 5-11-2017.

Ông Hàng Bá Trí phát biểu tại lễ khai trương Go-ixe Bắc Giang.

Đại diện Go-ixe Việt Nam, Go-ixe Bắc Giang, hãng taxi 559 

nhấn nút khởi động Go-ixe tại Bắc Giang.
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GO-IXE LẠNG SƠN

Go-ixe Lạng Sơn chính thức đưa vào hoạt động ngày 03-12-2017.

Ông Hoàng Công Tiền phát biểu tại lễ khai trương Go-ixe Lạng Sơn.

Nhân viên Go-ixe Lạng Sơn hướng dẫn 

khách hàng sử dụng ứng dụng Go-ixe
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GO-IXE CẦN THƠ 

Khai Trương văn phòng Go-ixe ĐBSCL và Go-ixe Cần Thơ 23-05-2018.

Đoàn motor phân khối lớn dẫn đoàn trong 
buổi roadshow ngày khai trương.

Buổi roadshow cùng các tài xế Go-ixe Cần Thơ.

Các tài xế trong trang phục Go-ixe 
sẵn sàng đưa đón khách hàng.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GO-IXE BẠC LIÊU

Khai Trương văn phòng Go-ixe ĐBSCL và Go-ixe Cần Thơ 23-05-2018.

Tài xế Go-ixe Bạc Liêu trong trang phục Go-ixe.

Go-Car cùng với stick dán Go-Car.

Đội ngũ nhân viên Go-ixe Bạc Liêu tư vấn 
và hướng dẫn sử dụng ứng dụng Go-ixe đặt 
chuyến.

Hình ảnh buổi lễ khai trương tại Go-ixe Bạc Liêu.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GO-IXE SÓC TRĂNG 

Go-ixe Sóc Trăng chính thức khai trương ngày 10-07-2018

Các khách mời đại biểu chào quan khách.

Tài xế trong trang phục Go-ixe tại Sóc Trăng.

Toàn thể nhân viên và ban lãnh đạo Go-ixe 
Sóc Trăng trước trụ sở Go-ixe Sóc Trăng.

Ông Trương Hoài Phúc phát biểu tại lễ khai 
trương Go-ixe Sóc Trăng.

Hình ảnh ký kết giữa Ông: Trương Hoài Phúc cùng các đại 
diện, Đoàn Thanh Niên Tỉnh Sóc Trăng,  Huyndai Tây Đô, 
Viettel, Bảo Hiểm Bảo Việt.
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Go-ixe Bắc Ninh chính thức đưa vào hoạt động ngày 02-08-2018.

Nhân viên tư vấn và HDSD ứng dụng cho bác Tài.

Văn phòng trụ sở Go-ixe Bắc Ninh.  Nhân viên tư vấn và hướng dẫn sử dụng đến khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GO-IXE BẮC NINH
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GO-IXE NAM ĐỊNH

Go-ixe Nam Định chính thức đưa vào triển khai ngày 19-09-2018.

Nhân Viên văn phòng 
Go-ixe Nam Định.

Tài Xế trong trang phục Go-ixe 
sẵn sàng đưa đón khách hàng.

Tài xế Go-ixe đón khách.

Ông Nguyễn Mạnh Hải (PGĐ Go-ixe ĐBBB) trao quyền khai thác ứng 
dụng Go-ixe đến Ông Trương Vũ Nam (GĐ Go-ixe Nam Định).
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Hình ảnh đoàn motor chạy roadshow

Hình ảnh đoàn motor khai trương văn phòng Cần Thơ.

Đoàn motor dẫn đoàn diễu hành Go-ixe.

Hình ảnh đoàn xe hơi Hyundai cùng tham gia diễu hành với 

Go-ixe tại Cần Thơ.
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Ông Hàng Bá Trí thuyết trình tại hội thảo.

HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GO-IXE VÀO GIAO 

THÔNG VẬN TẢI TẠI 13 TỈNH ĐỒNG BẰNG 

SÔNG CỬU LONG
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HỌP BÁO TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM XE HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ 

GO-CAR SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HỒ CHÍ MIINH

Ông Hàng Bá Trí thuyết trình tại buổi họp báo

Ông Nguyễn Chí Luận - TGĐ Go-ixe Sài Gòn phát biểu tại buổi họp báo



ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ






