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Nền tảng Siêu kết nối Doanh nghiệp Du lịch

iTourism là Nền tảng siêu kết nối được thiết kế với định hướng ưu tiên trong hệ sinh thái chuyển đổi số doanh nghiệp bằng giải pháp tối ưu tiếp thị, tăng trưởng 
kinh doanh, bằng các giải pháp công nghệ liên kết.

iTourism được thiết kế với mục tiêu hỗ trợ Doanh nghiệp Du lịch các giải pháp kết nối, thúc đẩy bán hàng, giúp tăng cường sự tương tác giữa Doanh nghiệp Du 
lịch với hệ thống Đại lý Du lịch, Hiệp hội Du lịch, cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch và khách hàng. Đồng thời, phủ sóng thương hiệu doanh nghiệp trên toàn 
thị trường, dẫn dắt và thúc đẩy hành trình Chuyển đổi số Doanh nghiệp.

Bao gồm:

(1) Hồ sơ Doanh nghiệp,
(2) Loại hình doanh nghiệp,
(3) Báo cáo kinh doanh
(4) Phí Hội viên: Hiệp hội
(5) Sự kiện - Xúc tiến 
(6) Thông báo 
(7) Ý kiến Doanh nghiệp,
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(8) Sản phẩm & Dịch vụ,
(9) Khuyến mãi dịch vụ
(10) Quản lý bán dịch vụ: Booking,
(11) Marketplace (B2B, B2C)
(12) Công nợ: Đại lý, Khách hàng.
(13) Minisite + BEA (Booking Engine Account),
(14) Hướng dẫn viên: Quản lý, tìm kiếm, Order HDV



Tại sao doanh nghiệp nên tham gia
Nền tảng iTourism?

Kết nối hơn 3000 Doanh nghiệp Du lịch và hàng chục ngàn khách 
sạn trên toàn quốc

Tăng trưởng hợp tác và kinh doanh với phân khúc  B2B, B2C với 
Công cụ BEA (Booking Engine Account) trên kênh OTA du lịch đầu 
tiên tại Việt Nam

Quản trị bán hàng với hệ thống Sản phẩm, Dịch vụ du lịch trực 
tuyến, quản trị booking, công nợ đại lý và khách hàng
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02

03
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Quản lý hệ thống Sản phẩm, Dịch vụ du lịch trực tuyến với hệ thống 
Minisite, quản trị booking, công nợ đại lý và khách hàng

Minisite - Chia sẻ tiện ích

04

05



Chủ động cập nhập Profile của Doanh nghiệp online, đồng bộ theo 
thời gian thực.

Tiếp cận và Tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch

Dễ dàng kết nối, tương tác 2 chiều (giữa DN với DN, Hiệp hội, Hội, 
CQ quản lý trực thuộc TW, Địa phương.

Tham gia sự kiện của của Ngành chỉ bằng 1 tài khoản duy nhất

Xây dựng thị trường Kinh doanh Du lịch minh bạch, uy tín

06

07

08

09

10

Tại sao Doanh nghiệp nên tham gia
Nền tảng iTourism?
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KẾT NỐI KHÔNG GIỚI HẠN

Dễ dàng kết nối với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch (Tổng 
cục Du lịch, Sở Du lịch), Hiệp hội Du lịch, Nhà cung cấp dịch vụ 
du lịch và Khách hàng thông qua mô hình tương tác 2 chiều.

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU

Xây dựng nền tảng thương hiệu và gia tăng hiệu quả truyền thông 
với Profile Doanh nghiệp chuyên nghiệp cùng hệ thống sản phẩm, 
dịch vụ ấn tượng, được xác thực bởi cơ quan quản lý nhà nước 
về du lịch. Gia tăng độ tin cậy với khách hàng và nâng cao năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH

Quản lý sản phẩm, dịch vụ và triển khai bán hàng trên nền tảng số 
hoàn toàn miễn phí; Tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng 
không giới hạn; Thực hiện các chương trình khuyến mãi để thúc 
đẩy thị trường… là những hoạt động hàng đầu giúp doanh nghiệp 
thúc đẩy bán hàng, gia tăng doanh số.

Tại sao doanh nghiệp nên tham gia
nền tảng iTourism?
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Nền tảng Siêu kết nối
Doanh nghiệp Du lịch
iTourism
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iTourism

SẢN PHẨM - DỊCH VỤLOẠI HÌNH DOANH 
NGHIỆP

HỒ SƠ DOANH 
NGHIỆP

Lữ hành

Lữ hành quốc tế

Lữ hành nội địa

Tour Du lịch

Thông tin giới thiệu

Chính sách không
bao gồm
Chính sách huỷ
Chính sách thanh toán
Ghi chú

Tên & Mã tour
Loại hình du lịch
Điểm nổi bật
Chính sách bao 
gồm

THÔNG BÁO

Ý KIẾN
DOANH NGHIỆP

Nhận thông báo

Gửi Ý kiến

Xếp hạng phản hồi

Nền tảng Siêu kết nối Doanh nghiệp Du lịch - iTourism     |     8

Nền tảng Siêu kết nối Doanh nghiệp Du lịch

Vốn đầu tư
nước ngoài

Đại lý du lịch

Cơ sở lưu trú Khách sạn

Resort

Engine 
Agent 
(EA)

Biệt thự du lịch

Tàu thuỷ lưu trú DL

Nhà nghỉ du lịch

Homestay

Bãi cắm trại du lịch

Vận chuyển du lịch Hàng không

Đường bộ

Đường sắt

Đường thuỷ

Dịch vụ du lịch khác Điểm tham quan

Dịch vụ ăn uống

Dịch vụ mua sắm

Dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe

Dịch vụ thể thao, vui 
chơi, giải trí

Dịch vụ văn hoá

Khác

Hành trình tour

Nội dung hoạt động 
của Tour
Bữa ăn

DS điểm đến

Quốc gia
Khu vực
Điểm đến

Cấu hình chung

Độ tuổi phù hợp
Dịch vụ
Tour liên quan
Thư viện ảnh

Bảng giá Tour

Ngày khởi hành
Loại khởi hành
Số chỗ có sẵn
Bảng giá theo 
nhóm đối tượng

Thông tin chung

Tên doanh nghiệp
Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ
Email
Số điện thoại
Pháp nhân
Cơ quan quản lý
Logo
Giới thiệu ngắn
Người liên hệ

Thông tin khác

Tên thương hiệu
Tên tiếng anh
Ngày thành lập
Quy mô nhân sự
Cơ quan quản lý
Giới thiệu
Social Networks

Số phòng
Số giường

Xếp hạng
Tương đương

Báo cáo kinh doanh

Kinh doanh lữ hành

Dịch vụ lưu trú

Dịch vụ DL khác

XÁC THỰC

MARKETPLACE

Add Agent

Đại lý Lữ hành

Cơ sở lưu trú

Vận chuyển du lịch

Dịch vụ khác

Giới thiệu DN

Tên doanh nghiệp
Logo
Đăng ký kinh doanh
Số giấy phép
Giới thiệu
Thông tin liên hệ
Đánh giá & Xếp hạng
Tổng tour
Tổng tour mở bán
Tổng số booking

Tour mở bán

Chương trình tour
Bảng giá tour
Lịch mở bán
Ngày khởi hành
Số chỗ mở bán
Số chỗ đã đặt (Booking)
Số chỗ khả dụng
Giá khách lẻ
Giá đại lý

Minisite

BOOKING

Tạo Booking

iLooca - OTA

Đại lý du lịch

Khách lẻ

List Booking

Thông tin khách

Họ và tên
Ngày sinh
Quốc gia/ Quốc tịch
Email
Số điện thoại

Thông tin dịch vụ

Tour du lịch
Ngày khởi hành
Người lớn
Trẻ em
Mã giảm giá
Dịch vụ thêm

CRM

B
oo

ki
ng

SỰ KIỆN - XÚC TIẾN

Đăng ký tham gia

Thông tin DN

Tên doanh nghiệp
Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ
Email
Số điện thoại
Người liên hệ

Thông tin người 
tham dự

Họ tên
Email
Số điện thoại
Chức danh
Ảnh chân dung

Đăng ký tài trợ

Gói tài trợ
Tên doanh nghiệp
Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ
Email
Số điện thoại
Người liên hệ
Logo

Vé tham dự

PHÍ HỘI VIÊN

Tình trạng đóng phí

Đã đóng
Chưa đóng

Danh sách phí



Quản lý thông tin Doanh nghiệp

Công cụ dành cho Doanh nghiệp quản lý sự hiện diện trực tuyến trong Nền tảng Siêu kết nối Doanh nghiệp Du lịch. Theo đó, doanh nghiệp có thể giúp 
các đại lý du lịch và khách hàng tìm thấy thương hiệu, sản phẩm của mình và đặt dịch vụ một cách dễ dàng, chủ động cập nhật thông tin định danh và 

tình trạng hoạt động của doanh nghiệp tới các đối tượng: cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, đại lý du lịch, khách hàng. 

Quản lý thông tin của 
Doanh nghiệp

Tương tác với Khách hàng 
& Đại lý Du lịch

Giúp khách hàng nắm bắt 
thông tin và mở rộng sự 

hiện diện của Doanh nghiệp

Đồng nhất dữ liệu doanh 
nghiệp với Hồ sơ quản lý 

của Ngành

Làm nổi bật thương hiệu 
của doanh nghiệp
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01
Bổ sung 1 kênh tiếp thị mới và hiệu quả 
trong chiến lược quảng bá thương hiệu, 

sản phẩm của doanh nghiệp

02
Tiết kiệm thời gian, nhân lực

và chi phí cho các hoạt động tiếp thị
sản phẩm, dịch vụ

03
Kết nối và quảng bá sản phẩm tới hơn 

3000+ đối tác là doanh nghiệp, đại lý 
Du lịch - Lữ hành trên toàn quốc

04
Kết nối hệ thống OTA du lịch - iLooca, 
cho phép tiếp cận sản phẩm tới hàng 

triệu khách hàng tiềm năng

05
Phát triển gian hàng trực tuyến thu hút, 
nổi bật, cho phép đặt dịch vụ ngay trên 
minisite

06
Xử lý booking nhanh chóng và chính 
xác, dễ dàng quản lý danh sách và tình 
trạng booking

07
Thúc đẩy hành vi đặt dịch vụ của khách 
hàng thông qua Booking Engine

08
Góp phần xây dựng hệ thống bán chéo 
dịch vụ Du lịch - Lữ hành đầu tiên tại 
Việt Nam

Tham gia Hệ thống Marketplace (B2B, B2C)
Quy trình mua bán sản phẩm, dịch vụ du lịch giữa Doanh nghiệp và Đại lý Lữ hành được đơn giản hoá thông qua sàn giao dịch điện tử.
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Phát triển mạng lưới Travel Agent
Tăng cường kết nối và mở rộng mạng lưới đại lý du lịch giúp Doanh nghiệp có nhiều khách hàng hơn,
bán tour nhanh hơn, doanh thu tốt hơn
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02
Phát triển mô hình kinh doanh B2B, thúc đẩy 

hợp tác và tạo điều kiện cho mối quan hệ 
liên minh doanh nghiệp  

01
Dễ dàng kết nối với 3.000+ 
doanh nghiệp du lịch, đại lý

du lịch trên toàn quốc 

03
Củng cố định vị thương hiệu
trên thị trường Du lịch Việt Nam

04
Tiếp thị và quảng bá
thương hiệu, sản phẩm
không giới hạn

Connect Agent



Xây dựng Website Du lịch trực tuyến
Minisite

Giới thiệu Doanh nghiệp
● Logo

● Lời giới thiệu

● Thông tin liên hệ 

● Đánh giá & Xếp hạng

● Tổng quan dịch vụ: Tổng tour, 
tổng tour mở bán, tổng số 
booking…

Sản phẩm - Dịch vụ
● Tên Tour du lịch

● Thời gian Tour

● Lịch khởi hành

● Điểm khởi hành

● Danh sách điểm đến

● Loại hình du lịch

● Bảng giá

Minisite bán Tour chuyên nghiệp sẽ 
giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng, 
góp phần nâng cao hình ảnh thương 
hiệu của doanh nghiệp trong mắt 
người mua hàng.

Doanh nghiệp chủ động quản lý thông 
tin được xuất hiện trên Minisite, cách 
sản phẩm, dịch vụ hiển thị và hình 
ảnh của thương hiệu.
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Kích hoạt môi trường bán chéo sản phẩm, 
dịch vụ du lịch trên nền tảng.

Quảng bá sản phẩm Tour du lịch tới hơn 3000+
doanh nghiệp, đại lý du lịch trên hệ thống.

Tour Du lịch là tập hợp các dịch vụ cung cấp trên chương trình du lịch, nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu ăn, ở, lưu trú, đi lại, tham quan, giải trí của khách du lịch 
từ lúc đón khách cho tới lúc kết thúc hành trình. Tour Du lịch là Sản phẩm linh hồn của Doanh nghiệp Du lịch - Lữ hành. Việc quản lý hệ thống Sản phẩm & Dịch 
vụ - Tour Du lịch trên nền tảng iTourism giúp doanh nghiệp:

Kết nối hệ thống OTA du lịch - iLooca, tiếp 
cận tới hàng triệu khách hàng tiềm năng.

Tăng trưởng doanh thu từ nền 
tảng với hệ thống
Book Engine Automation.

Thiết lập lịch mở bán tour
dễ dàng theo chiến lược

kinh doanh của doanh nghiệp.

Thúc đẩy kinh doanh Sản phẩm & Dịch vụ
Tour Du lịch
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Nền tảng Quản lý Tài nguyên Du lịch Việt Nam - iTourism     |     14

Quy trình
đặt dịch vụ 3 bước
Tối ưu quy trình Booking Tour online giúp tiết 
kiệm thời gian thao tác, gia tăng trải nghiệm 
khách hàng và đảm bảo tính chuyên nghiệp 
trong cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

1

2

3

Lựa chọn dịch vụ, ngày khởi hành

Nhập thông tin khách hàng

Thanh toán



Quản trị Bán hàng
Hệ thống Booking trên iTourism giúp Doanh nghiệp dễ dàng quản lý danh sách Booking do Đại lý du lịch đặt từ hệ thống Marketplace hoặc danh sách Booking do 
khách du lịch đặt từ Nền tảng OTA - iLooca. Ngoài ra, Doanh nghiệp có thể tạo booking bán hàng trực tiếp trên hệ thống theo quy trình 3 bước đơn giản. 

Kiểm soát tình trạng Booking
giữ chỗ, lịch khởi hành, danh sách 

đoàn, tài khoản thanh toán.

Tạo Booking mọi lúc mọi nơi với trên 
1 màn hình đơn giản

Dễ dàng theo dõi tình trạng 
Booking, thanh toán công nợ

Xuất hoá đơn khách hàng đơn 
giản, Online.

Xác định chiến lược kinh doanh dựa trên 
dữ liệu báo cáo theo thời gian thực

Thêm mới Booking

Quản lý Booking

Kiểm soát dễ dàng

Tối ưu quy trình

Tăng trưởng doanh nghiệp
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Quản lý hệ thống khách hàng
Trình quản lý khách hàng giúp Doanh nghiệp chăm sóc
khách hàng tối ưu hơn, xuyên suốt quy trình từ tiếp thị, booking 
cho tới sau bán hàng. Từ đó hình thành các mối quan hệ
trong kinh doanh, thúc đẩy và khai thác vòng đời
khách hàng hiệu quả hơn.
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Thông tin Khách hàng

Thông tin Sản phẩm, Dịch vụ



Bus

Vận 
chuyển

Train

Hướng 
dẫn viên

Lữ hành

Lưu trú

Dịch vụ 
khác

Land tour

Du 
Thuyền

Xe ô tô

Cruise

Khách sạn

Vé máy 
bay

Bảo 
hiểm

du lịch

Vé thắng 
cảnh

Nhà hàng

Dịch vụ 
Visa

Kết nối iTourism
Nhà cung cấp Dịch vụ Du lịch liên điểm
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Sự kiện ngành & Xúc tiến Du lịch
Doanh nghiệp dễ dàng tiếp nhận thông tin về tất cả các Sự kiện Du lịch (hội chợ du lịch, hội nghị về du lịch, lễ hội…) trên toàn quốc ngay khi sự kiện được công 
bố. Nền tảng iTourism cung cấp phân hệ chức năng giúp doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia hoặc đăng ký tài trợ sự kiện trên môi trường trực tuyến, tạo Vé 
social và tương tác với nhà tổ chức sự kiện thuận tiện.
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Không bỏ lỡ bất cứ Sự kiện Du lịch nào được tổ chức 
trên toàn quốc01

Cơ hội đặt Vé tham dự sớm nhất với nhiều chính sách 
ưu đãi nhất02

Quy trình đăng ký sự kiện đơn giản & thuận tiện chỉ 
với 3 bước03

Dễ dàng thanh toán chi phí tham gia với nhiều hình thức: 
thanh toán trực tiếp, chuyển khoản, thanh toán online…04

Dễ dàng trao đổi, tương tác với đơn vị tổ chức sự kiện 
thông qua môi trường trực tuyến05

Quảng bá nhân hiệu của người tham dự, thương hiệu 
của doanh nghiệp thông qua vé social, thẻ tham dự01

Quản lý danh sách Sự kiện đã tham gia và Sự kiện đã 
tài trợ trên cùng 1 hệ thống02

Quản lý tình trạng tham gia/ tài trợ chi tiết của 1 sự 
kiện: tình trạng vé, tình trạng thanh toán…03

Nhận báo cáo tổng hợp về hoạt động tham gia Sự kiện 
mọi lúc, mọi nơi04

Đánh giá, xếp hạng về công tác tổ chức Sự kiện05



Quy trình Đăng ký tham gia
nền tảng iTourism.vn 

Hoàn thiện Hồ sơ Doanh 
nghiệp tại 

https://edition.itourism.vn/tai-
khoan/thong-tin-chung.html 

03

Xác thực email
và Tạo tài khoản người dùng
(user đăng nhập hệ thống)

02

Gửi thông tin đăng ký tại 
https://edition.itourism.vn/dang

-ky-hoi-vien

01
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