


The Co-Founders
Các nhà đồng sáng lập

Mr. Kelvin WuMr. Kingston Lai

Trước khi thành lập Tập Đoàn Asia Bankers Club và
Fayfay.com, Kingston là Giám Đốc Cao Cấp của Ngân
hàng Morgan Stanley HongKong quản lý thị trường
Đông Nam Á.
Prior to the founding of Asia Bankers Club & Fayfay.com,
Kingston was an Executive Director at Morgan Stanley
Hong Kong where he oversaw institutional sales &
distribution to financial institutions in South East Asia.

Kelvin là đồng sáng lập Fayfay.com và là Giám Đốc Cao
Cấp của Asia Bankers Club. Kelvin là 1 người đam mê du
lịch giúp ông có ý tưởng thành lập Fayfay.com
Kelvin is the co-founder of Fayfay.com and Executive
Director of Asia Bankers Club. Kelvin is an avid traveler
since his school days and hopes to share his enthusiasm
through Fayfay.com.



Tầm nhìn
Our Vision

Trở thành nền tảng thương mại điện tử hàng đầu
cung cấp các trải nghiệm du lịch tại Việt Nam

To be the Ultimate Digital Platform for In-
destination Experiences in Vietnam

Fayfay.com được xây dung để hỗ trợ quảng
bá và phát triển Ngành công nghiệp Du Lịch
Việt Nam tiếp đón du khách quốc tế và du 

khách nội địa.
Fayfay.com is built to enhance Vietnam’s 

Travel & Hospitality Experiences
for both int’l & local markets



Cung cấp trải nghiệm toàn diện cho du khách đến với Việt Nam 
Booking Platform for In-Destination Experiences in Vietnam 

Essential: Visa, SIM Card, Transfer

Ticket: Event, Show, Theme Park

Activity: Tour, Cultural, Sightseeing

Experience: Private Tours, Shopping, F&B

Packages: Hotel, Fayfay Bundle, Theme

Business: VIP fast-track visa, Luxury Transportation, Function Venues, Golfs



Our Partners



MOU Signing Ceremonies



GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DÀNH CHO 
DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM

TECH SOLUTIONS FOR TOURISM 
BUSINESSES IN VIETNAM



Chiến lược O2O [Trực tuyến đến ngoại tuyến]
O2O strategy [Online 2 Offline]

Tìm
kiếm
thông

tin
Search

Thanh toán trực tuyến
Purchase online

Đặt
hàng

Booking

Arrive at local store
Reserve

Nhận
hàng

đã đặt
Redeem

Trải nghiệm thêm
Experience more

Đánh giá trực tuyến
Review online



Thói quen mua hàng trực tuyến theo nhóm sản phẩm/dịch vụ
Purchase by catergories

20%

10%

22%

48%

Sức mua theo nhóm sản phẩm
Purchase by cartegories

Sản phẩm - Keepsakes

Phương tiện đi lại - Transportation

Du lịch lữ hành - Tours

Hộ chiếu và dịch vụ sân bay - Visa and immigration services

Các sản phẩm/dịch vụ tiêu biểu:
Typical products/services are:
- Nhà hàng, cà phê, khách sạn - HORECA
- SIM 3G/4G du lịch – 3G/4G SIM for tourists
- Quà lưu niệm – Souvenirs
- Dịch vụ Sapa - Spa 

Du khách càng ngày càng có xu hướng sử dung các giải
pháp trực tuyến để mua các sản phẩm/dịch vụ hữu hình
theo mô hình O2O, chiếm khoảng ¼ tổng số giao dịch qua 
Fayfay.com. 

Tourists are more and more likely to purchase physical 
goods and visit local shops/services via Fayfay.com O2O 
strategy, making of ¼ of total transaction.



Tại sao lại chọn lựa fayfay.com?
Why fayfay.com?

1- Xoá bỏ khoảng cách ngôn ngữ, địa lý, cung cấp
thông tin tin cậy và phong phú để quyết định mua
hàng trước khi đến Việt Nam.
Overcome language and distant barrier, providing 
reliable and informative sources to make pre-trip
booking.
2- Đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ tốt nhất
với giá cả minh bạch và xuất xứ rõ ràng.
Guaranteed the high quality products/services with 
transparent price and verified sources.
3- Thanh toán thanh chóng, tin cậy; dịch vụ chăm
sóc khách hàng trực tuyến 24/7 bằng nhiều ngôn
ngữ.
Fast and reliable payment gateway; 24/7 online 
customer services in multi-languages

Cho đối tác
For merchant

Cho khách du lịch
For tourist

1- Quảng bá sản phẩm một cách chuyên nghiệp
bang 4 thứ tiếng Việt – Anh – Trung [phổ thông và
tiếng Quảng]
Promote your products/services in a professional 
way in 4 languages.
2- Đảm bảo nguồn khách từ các thị trường mục
tiêu. Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trước chuyến đi
và lấy đánh giá sau khi mua hàng.
Guaranteed tourists visits from target markets. 
Professional customer services pre-trip and taking 
review after experience
3- Thanh toán trực tiếp từ ngân hàng Việt nam
thông qua hệ thống quản lý trực tuyến.
Fast and reliable payment from banks in Vietnam 
via online merchant center.



Trang trưng bày sản phẩm chuyên nghiệp
Professional experience landing page

1- Trang riêng của mỗi đối tác trình bày hông tin 
sản phẩm/dịch vụ được trình bày chuyên nghiệp, rõ
ràng và thuyết phục bằng 4 thứ tiếng.
Your dedicated landing page with information, 
photos in English, Chinese and Vietnamese.
2- Giá cả minh bạch, có thể áp dung các chương
trình khuyến mãi, sự kiện quảng cáo.
Trasparent price, discount or promotion to draw
customer attention.
3-Tích hợp cho cả khách dùng máy tính và thiết bị
di động.
Customised for both PCs and mobile devices



Phản hồi của khách hàng và hệ thống đánh giá chất lượng
Customers’ feedbacks and rating system

1- Đội ngũ chăm sóc khách hàng của Fayfay sẽ hỗ
trợ lấy phản hồi của khách hàng để giúp đối tác
nâng cao chất lượng dịch vụ.
Our customers services will follow and get 
feedbacks from customer to help MCs improve.
2- Công khai phản hồi của khách hàng giúp tăng uy
tín cho đối tác.
Trasparent reviews from customer which will 
increase MC’s credibility.
3-Tích hợp hệ thống chấm điểm giúp tăng độ cạnh
tranh trên hệ thống.
Rating system increase competitive edges for MCs.



Phản hồi của khách hàng và hệ thống đánh giá chất lượng
Customers’ feedbacks and rating system

1- Hệ thống email thông báo đặt hàng nhanh chóng
chỉ trong vòng 1-3 giây sau khi thanh toán, hoạt
động 24/7.
Notification of email is 24/7 which will inform 
booking within 1-3 seconds right after payment.
2-Thông tin đặt hàng đầy đủ và có thể điều chỉnh
theo đặc trưng sản phẩm/dịch vụ.
All transparent information are provided via email 
and can be customised.



Phản hồi của khách hàng và hệ thống đánh giá chất lượng
Customers’ feedbacks and rating system

1- Hệ thống quản lý trực tuyến giúp MCs quản lý
đơn hàng 24/7
Merchant Center 24/7 empowers MCs to manage 
booking, inventory.
2-Có thể phân quyền cho các cấp độ quản lý và
nhân viên khác nhau.
Authorization for different management levels.



HỖ TRỢ QUẢNG BÁ TIẾP THỊ
MARKETING SUPPORT



1- Tập đoàn có hệ thống khách hàng cao cấp
đến Việt Nam thường xuyên khoảng hơn
50,000 lượt/năm
More than 50,000 visit from Corporate 
clients, mostly hi-end investors, businessmen
2- Hơn 200 nhân viên bán hàng từ các văn
phòng trên khắp Châu Á Thái Bình Dương
[Hong Kong / Shanghai / Beijing / Guangzhou 
/ Shenzhen / Bangkok / Phuket / HCMC / 
Hanoi]
More than 200 salesmen from all APAC [Hong 
Kong / Thượng Hải / Bắc Kinh / Quảng Châu / 
Thẩm Quyến / Bangkok / Phuket / Hồ Chí
Minh  / Hanoi]

Nhóm khách hàng thường xuyên và cao cấp
Corporate hi-end customers



Từ quảng bá đến tư vấn bán hàng trên Facebook
From promotion to consult and sales on Facebook in Chinese and English.

Content, info and tips:
•
•

Exclusive Deals & Collaboration:
•

Must
•

Must
•

Keepsakes:
•

Quảng bá qua Mạng Xã Hội
Social Medias



Quảng bá qua hệ thống email
eDM

Cung cấp thông tin quảng bá đến hơn 50.000 
khách hàng trong nội bộ tập đoán và các khách
hàng mục tiêu
More than 50,000 internal emails and Newsletter 
to target customers’ emails to promote 
products/services



E-Guidebook
E-Guidebook

Cung cấp e-guidebook và flyer cho khách ngay khi đặt chân đến Việt Nam
Provide e-guidebook and flyer to customer landing in Vietnam



In-store promotion
Quảng cáo tại cửa hàng

Các banner/sticker/flyer tại cửa hàng của đối tác
giúp khách hàng nhận diện và tin tưởng đối tác.
Fayfay verified banner/stickers/flyer can help 
customers to recognize the MCs locations.



Blogger/KOLs
Blogger/KOLs

Tận dụng các kênh quảng bá du lịch
trực tuyến bên thứ 3 có sức ảnh hưởng
cao để quảng bá điểm đến.
Leverage third-party blogger/KOLs to 
promote.



Đoàn báo chí đến trải nghiệm
Media fam trip



Đoàn báo chí đến trải nghiệm
Media fam trip



Báo chí truyền thống
Traditional Media



Các đối tác báo chí (Việt Nam)
Media partner (Việt Nam)



Các đối tác báo chí (Quốc tế)
Media partner (International)



Unit 02-03, 20/F, 
Fu Fai Commercial Centre, 

27 Hillier Street, Sheung Wan, 
Hong Kong

+852 3998 3001
contact@fayfay.com

Hong Kong Office

Unit 2B, Level 12, 
Saigon Center Tower 2
67 Le Lol, District 01, 

HCMC, Vietnam

+84 878 08808
contact@fayfay.com

Vietnam Office

Cảm ơn -Thank you

www.fayfay.com

mailto:contact@fayfay.com

