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CẤU TRÚC HỆ SINH THÁI 1LINE GIỚI THIỆU 1LINE ECOSYSTEM

1LINE AI 
(for digital automation)

1LINE CONSULTING
(for lean business)

Nền tảng tập trung cung 
cấp báo cáo xu hướng, báo 

cáo hiệu quả kênh & tài 
khoản cá nhân để truy cập 

các kế hoạch đã mua. 
Key hook: Thuật toán tự 
động đề xuất nội dung & 
đối tượng cần tối ưu mỗi 

ngày trên Digital 
Marketing cho mọi mô 
hình Online Business

Nền tảng tập trung cung 
cấp công cụ & số liệu thực 
cho đội Cộng Tác Viên. Có 
đầy đủ phễu tự vận hành 
gồm: 1 kho nội dung cộng 

đồng cập nhật hàng 
tháng, 100% nội dung nhà 

làm, 06 khóa học & đầu 
sách tự sản xuất (kết hợp 

với đơn vị book & class)

Facebook 
Group 1LINE

Cung cấp user miễn phí 

Cung cấp khách hàng tiềm năng 

Quảng cáo 
Fanpage, 

Landing Page 

SEO, quảng bá  
kênh youtube 
& cộng đồng 

CTV consulting

Cộng tác viên 
giới thiệu

Tiến độ: Đang hoàn thiện App 
1LINE AI - Tự động đè xuất 
mỗi ngày cho Digital Mar

Tiến độ: Đã hoàn thiện hệ 
thống 4 apps & triển khai đạt 

điểm hòa vốn hằng tháng 



1LINE AI - TỰ ĐỘNG ĐỀ XUẤT TỐI ƯU DIGITAL MARKETING MỖI NGÀY TỪ ĐIỆN THOẠI GIỚI THIỆU 1LINE ECOSYSTEM

Online startups Xác định Planning Tinh gọn Mở rộng 

Nỗi đau Khó khăn trong lựa 
chọn mọi loại ý 
tưởng từ sản phẩm, 
bán hàng, nội dung 
online … 

Nghi ngại khi phải 
chi trả  tiền, thời gian 
& kỳ vọng vào kế 
hoạch vẫn còn nhiều 
ẩn số 

Nhức nhối trong việc 
quản lý lượng việc li 
ti mỗi ngày, nhưng 
hiệu quả chưa thấy 
đâu  

Mong ước tiết kiệm 
chi phí bán hàng - 
marketing trong dài 
hạn từ truyền miệng 

Mong muốn Tìm được đúng 
ngách thị trường để 
triển khai đồng bộ 

Có một đường 
hướng rõ số rành 
mạch KPI từ đầu để 
nương theo 

Có bộ quy chuẩn & lộ 
trình thống nhất, 
kho tài liệu đào tạo 
online 

Có được nền tảng 
quản lý cộng tác 
viên, xây dựng từ 
đầu để đẩy nhanh 

1LINE AI functions Auto - Trend Auto - Plan Auto - Suggest Auto - Affiliate 

Tính năng Trend clouds: Đám 
mây keywords đang 
có xu hướng theo 
thời gian thực 

KPI calculator: Máy 
tính KPI tự động cho 
Business - Marketing 
- Human Resources 

Daily notifications: 
Thông báo đề xuất ý 
tưởng & chỉ số tối ưu, 
hành động cần làm 

Commission system: 
Hệ thống cập nhật 
hoa hồng thời gian 
thực cho đội ngũ 

Tiến độ Đang hoàn thiện Đã hoàn thiện Đang hoàn thiện Đã hoàn thiện 



1LINE CONSULTING - GIẢI PHÁP TINH GỌN HỆ THỐNG KINH DOANH ONLINE GIỚI THIỆU 1LINE ECOSYSTEM

Gói giải pháp 
Gói TREND REPORT

Báo cáo xu hướng google 
tháng theo ngành hàng

Gói ACTION REPORT
Báo cáo tối ưu nhanh kênh 

Facebook & Google

Gói CAMPAIGN PLAN
Kế hoạch & ý tưởng chiến 

dịch Digital Marketing

Mô tả 

Xây dựng nội dung quảng cáo 
thần tốc; Xây dựng ý tưởng 

chiến dịch nhanh chóng; Xây 
dựng kế hoạch từ khóa quảng 

cáo SEM tiện lợi  

Tối ưu nhanh trên mobile; Nhận 
đề xuất chi tiết; nhận kho nội 

dung mẫu từ dữ liệu lớn

Cung cấp hệ thống ý tưởng; 
Tặng kèm kế hoạch triển khai;  
Hỗ trợ dự toán tài chính & lời lỗ 

cho kinh doanh

Đối tượng mục tiêu 
Người quan tâm đến xu hướng 
digital & google, mục đích nội 
dung hoặc tối ưu quảng cáo

Người quan tâm đến tối ưu 
nhóm kênh Facebook & Google, 
cần giải pháp tiện lợi & đáng tin

Người có nhu cầu tự triển khai 
chiến dịch Digital, cần tư vấn ý 
tưởng, data & lộ trình thực hiện

Giá & chương trình cố định 

Giá chính thức: 570,000 VND/ 
báo cáo (/tháng/ngành)
Giảm còn: 370,000 (35%)

Tặng 01 mobile report 

Giá chính thức: 5,700,000 VND/ 
tháng/ bộ 3 kênh (GG hoặc FB)

Giảm còn: 3,700,000 (35%) 
Tặng 01 mobile report

Giá chính thức: 10,000,000 
VND/ digital plan (1 - 6 tháng)

Giảm còn: 7,500,000 (25%)
Tặng 01 sheet action plan

Sản phẩm mẫu (PC) Link Link Link

Sản phẩm mẫu (Mobile) Link Link /

https://drive.google.com/file/d/1w9h3RAN1AKXm6aZXLCyB8FGvk5jBvZYY/view
https://drive.google.com/file/d/1UsUNHyg0HkvLKnbaymdoMpoM_YYizqah/view
https://docs.google.com/presentation/d/1gNaifGMnjW8kq89Z8QB6Z_5Dw3VVPLMKJcSx3VE4zcY/edit#slide=id.p
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/5d44461b-9f24-403f-a0f4-c6f3cf771a27/page/l6FdB
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/425e8e26-962b-4f97-9de6-3984b1c9e8c0/page/Sie8B


LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI HỆ SINH THÁI 1LINE & DỰ KIẾN KINH DOANH GIỚI THIỆU 1LINE ECOSYSTEM

1LINE Journey 6/20 - 1/21 (7 tháng) 2/21 - 9/21 (7 tháng) 10/21 - 9/22 (1 năm) 10/22 - 9/24 (2 năm)

Dấu mốc Hoàn thiện toàn bộ 
tính năng & hồ sơ đầu 
tư ban đầu 

Kêu gọi thành công 
vòng đầu định giá 2 tỷ 

Hoàn thiện bộ AI và ra 
mắt hệ sinh thái 1LINE 
rộng rãi

Mở rộng đội CTV và tệp 
khách nước ngoài để 
scale-up

Tiến độ Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đang vượt tiến độ Đang chuẩn bị 

Lộ trình Giai đoạn 1: 2021 - 2022 Giai đoạn 2: 
2022 - 2023 

Giai đoạn 3: 
2023 - 2024

Chi phí tổng hợp 6.454.869.200 14.553.980.200 28.684.079.440

Doanh thu đạt được 8.955.950.000 20.815.000.000 41.630.000.000

Lợi nhuận trước thuế 2.501.080.800 6.261.019.800 12.945.920.560

Lợi nhuận ròng 2.000.864.640 5.008.815.840 10.356.736.448

Biên lợi nhuận 22% 24% 25%

Bảng dự toán 
kinh doanh

Xem chi tiết 
TẠI ĐÂY

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uZSOlCAtM9lM9g2jw_2j98_x46auK7Q5Kd0A2qYD9LM/edit?usp=sharing


GÓI ĐẦU TƯ ĐANG KÊU GỌI ĐỂ MỞ RỘNG QUY MÔ KINH DOANH GIỚI THIỆU 1LINE ECOSYSTEM

Số tiền cần kêu gọi 100% 1.700.000.000

Phát triển nền tảng app 40% 680.000.000

Chi phí marketing 40% 680.000.000

Xây dựng hệ thống affiliate 20% 340.000.000

Hạng mục Đơn vị Đơn giá Số lượng Tổng cộng

Phát triển nền tảng app 680.000.000

Chi phí mua gói 12 tháng cho hệ thống API Gói năm 150.000.000 1 160.000.000

Chi phí phát triển UXUI & lắp thuật toán AI vào App Gói app 400.000.000 1 400.000.000

Chi phí thuê freelance duy trì App trong 12 tháng Gói tháng 10.000.000 12 120.000.000

Chi phí marketing 680.000.000

Chi phí quảng cáo kênh Facebook & Gooogle Gói tháng 39.666.667 12 476.000.000

Chi phí xây dựng hoạt động mạng xã hội Gói tháng 11.333.333 12 136.000.000

Chi phí hợp tác tổ chức sự kiện bên thứ 3 Gói sự kiện 17.000.000 4 68.000.000

Xây dựng hệ thống affiliate 340.000.000

Chi phí thiết kế quà tặng & mua công cụ cho hệ thống CTV Gói năm 85.000.000 1 85.000.000

Chi phí thu hút CTV mới Gói tháng 14.166.667 12 170.000.000

Chi phí chương trình giúp upsale CTV Gói chiến dịch 21.250.000 4 85.000.000

TỔNG CỘNG 1.700.000.000



HỆ THỐNG 1LINE MOBILE APPLICATIONs GIỚI THIỆU 1LINE ECOSYSTEM

1LINE TREND APP
(free)

Miễn phí cho Startup: Free Trend/ eBook/ Plan
(Cập nhật xu hướng Google 20+ ngành/ tháng)

Link: Tại đây

E-SERVICE APP 
(paid)

Affiliate App cho E-Service Startup
(Nhóm dịch vụ số như quảng cáo, digital…)

Link: Tại đây

E-PUBLISHER APP
(paid)

Affiliate App cho E-Publisher Startup
(Nhóm content creators)

Link: Tại đây

E-COMMERCE APP
(paid)

Affiliate App cho E-Commerce Startup
(Nhóm sản phẩm hữu hình như mỹ phẩm)

Link: Tại đây

1LINE AI APP
(Upcoming)

App tự động đề xuất tối ưu mỗi ngày cho  
Digital Marketing (Auto trend & report)

Hệ thống 1LINE APPs là 
bộ phận cốt lõi của 
HỆ SINH THÁI 1LINE.
Là kênh tương tác chính 
với users trên hệ thống, 
liên kết lẫn nhau để tạo 
giá trị lớn nhất cho users. 

Được xây dựng theo mô 
hình kim tự tháp, đứng 
đầu là trí tuệ AI, một App 
tự động đề xuất mỗi ngày 
dựa trên database. 
Tiến độ hiện tại đã hoàn 
thiện 4 vệ tinh: 01 free 
app & 03 paid apps.

https://1line.glideapp.io/
https://1liner.glideapp.io/
https://4health.glideapp.io/
https://sinvest.glideapp.io/


User flow Free users Returning Consulting Paid users/ affiliate

App screen 

Process Free Trend Free eBook Free Plan  Drive to 3 paid apps 

APP 1LINE - FREE TOOL 4 STARTUPS GIỚI THIỆU 1LINE ECOSYSTEM



User flow Free users Retargeting Paid users/ affiliate Premium partner 

App screen 

Process Online Consulting Returning for news Affiliate real-time Deeper supports 

AFFILIATE APPs SYSTEM & case study  GIỚI THIỆU 1LINE ECOSYSTEM



THANK YOU 


