Profile

Giới thiệu
The HappyStay là một dự án được phát triển bởi công ty CP
Công Nghệ Netlink Việt Nam từ năm 2019.

The HappyStay là một kênh OTA (Online Travel Agent) về
mảng booking homestay, villa, khách sạn… tại Việt Nam. Mục

tiêu của The HappyStay là trở thành đại diện truyền thông tin
cậy và kết nối giữa các chủ homestay, villa, resort với khách

lưu trú. The HappyStay mong muốn ghi dấu ấn trong lòng
khách hàng bởi sự nhanh chóng tiện lợi, uy tín của hệ thống

đặt phòng cùng sự tận tâm và thái độ nhiệt tình của đội ngũ
nhân viên.

Với trung bình hơn 2000 lượt truy cập mỗi ngày trên Web-

site, tỉ lệ booking đổ về từ trang Web, hệ thống Fanpage cũng
như hệ thống Group cộng đồng của The HappyStay lên tới
hơn 15%. Chưa kể tới, dự án còn sở hữu chuyên trang review
homestay, khách sạn… du lịch Homestay.review với một list

trải dài các từ khoá du lịch được xếp thứ hạng cao trên công
cụ tìm kiếm của Google.
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Dịch vụ
Dịch vụ lưu trú (Homestay/ Villa/ Khách sạn/ Resort) - The Happystay.vn
Dịch vụ review homestay/ villa riêng: https://homestay.review/
Xây dựng chiến lược truyền thông cho Homestay/ Villa/ Khách sạn/ Resort:
Dịch vụ quản trị truyền thông tổng thể:

Bước 01:

Nghiên cứu thị trường;

Bước 02:

Xây dựng nội dung trên Group, Fanpage

Đưa ra một kế hoạch truyền thông hoàn chỉnh

Tạo lập Website, Google Map

cho thương hiệu.

Xây dựng hệ thống OTA, TA; CTV

Bước 03:

Phối hợp với quản gia trong quá trình khách lưu trú

Bước 04:

Gửi báo cáo tài chính 02 tuần/lần

Xử lý nếu có review xấu
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Đối tác - Khách hàng

Hiện tại, dự án đang hợp tác với khoảng 500 căn hộ trên Website và là đối tác thân thiết của

khoảng 50 chủ kinh doanh homestay, đảm bảo tỷ lệ full phòng lên đến trung bình từ 70%
trở lên mỗi tháng.

Đối với các chủ nhà: Xuất hiện trên The HappyStay giúp homestay/ villa quảng bá, tăng độ

phủ thương hiệu của mình. Một khi đạt được thỏa thuận và trở thành đối tác thân thiết của

The HappyStay, lượng booking đổ về từ Website và hệ thống các kênh truyền thông của dự

án luôn đảm bảo cho chủ hộ kinh doanh homestay một nguồn doanh thu ổn định. Thậm chí,
có những đối tác luôn đạt được tỉ lệ đặt phòng hàng tháng lên tới hơn 70% bởi chúng tôi luôn

có trách nhiệm chăm sóc và tư vấn cho các khách đặt phòng, ổn định doanh thu hàng tháng.
Đối với khách du lịch: The HappyStay liên tục mở rộng đối tác cùng các bộ lọc giúp khách

hàng dễ dàng tìm kiếm homestay phù hợp với nhu cầu cùng với cơ chế thanh toán linh hoạt,

tiện lợi. Khách có thể trực tiếp đặt/ hủy phòng dễ dàng, vô cùng nhanh chóng, linh hoạt. Hơn
nữa kênh review của trang và dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng của The HappyStay sẽ
giúp khách hàng đưa ra quyết định đặt phòng một cách sáng suốt, phù hợp nhất!
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Lời cảm ơn
Đúng như tên và slogan của thương hiệu:
“The HappyStay - Stay Happy Together”,
chúng tôi luôn muốn tạo ra một môi
trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện,
từ đó lan tỏa thái độ tích cực đến với khách

hàng sử dụng dịch vụ của The HappyStay.
Sự hợp tác và sử dụng dịch vụ của đối tác/
khách hàng chính là động lực để chúng tôi
tiếp tục nỗ lực phát triển, tiến tới mục tiêu

trở thành Công ty truyền thông Du lịch

hàng đầu trong ngành tại Việt Nam; góp
phần giúp các homestay, resort, villa... tạo

dựng được thương hiệu, niềm tin của
khách hàng!
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Công Ty Cổ Phần Công Nghệ NETLINK Việt Nam
Liên hệ: 08888.22.368

Địa chỉ: Tầng 2, Số 25, Ngõ Thái Hà

