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Bộ phận marketing

BLUE JAY POS
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ & MARKETING CHO NHÀ HÀNG

CHÚNG TÔI LÀ AI
Blue Jay Pos đã có mặt 4 năm tại Việt Nam nhằm phát
triển và cung cấp giải pháp quản lý, xử lý thanh toán cho
khách sạn, nhà hàng, beauty salon & spa và công cụ
marketing cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Việc đặt
văn phòng tại Thành phố Đà Nẵng, nơi được xem là điểm
đến du lịch mới hàng đầu tại Việt Nam cùng với sự phát
triển rất nhanh chóng của nhu cầu quản lý nghành dịch
vụ, chính vì vậy chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển giải
pháp toàn diện giúp cho các doanh nghiệp từng bước đạt
được mục tiêu trong việc kinh doanh và tiếp thị trực tuyến
trong thời đại kỹ thuật số.

RESTAURANT SOLUTION
1. WEBSITE PLATFORM
Cập nhập Menu & Events
Quản lý đặt chỗ
Giao diện linh hoạt
SEO toàn diện: google analytics, google search, meta
snippets, tích hợp mạng xã hội...
Pop-up các chương trình khuyến mãi
2. MARKETING TOOLS
Email marketing & Tin nhắn SMS
Code voucher & coupons
Quản lý danh sách khách hàng
Quản lý chiến dịch marketing
3. QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG ONLINE
Quản lý tổng thể order online
Order online dễ dàng
Tính doanh thu và nhiều hơn nữa.
4. POS SOFTWARE
Đầy đủ nghiệp vụ bán hàng
Quản lý thực đơn, nhân viên
Báo cáo, phân tích và thống kê
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WEBSITE PLATFORM
Không ai hiểu bạn tốt hơn chính bản thân bạn

Restaurant platform giúp
bạn kinh doanh hiệu quả
như thế nào?
Phát triển sự hiện diện online
Tiếp cận khách hàng tiềm năng
Đưa cho khách hàng tiềm năng đúng thông tin về công
việc kinh doanh của bạn
Các chuyên gia IT của chúng tôi sẽ giúp bạn sử dụng
platform.
Theo dõi và phân tích lượt khách hàng trên website của
bạn
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những công cụ
marketing cần thiết và tất cả những gì bạn cần để tăng
sự hiện diện online của bạn.

CẬP NHẬP
01
Menu & Events

02
Quản lý đặt chỗ

03
SEO toàn diện và
pop up chương trình
khuyến mãi

MENU &
EVENTS
Dễ dàng thay đổi nội dung
Cập nhập giá và món ăn
Tạo những sự kiện đặc biệt
Khuyến mãi

QUẢN LÝ ĐẶT
CHỖ
Tạo đơn hàng
Đăt chỗ online
Tăng chuyển đổi truy
cập thành khách hàng

SEO TOÀN
DIỆN & POP-UP

TÍNH NĂNG
KHÁC

Google analytics, google

Blog

search, meta snippets..

Hosting & Bandwith không

Tích hợp mạng xã hội.

giới hạn

Live chat box & Flash sales

Đa ngôn ngữ
Giao diện linh hoạt

MARKETING TOOL

89% người tiêu dùng sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm về 1 sản phẩm,
dịch vụ hoặc làm kinh doanh trước khi đưa ra 1 quyết định.

MARKETING
TOOLS

Email marketing - là một công cụ hữu ích để tăng nhận diện
thương hiệu và thúc đẩy doanh nghiệp của bạn trên Internet.

Email marketing - 1

Nó không chỉ thu hút nhiều traffic để visit website của bạn

SMS text - 2

mà còn cải thiện thứ hạng search engines và nâng tầm uy

Quản lý dữ liệu khách

tín của bạn.

hàng - 3

SMS text - Bạn có biết hơn 100 triệu khách hàng đang sử

Quản lý chiến dịch

dụng mạng điện thoại di động ở Việt Nam. Đây là lượng

marketing - 4

khách hàng vô cùng tiềm năng để bạn gửi những tin nhắn
quảng cáo, khuyến mãi, tương tác trực tiếp với khách hàng.
Quản lý dữ liệu khách hàng - Quản lý nhóm khách hàng
theo những tiêu chí riêng, Các nhóm khách hàng của bạn sẽ
nhận được những chính sách ưu đãi phù hợp để có thể kích
thích họ quay trở lại cửa hàng những lần tiếp theo.
Quản lý chiến dịch marketing - Tự động hóa, theo đúng cái
tên nó, sẽ tự động quản lý quá trình hoạt động các chiến
dịch theo những quy định của email marketer.

QUẢN LÝ ĐƠN
HÀNG ONLINE
Hệ thống đặt chỗ tiện lợi và nhanh chóng

QUẢN LÝ
TỔNG THỂ
ĐƠN HÀNG
TƯƠNG THÍCH
TRÊN NHIỀU
THIẾT BỊ
WEBSITE
MOBIBLE

HỆ THỐNG ĐẶT HÀNG ONLINE
Đặt món online & đặt chỗ online
Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý đơn hàng online
Gửi thông báo tự động
Thống kê, phân tích và báo cáo

PHẦN MỀM
POS

01

02

THANH TOÁN DỄ
DÀNG NHANH CHÓNG

HIỂN THỊ SỐ NGƯỜI
GỌI

03

04

QUẢN LÝ TÍCH ĐIỂM
CHO KHÁCH HÀNG

BẢO MẬT THANH
TOÁN THEO TIÊU
CHUẨN EMV

05

06

BÁO CÁO THỐNG KÊ
CHI TIẾT

HỖ TRỢ IN Ở NHIỀU
MÁY CÙNG MỘT LÚC

WEBSITE ANALYTICS
Giúp bạn phân tích và tối đa hóa hiện diện online nhà
hàng của bạn

Bạn đã thực sự biết
dùng những con số phân
tích để cải thiện hoạt
động kinh doanh của
mình?
Phân tích website là vô giá trong việc giúp doanh nghiệp
bạn tối đa sự hiện diên online. Bằng việc quản lý quá trình

WEBSITE ANALYTICS

01
Địa chỉ IP & Khu vực
truy cập

02
Thời gian khách hàng
truy cập vào website

của bạn, bạn có thể update không ngừng để cải thiện
website và tối đa hóa chiến lược online marketing. Khi bạn

03

truy cập internet chúng tôi có thể theo dõi những kết quả
của hoạt động website, bao gồm tổng quan lượt truy cập,
số lượng đơn đặt hàng online và top những từ khóa được
dùng để tìm website.

Khách hàng quan tâm
đến thông tin của bạn
như thế nào

CHÚNG TÔI LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?
ALL-IN-ONE
Chúng tôi hiểu rằng không lời giải thích nào tốt hơn
kết quả công việc đặt ra. Chúng tôi sẽ xử lý công việc
theo từng giai đoạn, bạn có thể chọn các gói dịch vụ
theo nhu cầu của doanh nghiệp bạn hoặc tất cả các
gói dịch vụ.

GIAI ĐOẠN 1
NGÀY ĐẦU TIÊN

GIAI ĐOẠN 2
7 NGÀY

GIAI ĐOẠN 3
7 NGÀY

Outline website

Phát triển website

Hoàn thiện & nghiệm thu

Tiếp nhận yêu cầu, phân
tích và trao đổi outline
website với doanh
nghiệp.

Đưa ra phác thảo
website theo nhu cầu xây dựng website trong
vòng 1 tuần để kiểm tra
trước khi đi đến phần
hoàn thiện.

Chỉnh sửa và hoàn thiện
website. Chỉ khi khách
hàng đồng ý và nghiệm
thu, chúng tôi mới bắt
đầu thu phí.

Ngoài những dịch vụ nói trên nếu doanh nghiệp của bạn muốn sử dụng dịch vụ khác từ chúng tôi vui lòng xem
thông tin chi tiết bên dưới:

GIAI ĐOẠN 4
1 NGÀY

GIAI ĐOẠN 5
1 NGÀY

GIAI ĐOẠN 6
1 NGÀY

Công cụ marketing

Online ordering

Pos Software

Được triển khai trên cloud,
thuận tiện thực hiện
marketing theo nhu bao gồm
quản lý dữ liệu khách hàng,
quản lý chiến dịch marketing,
phân tích và báo cáo.

Cài đặt hệ thống online
ordering bao gồm quản lý
đơn đặt hàng, gửi thông
báo tự động, thống kê,
phân tích và báo cáo.

Cài đặt hệ thống POS nhằm
hỗ trợ nhà hàng trong việc
quản lý, thanh toán.

SOP
YAJ EULB
Văn phòng Việt Nam
Email: sales.vn@bluejaypos.vn
Phone: +84 2363 93 96 98
Tầng 6, tòa nhà ACB, 218 Bạch Đằng, Hải Châu,
Đà Nẵng

https://bluejaypos.vn/restaurants/

Contact us

