
Được thành lập từ năm 2007 bởi những lập trình viên yêu thích công nghệ và thích được khám phá 
những điều kỳ diệu mà internet đem lại. Chúng tôi từng bước hoàn thiện đội ngũ và cho đến nay đã trở 
thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế website tại Việt Nam. Khách hàng của 

chúng tôi gồm những tập đoàn lớn của Việt Nam và tổ chức quốc tế.

Từ năm

2007 3.000+ 
khách hàng

10+ 
thương hiệu hàng đầu

Công ty TNHH Giải pháp Công 
nghệ và Truyền thông W.G



Khách hàng của
Wecan Group 3.000+  khách hàng
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Wecan Group 
có nhiều kinh nghiệm trong:

Giải pháp Bảo Hiểm Trực Tuyến hàng đầu tại Việt Nam.

Giải pháp Thương Mại Điện Tử, Sàn Thương Mại Điện Tử.

Giải pháp cổng thông tin điện tử cho các Bệnh Viện hàng đầu tại 
Việt Nam.

Giải pháp cổng thông tin điện tử cho bộ, ngành tại Việt Nam.

Thiết kế, xây dựng website, ứng dụng di động, phần mềm quản lý 
theo yêu cầu.

Tư vấn và triển khai các chiến dịch Digital Marketing.
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Thiết kế, xây dựng 
website, ứng dụng di động, 
phần mềm quản lý theo 
yêu cầu

�  Hệ thống website VinEco.
�  Hệ thống website Vinmec.
�  Hệ thống website VinFa.

�  Website xuất bản d� thảo pháp luật Việt Nam (VIB Online).
�  Website xuất bản chỉ số PCI Việt Nam.

�  Website xuất bản chỉ số hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI).
�  Website xuất bản chỉ số biến đổi khí hậu trong kinh doanh tại Việt Nam.
�  Website xuất bản chỉ số biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Các chuyên gia của Wecan Group sẽ cùng chủ 
đầu tư nghiên cứu, phân tích các đặc điểm của 
người dùng, nhu cầu khai thác nội dung của họ, 
họ sử dụng hệ thống trong các hoàn cảnh nào. 
Từ đó, Wecan Group đề xuất phương án 
phù hợp nhất với chủ đầu tư, trải nghiệm tốt 
nhất cho người dùng hệ thống. Các chuyên gia 
của chúng tôi hiện đang tư vấn và triển khai các 
hệ thống website, ứng dụng di động, phần mềm 
nghiệp vụ cho các tập đoàn hàng đầu tại 
Việt Nam như:

Tập đoàn Vin Group

�  Bái Đính.
�  Tràng An.
�  Tam Cốc, Bích Động.
�  Tam chúc, Ba Sao.

Quần thể danh thắng
Việt Nam

�  Website bán bảo hiểm Bảo Minh.
�  Ứng dụng di động Bảo Hiểm 
 Bảo Minh.

Bảo hiểm Bảo Minh

Công ty chứng khoán
Vndirect

Toyota Việt Nam: Hệ thống 
kinh doanh xe cũ chính 
hãng Toyota Việt Nam

Tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc Tại Việt Nam  (UNDP 
Việt Nam):

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI):
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Giải pháp Bảo Hiểm 
Trực Tuyến hàng đầu 
tại Việt Nam

Khách hàng sử dụng:

Chức năng nổi bật:

Bảo Hiểm Bảo Minh
Bảo hiểm Xăng dầu PJICO

�  Tương thích với OMNI CHANNEL.

�  09 Sản phẩm Bảo hiểm đã được bán và cấp phát trực tuyến 

 hoàn toàn tự động.

�  Tích hợp Chat Bot bán bảo hiểm qua giao diện Chat, tra cứu 

 tình trạng đơn hàng...

�  Hệ thống quản lý đại lý và chính sách chiết khấu hoa hồng.

�  Ứng dụng di động dành cho khách hàng của Công ty bảo hiểm:

 ● Tính phí bảo hiểm nhanh.

 ● Mua bảo hiểm trực tuyến.

 ● Lắc điện thoại để được hỗ trợ tận nơi khi xảy ra tổn thất.

 ● Yêu cầu bồi thường.

�  Ứng dụng di động dành cho giám định viên của Công ty bảo hiểm:

 ● Nhận thông báo từ khách hàng.

 ● Tác nghiệp, chụp ảnh, quay phim và tự tạo hồ sơ dễ dàng.
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Giải pháp TMĐT, 
Sàn TMĐT

�  Tương thích với OMNI CHANNEL .

�  Giao tiếp với khách hàng cùng lúc qua nhiều kênh: Facebook, 

 Website, Zalo...

�  Lên kịch bản chăm sóc khách hàng hoàn toàn tự động.

�  Hệ thống tạo Landing Page bằng kéo thả.

�  Theo dõi, lưu vết 100% khách hàng ngay cả chưa đăng nhập hệ thống.

�  Bán hàng qua mạng lưới (Affiliate).

�  Chức năng tạo quy luật giảm giá.

�  Chức năng lời chào thông minh.

�  Tích hợp Chat Bot chăm sóc khách hàng tự động.

�  Hỗ trợ đối tác mở gian hàng và bán hàng có giám sát KPI cho từng 

 đối tác.

�  Chức năng hướng dẫn đối tác kiểu cầm tay chỉ việc.

�  Thống kê báo cáo.

�  Mọi dữ liệu có thể đồng bộ với CRM, Hệ thống quản lý Ticket của bạn.

Chức năng nổi bật:
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Giải pháp cổng thông tin 
điện tử cho các Bệnh Viện 
hàng đầu tại Việt Nam

�  Chức năng multisite cho phép quản lý tập trung nhiều 

 website con của các khoa trên cùng nền tảng chung.

�  Chức năng đặt lịch khám trực tuyến.

�  Chức năng tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến.

�  Ứng dụng di động dành cho bệnh nhân.

�  Tạo landing page bằng kéo thả.

Chức năng nổi bật:

Khách hàng sử dụng:
Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Phương Đông
Bệnh Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung Ương
Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
Bệnh Viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội
Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh
Bệnh Viện Đa Khoa Hợp Lực
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Giải pháp cổng thông tin 
điện tử cho bộ, ngành tại 
Việt Nam. 

�  Chức năng Multisite cho phép quản lý và khởi tạo nhiều 
website con trên cùng 01 nền tảng.

�  Tương thích với thiết bị di động bằng công nghệ 
 Dynamic Serving với phiên bản di động hoàn toàn độc lập 
 so với phiên bản máy tính.

�  Phân quyền quản trị, tác nghiệp duyệt bài chuẩn báo chí theo 
 03 cấp duyệt.

�  Trình diễn, hiển thị, biểu diễn các số liệu dưới dạng: Biểu đồ, 
 bản đồ, đồ họa trực quan (Trực quan hóa dữ liệu cao cấp).

�  Xuất bản và trình diễn nhiều dạng dữ liệu trên cổng thông tin: 
 Hình ảnh, bài viết, Video, Tệp âm thanh, các tệp khác: PDF, 
 ZIP, Word, Excel... Mỗi dạng dữ liệu được hiển thị layout riêng.

�  Thống kê, báo cáo hệ thống đầy đủ.

Chức năng nổi bật:

Khách hàng sử dụng:
Tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc Tại Việt Nam (UNDP Việt Nam).
Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.
Cục Báo Chí - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Sở y tế Hà Nội.



�  Tư vấn, triển khai các chiến dịch trên Google, Facebook, Zalo...

�  Cung cấp giải pháp Digital Marketing trọn gói từ:

 ● Tư vấn kế hoạch bài bản trong khoảng thời gian yêu cầu.

 ● Phân tích đặc điểm khách hàng, chọn ra thông điệp chính và 

  xây dựng kế hoạch nội dung xoay quanh thông điệp chính.

 ● Xây dựng các chiến dịch trên các kênh: Báo chí, Google,   

  Facebook, Zalo để quảng bá, phát tán thông điệp đó.

 ● Cam kết KPI rõ ràng theo từng mục tiêu của khách hàng.
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Tư vấn và triển khai các 
chiến dịch Digital 
Marketing

Tư vấn triển khai


