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Cơ hội cho thị trường Fintech Việt Nam đến từ việc 45% dân số ( 95 
triệu) chưa có tài khoản ngân hàng. Do đó, sự phát triển của ngành này 
sẽ tập trung ưu tiên vào lĩnh vực tài chính cá nhân và bán lẻ. 

FINTECH VIỆT NAMBỐI CẢNH

Tại Việt Nam, các nhóm dịch vụ TCCN đã phát triển: thẻ tín dụng, sàn 
vay tiền, bảo hiểm, ngân hàng, ứng dụng tiết kiệm, cổng thanh toán ... 
 
Nhưng vẫn chưa có một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này một cách 
trung lập, chuyên sâu, có hệ thống đứng về phía những người tiêu dùng 
có thu nhập trung bình - thấp, giúp họ đưa ra những quyết định tài chính 
thông minh hơn.

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN



 

GIỚI  THIỆU My Money được định hướng trở thành cổng thông tin toàn diện về Tài chính 
cá nhân tại Việt Nam. 
 
Cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ, chuyên gia tư vấn để phục vụ cộng 
đồng người dùng quan tâm đến lĩnh vực này.

VỀ MY.MONEYLOVER.COM

My Money có nhiệm vụ xây dựng nền tảng chia sẻ kiến thức, công cụ, dữ liệu 
và kết nối về lĩnh vực Tài chính cá nhân. Từ đó, giúp cộng đồng đưa ra những 
quyết định tài chính thông minh hơn, có cuốc sống tốt đẹp hơn.

NHIỆM VỤ 
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Số liệu người dùng theo nhóm từ 18 - 44 tuổi, 
sống tại việt Nam.
 
18 - 24 = 19tr users
25 - 34 = 22tr users
35 - 44 = 9.8tr users
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Số lượng người dùng quan tâm đến các 
chủ đề Tài chính cá nhân.
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TIÊU TIỀN VÀO VIỆC GÌ?

Duy trì cuộc sống thiết yếu
Thời trang
Làm đẹp
Du lịch
Giáo dục - Sự nghiệp
Thiết bị công nghệ
Trả nợ
Đầu tư
Chăm sóc sức khoẻ
Chăm sóc gia đình

KHẢO SÁT

Mức độ quan trọng sắp xếp từ trên xuống dưới

TIẾT KIỆM ĐỂ LÀM GÌ?

Chăm sóc sức khoẻ
Chăm sóc gia đình
Mua xe
Mua nhà
Kết hôn 
Đầu tư
Có con
Du lịch 
Kế hoạch học tập

TẠI SAO KHÔNG CÓ 
KẾ HOẠCH TCCN? 

Tôi lười!
Quá ít tiền để quản lý
Cần hướng dẫn
Lĩnh vực khó hiểu
Không thú vị
Quá bận rộn 
Không có công cụ

QUAN TÂM ĐẾN ĐẦU TƯ 
VÀO? 

Thu nhập cố định
Kinh doanh
Bất động sản
Cổ phiếu/ Chứng khoán
Bảo hiểm
Quỹ đầu tư



1. Lập kế hoạch ngân sách cho một mục tiêu cụ thể
2. Làm thế nào để tiết kiệm hàng ngày
3. Công cụ quản lý chi tiêu
4. Nâng cao hiểu biết về tài chính cá nhân
5. Tư vấn đầu tư hiệu qủa 
6. Quản lý nợ và khoản vay hiệu quả 
7. Tư vấn về kế hoạch nghỉ hưu, mua nhà, thất nghiệp, kết hôn, phá 
sản, trả nợ ...
8. Đánh giá và đề xuất các sản phẩm tài chính phù hợp
9. Kế hoạch bảo hiểm 

CHỦ ĐỀ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN ĐƯỢC QUAN TÂMCHỦ ĐỀ
QUAN TÂM

Mức độ quan trọng sắp xếp từ trên xuống dưới



Tính năng chính

DỊCH VỤ 1. Kiến thức tài chính cá nhân
2. Khoá học về Tài chính cá nhân ( Sách, hội thảo, sự kiện, khoá học online..)
3. Nền tảng xuất bản cho chuyên gia, giảng viên, đối tác nội dung ...

Kiến thức & Kinh nghiệm

1. Cập nhật tin tức về Tài chính cá nhân và sản phẩm liên quan
2. Phân tích chuyên sâu về tài chính cá nhân
3. Xu hướng, dự đoán và dữ liệu thị trường trong ngành
4. Cộng đồng người dùng và chuyên gia

Thông tin & Dữ liệu

1. Quản lý chi tiêu
2. Lập ngân sách
3. Tiết kiệm
4. Phân tích, so sánh và đề xuất sản phẩm tài chính
5. Tính thuế, lãi suất, trả nợ ... vv. ..

Công cụ



DỰNG KHUNG
1. Viết mới nội dung khung trên 

trang web
2. Chạy campaign e-book đánh 

giá sự quan tâm
3. Cập nhật tin tức hàng ngày

CHUYÊN SÂU
1. Chia sẻ kiến thức từ chuyên 
gia dưới dạng bài viết, phỏng 

vấn, video ...
2. Xuất bản chuỗi e-book

3. Xây dựng các đối tác về nội 
dung

CỘNG ĐỒNG
1. Chia sẻ những câu chuyện tài 

chính có thật từ người dùng
2. Chương trình hỏi đáp, tư vấn 
giữa chuyên gia và cộng đồng
3. Xuất bản nội dung thu hút 
tương tác trên các nền tảng 

mạng xã hội

GIÁO DỤC
1. Tổ chức chuỗi sự kiện tại Hà 
Nội, Sài Gòn hướng dẫn người 

dùng về TCCN
2. Xuất bản các khoá học, công 

cụ Online
3. Tư vấn và Đề xuất các sản 

phẩm tài chính phù hợp

 

CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG
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BÀI VIẾT
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NỘI DUNG



Đây là e-book đầu tiên trong chuỗi đầu sách về 
Tài chính cá nhân được chúng tôi xuất bản. Để 
giúp người dùng nâng cao hiểu biết và kỹ năng 
quản lý tiền bạc.

E-BOOK NO.1

E-BOOK



Xuất bản nội dung, bài viết, hình ảnh trên website my.moneylover.com
Nội dung phù hợp với đối tượng khách hàng và thương hiệu của bạn. 

XÂY DỰNG NỘI DUNG THEO THƯƠNG HIỆU CỦA BẠNHỢP TÁC
CÙNG
CHÚNG TÔI
 

Chia sẻ kiến thức, trả lời các câu hỏi, tư vấn giải pháp cho người dùng 
thông qua bài viết và video phỏng vấn.

THAM GIA VỚI TƯ CÁCH CHUYÊN GIA

Cùng xây dựng và xuất bản các sản phẩm có tính giáo dục lâu dài như 
sách, khoá học, tài liệu, công cụ ...

XUẤT BẢN CÁC SẢN PHẨM GIÁO DỤC

Tham gia với tư cách diễn giả, người kể chuyện, giảng viên trong các sự 
kiện, hội thảo được tổ chức.

THAM GIA VỚI TƯ CÁCH DIỄN GIẢ

Tài trợ cho các bài viết, video chia sẻ kiến thức, sản phẩm giáo dục, sự 
kiện, quảng cáo trên các kênh tương tác của Money Lover để tiếp cận 
nhiều hơn đến người dùng. 

NHÀ TÀI TRỢ



THAM GIA VỚI TƯ CÁCH 
CHUYÊN GIA

CÁCH THỨC Click tại đây

Thông tin giai đoạn 2 - Chuyên sâu

Click tại đây

Điền biểu mẫu đăng ký hợp tác

Từ ngày 01/03/2019: Nhận tin từ chuyên gia đồng hành
Từ ngày 15/03/2019: Liên hệ những chuyên gia phù hợp 
Từ ngày 22/03/2019: Thống nhất quy trình, triển khai công việc

Thời gian 

https://u.moneylover.me/experts
https://u.moneylover.me/formexpert


ĐỊA CHỈ
11/1 Nguyen Van Huyen St 

Hanoi City, Viet Nam

�EMAIL
baonv@finsify.com

ĐIỆN THOẠI
(84) 983 948 104

ĐẶT CÂU HỎI HOẶC HỢP TÁC

Liên hệ


