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Công ty Cổ phần iCheck
iCheck Corp
Thành lập năm 2015

Mục tiêu của iCheck

     iCheck là công ty đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các giải pháp truy xuất nguồn 
gốc xuất xứ, và xác thực điện tử bằng ứng dụng quét mã vạch trên điện thoại di 
động. Lần đầu tiên hàng triệu người dùng Việt Nam có thể tra cứu thông tin sản 
phẩm một cách chính xác ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào họ cần chỉ với một cú 
“chạm”. Mỗi ngày có tới hàng trăm ngàn lượt quét trên iCheck để tra cứu thông 
tin, mua hàng hóa, đọc tin tức và hơn thế nữa…
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phẩm một cách chính xác ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào họ cần chỉ với một cú 
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1. CHÚNG TÔI LÀ AI ?

Cổng thông tin thương phẩm

Đạt 10 triệu User

Dẫn đầu các dịch vụ tiện 
ích

Mạng xã hội về sản phẩm tiêu 
dùng số 1 Châu Á

90% hàng hóa sản phẩm Việt Nam 
có thông tin đầy đủ

Đạt 10.000 doanh nghiệp, nhà sản 
xuất tham gia



1. VỀ ICHECK • CÁC MỐC PHÁT TRIỂNGIỚI THIỆU VỀ iCHECK

BARCODE VIỆT - STARTUP
2012: Ra mắt Barcode Việt - Phần mềm tra 
cứu mã vạch và trả về xuất xứ hàng hoá 

1

2

3

ỨNG DỤNG iCHECK RA ĐỜI 
2015: Ra mắt iCheck - Mạng xã hội về sản phẩm hỗ trợ bảo 
vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp (với nhiều tính năng: kiểm tra 
sản phẩm, cách nhận biết sản phẩm thật giả, kênh thông tin thị 
trường, cổng thông tin sản phẩm cho doanh nghiệp)

iCHECK CORP - PHÁT TRIỂN
iCheck Corp: Công ty về Công nghệ Thông tin chuyên 
nghiên cứu các giải pháp công nghệ trong chống 
hàng giả, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp và người 
tiêu dùng

Quét QR Code
Quét Mã vạch

Cảnh báo
hàng giả

Cập nhật
giá cả

Cập nhật tin tức thị trường

MỤC TIÊU ĐẾN 2018
Dẫn đầu các dịch vụ tiện ích 
cho người tiêu dùng Việt Nam Đạt 10 triệu Users

Đạt 10.000 doanh nghiệp, nhà 
sản xuất tham gia

Mạng xã hội về sản phẩm 
tiêu dùng số 1 Châu Á

Cổng thông tin thương phẩm

90% sản phẩm hàng hoá tại 
Việt Nam có thông tin đầy đủ

Top 1

Top 1

10K+

10M+

90%

HỆ THỐNG 
iCHECK

M ng xã h i s n ph m



2. CƠ CẤU TỔ CHỨC • CƠ CẤU NHÂN SỰ

NguyễN VăN TrườNg
CEO

 Trước khi trở thành người lãnh đạo quan trọng nhất của 
iCheck, anh đã từng dẫn dắt nhiều dự án lớn trong lĩnh vực 
tìm kiếm thông tin trên website và di động như: socbay.com, 
ứng dụng socbay imedia tại Công ty CP dịch vụ Công nghệ 
Naiscorp, trang thanh toán trực tuyến https://ecopay.com.vn 
cho Logic Auto.
 Với tầm nhìn chiến lược và tư duy nhạy bén, anh đã hoạch 
định rõ hướng đi và phát triển bền vững cho iCheck. 

 Anh là người hòa đồng, thân thiện và rất có khiếu hài hước, 
luôn đem lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người. 

Mạng xã hội sản phẩm

NguyễN miNh hà
giÁM ĐốC  NhâN sự

 Chị tốt nghiệp trường Đại học Luật hà Nội, nhưng lại có nhân duyên với 
nghề Nhân sự. Đối với chị, việc quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ đời sống 
tinh thần cho cán bộ nhân viên trong công ty luôn là ưu tiên hàng đầu. 
Mọi nhân viên của các công ty mà chị từng công tác như Văn phòng Luật 
sư Việt Tín, Công ty Công nghệ Niềm tin Việt đều tin tưởng cách làm việc 
chỉnh chu, cẩn thận, khoa học và nguyên tắc của chị.

 Chị là người mang lại cho nhân viên iCheck sự gắn kết của một gia đình.



Đỗ aNh ba
giÁM ĐốC kỹ ThUậT

  Anh đã tững giữ nhiều vị trí kỹ sư cấp cao tại các công ty phần mềm như 
Aroleole information Technology inc, Vietsky stock Company, Ai&T stock 
Company, smartOsc stock Company, harveyNash Viet Nam. 

  Anh là một kỹ sư đam mê và trách nhiệm hết mình với công việc, luôn làm 
việc với tiêu chí “hoàn thành công việc là mục tiêu hàng đầu”.

chu miNh hươNg
TrưởNg PhòNg DATA

  Chị là người chịu trách nhiệm giám sát, điều hành bộ phận Data – những 
người hàng ngày hàng giờ xử lý kho dữ liệu khổng lồ cho iCheck. Chị cùng 
bộ phận Data luôn kịp thời cập nhật, giúp iCheck cung cấp đến người dùng 
những thông tin sản phẩm chính xác, đầy đủ nhất. Nhờ đó mà iCheck ngày 
một hoàn thiện hơn cơ sở dữ liệu, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tra 
cứu của người dùng.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC • CƠ CẤU NHÂN SỰ
Mạng xã hội sản phẩm



Lê duy kháNh
LậP TrìNh ViêN TrêN NềN TảNg ANDrOiD 

  Anh đã từng có thời gian tham gia phát triển các ứng dụng như: Yahoo Mes-
senger, đọc báo trên điện thoại và một số ứng dụng trên hệ điều hành Android 
như La bàn phong thủy, Tử vi mỗi ngày… Với kinh nghiệm lập trình dày dạn, 
sự gắn bó cùng tâm huyết dành cho iCheck, anh vẫn đang từng ngày miệt mài 
nghiên cứu mang đến nhiều tính năng tiện ích hơn nữa cho iCheck.

Ngô xuâN Đức
LậP TrìNh ViêN TrêN NềN TảNg wiNDOws PhONe 

  Anh là một trong những lập trình viên trẻ tuổi tài năng trong đội ngũ kỹ thuật 
iCheck. Anh đã từng tham gia một số dự án phát triển game cho Microsoft 
và Nokia, và có kinh nghiệm làm việc tại Công ty CP Truyền Thông đa phương 
tiện Thủ Đô. Anh có ưu thế và kinh nghiệm về lập trình trên nền tảng windows 
phone, một trong ba nền tảng phát triển của ứng dụng iCheck.

ĐặNg TruNg Đức
LậP TrìNh ViêN TrêN NềN TảNg iOs 

  Anh là một lập trình viên iOs với nền tảng kiến thức chuyên sâu và giàu kinh 
nghiệm thực tế. Trước khi gia nhập iCheck, anh đã từng tham gia một số dự án 
như Master of Poker, Billard Pro, Clip trẻ thơ, Clip hài… Anh là người luôn sáng 
tạo trong công việc, không ngừng tìm tòi học hỏi giúp iCheck ngày một hoàn 
thiện hơn.



BARCODE VIỆT

iCHECK

Số lượng users: 2,8 triệu
Tổng số lượt quét: 28.000.000
Số lượt quét/ngày: 110.000

Số lượng users: 3,7 triệu
Tổng số lượt quét: 71.000.000
Số lượt quét/ngày: 500.000
Lượt xem tin tức/bài/ngày: 2.000

Lượt phản hồi: 500.000
Lượt tìm kiếm/ngày: 20.000
Time on site: 3’:45s
Page view: 12,8

LocationAge Gender

Hà nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Other

61.20%

41%
27%

21%

5%
6%

Nam

Nữ

38.80%

39%
42.30%

11%
4% 3% 2%

18-25
26-34

35-44
45-54

55-65
65+

Dữ liệu cập nhật tháng 7/2016

VŨ mạNh hà
giÁM ĐốC kiNh DOANh

 Từ những ngày chưa tốt nghiệp trường Đại học Monash Úc với bằng Cử 
nhân kinh Doanh, anh đã lựa chọn nghề sales, từ bán rượu Vang, rồi Bảo 
hiểm nhân thọ, tới Đồ gia dụng cao cấp… Anh đã có nhiều kinh nghiệm 
làm việc tại honda, kimberly-Clark và Lock&Lock trước khi về làm việc tại 
iCheck.

  Anh luôn yêu và hết mình với công việc mình đang làm, đối với anh làm 
việc còn là cống hiến cho những điều ý nghĩa hơn.

NguyễN duy hiếN
giÁM ĐốC MArkeTiNg

  Anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông cho các dịch vụ 
mobile và từng giữ các vị trí cấp cao cho nhiều dự án lớn như socbay 
imedia, Ovi Nokia store, kakao talk, Lịch Như ý, Ai là Triệu phú; triển khai 
thành công các dự án game: Ái Mỹ Nhân, hiệp khách, Tiếu Ngạo giang 
hồ…

  Anh am hiểu các công cụ truyền thông, có kinh nghiệm trong xử lý khủng 
hoảng và kết nối được các cá tính mạnh và khác biệt.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC • CƠ CẤU NHÂN SỰ
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3. SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
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M ng xã h i s n ph m
3. SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI 

EVS QR-code: công nghệ độc quyền

Chỉ được xác thực bằng một phần mềm
duy nhất 

Được mã hóa bằng thuật toán đặc biệt
ID duy nhất cho mỗi sản phẩm 



   Sự ra đời của QR code làm đơn giản quá trình kiểm tra thông tin sản phẩm. Chỉ với 1 điện thoại có 
camera hoặc máy tính có webcam và một phần mềm cài đặt sẵn là người dùng có thể đọc được 
các thông tin, các thông tin này sẽ liên kết với các website về sản phẩm gắn kèm với mã QRCode



VTV1 NÓI VỀ ICHECK

iCheck là cầu nối giữa nhà sản xuất, người 
tiêu dùng và cơ quan chức năng liên quan 
đến vấn nạn hàng giả hàng nhái 

VTC1 NÓI VỀ ICHECK

    Mục tiêu tối thượng của các kỹ sư 
iCheck không phải là lợi nhuận, iCheck hướng 

đến việc xây dựng một mạng xã hội mà người 
dùng có quyền phản hồi đánh giá sản phẩm 

VTC14 NÓI VỀ ICHECK

Trong thời gian tới, iCheck sẽ tiếp tục nâng cấp 
các tính năng của iCheck để người dùng - nhà 
sản xuất – cơ quan chức năng sẽ gắn bó mật 

thiết với nhau hơn, hàng giả hàng nhái sẽ bị 
đẩy lùi bởi vòng tròn khép kín này. 

QPVN NÓI VỀ ICHECK

iCheck góp phần tạo ra một môi trường cạnh  
tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp trên 
thị trường. Uy tín, lợi nhuận của doanh 
nghiệp từ đó cũng được đảm bảo.   

M ng xã h i s n ph m
TRUYỀN HÌNH NÓI VỀ ICHECK



BÁO PHÁP LUẬT VÀ XÃ HỘI
“Vũ khí” mới đấu tranh với hàng giả, hàng nhái…”

BÁO CÔNG THƯƠNG
“Giải pháp hữu hiệu chống hàng giả và bảo 
vệ thương hiệu”

BÁO CHỐNG HÀNG GIẢ
“Công nghệ nào hữu hiệu cho các giải pháp chống 
hàng giả và bảo vệ thương hiệu

BÁO NHÂN DÂN
“Phần mềm Việt phát hiện hàng giả”

BÁO TIEUDUNGPLUS.VN
“Công nghệ vào cuộc: Giảm thiểu nỗi lo hàng giả 
cho người tiêu dùng”

BÁO  THƯƠNG HIỆU VÀ CÔNG LUẬN
“Kỳ vọng mới từ công nghệ thông tin”

BÁO CHÍ NÓI VỀ ICHECK
Mạng xã hội sản phẩm



TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
M ng xã h i s n ph m

1. Người tiêu dùng
iCheck Scanner không chỉ là một công cụ đơn giản và hữu ích 
phục vụ quyền được thông tin của người tiêu dùng mà còn 
là công cụ kết nối người tiêu dùng, tăng sức mạnh và tiếng 
nói của người tiêu dùng. Mỗi người dùng iCheck chính là một 
chiến sỹ trên mặt trận chống hàng giả đầy gian nan.

2. Doanh nghiệp
Khi mà hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam đang bất 
chấp sự an toàn của người tiêu dùng vì lợi nhuận, điều 
mà người tiêu dùng Việt đang mong mỏi nhất là: sự minh 
bạch và trung thực. iCheck giúp minh bạch thông tin, 
nguồn gốc, chất lượng sản phẩm cho các Doanh nghiệp 
làm ăn chân chính.

3. Tổ chức xã hội
90% người tiêu dùng Việt không biết đến cơ quan, hiệp hội 
bảo vệ người tiêu dùng. Vấn nạn hàng giả tràn làn phần lớn 
là vì người tiêu dùng Việt bị hạn chế tiếp cận với thông tin về 
cơ quan, tổ chức, hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng; và không 
có thói quen khiếu nại, tố cáo hoặc chia sẻ rộng rãi khi mua 
phải sản phẩm/ dịch vụ kém chất lượng có hại tới bản thân và 
người thân.



4. ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC
Trong quá trình hoạt động, với năng lực tạo ra những giá trị vượt trội, các giải 
pháp tin cậy và bền vững, chúng tôi đã giành được sự tín nhiệm trong mối quan 
hệ hợp tác tốt đẹp với các tổ chức chống hàng giả hàng nhái bảo vệ người tiêu 
dùng. 

GS1
Tổng cục đo lường 
chất lượng Việt Nam

HATAP
hội chống giả và bảo 
vệ thương hiệu TP 
hà Nội

VINASTAS
hội Tiêu chuẩn và 
Bảo vệ người tiêu 
dùng Việt Nam

M ng xã h i s n ph m



4. ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG 

Thách thức
    Công ty CP rượu bia nước giải khát ArOMA đã sử dụng tem 
sMs cho dòng sản phẩm Vodka men từ năm 2011. Tuy nhiên 
hiệu quả mà nó mang lại không đáp ứng được những tiêu 
chí mà Doanh nghiệp mong muốn. Công ty ArOMA đang tìm 
kiếm một giải pháp mới đạt hiệu quả cao về chống giả mà 
không gây ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình sản xuất và quản 
lý Vodka men.

CÔNG TY CP RƯỢU BIA NƯỚC GIẢI KHÁT AROMA

M ng xã h i s n ph m

Giải pháp
    sau một thời gian dài nghiên cứu, iCheck đã tương thích được giải 
pháp xác thực điện tử eVs QrCODe vào quy trình chống giả cho dòng 
sản phẩm Vodka men của ArOMA. giải pháp đảm bảo được hiệu quả 
chống giả rất cao, có ưu thế vượt trội về tính năng quản lý thông tin 
và quảng bá thương hiệu mà tem sMs không thể thực hiện được. 
Do đó, ArOMA đã tin tưởng và hợp tác triển khai giải pháp này cùng 
iCheck.



4. ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG 

Giải pháp
   Thấu hiểu và nhận biết mong muốn của UNiLeVer, chỉ trong một 
thời gian ngắn, iCheck đã xử lý kho thông tin dữ liệu khổng lồ với 
hơn 27 nhãn hiệu gồm hàng nghìn mã sản phẩm và đề xuất các giải 
pháp giúp UNiLeVer tiệp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của mình.

Thách thức
   Là thương hiệu dẫn đầu trong ngành hàng tiêu dùng Việt 
Nam, UNiLeVer luôn phải tìm cách gia tăng khả năng cạnh tra-
nh so với các đối thủ nhằm giữ vững ưu thế trên thị trường.
UNiLeVer cũng là một trong những đơn vị đầu tiên và sớm 
nhất tìm đến hợp tác cùng iCheck.

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM



4. ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG 

Thách thức
   Chăm sóc khách hàng tốt luôn mang lại thành công trong kinh doanh mỹ phẩm. Một nhãn 
hàng lớn như whiTe DOCTOrs – dòng sảm phẩm mỹ phẩm cao cấp được nhập khẩu từ Mỹ do 
Công ty eBC phân phối luôn muốn tìm các giải pháp giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả Chăm sóc 
khách hàng.

Giải pháp
   iCheck đã xây dựng cho white Doctors kênh chăm sóc khách hàng với nhiều tính năng thuận 
tiện cho người dùng giúp dễ dàng tra cứu các thông tin cần thiết và tương tác với Doanh Nghiệp. 
sau khi triển khai, lượt quét, thích và bình luận sản phẩm tăng lên không ngừng

CÔNG TY TNHH EBC VIỆT NAM
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4. ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG 

Thách thức
    Dòng sản phẩm korean extra Pearl Crème do Công ty TNhh Đại hải Thông phân phối bị 
làm giả một cách vô cùng tinh vi. Mặc dù đã dán tem chống giả hologram và kết hợp với nhiều 
hoạt động truyền thông nhưng sản phẩm giả quá giống sản phẩm thật đến nỗi người tiêu dùng 
không thể phân biệt được gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nhãn hàng. 

Giải pháp
   giải pháp iCheck đưa ra là sử dụng công nghệ sinh – in – 
quản lý Qr CODe có mã hóa kết hợp phần mềm quản lý cho 
phép người tiêu dùng có thể dễ dàng xác minh sản phẩm chỉ 
với một điện thoại có camera và một phần mềm iCheck cài đặt 
sãn. Bên cạnh khả năng chống giả cao công nghệ còn tích hợp 
được những tính năng vượt trội về quản lý và marketing giúp 
gia tăng hiệu quả kinh doanh cho Doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH ĐẠI HẢI THÔNG
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thách thức
   Bán tràn hàng vốn là một vấn đề vô cùng lớn đối với những 
thương hiệu uy tín như TrAPhACO. Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực 
nhưng các biện pháp đưa ra đều không phát huy hiệu quả. Tình 
trạng tràn hàng vẫn tiếp diễn phức tạp và nghiêm trọng hơn.

Giải pháp
   iCheck đã đưa ra một giải pháp khắc phục hiệu quả vấn đề giúp 
tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí và đảm bảo được khả năng 
truy vết. Bằng cách sử dụng qrcode với iD duy nhất cho mỗi hộp 
sản phẩm, có mã nhận dạng trên thùng có thể nhanh chóng xác 
định được các sản phẩm trong thùng, phần mềm quản lý Qrcode 
giúp theo dõi được sự lưu thông hàng hóa theo địa điểm

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
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4. ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG 
M ng xã h i s n ph m

Thách thức
   AMwAY sử dụng mã vạch nội bộ riêng không theo tiêu 
chuẩn của tổ chức mã số mã vạch toàn cầu gs1 nên các 
ứng dụng quét trên điện thoại không đọc được mã vạch 
trên sản phẩm của AMwAY.

giải Pháp
   Đội ngũ kỹ thuật tài năng và kinh nghiệm của iCheck đã 
nhanh chóng phân tích nắm bắt  vấn đề và chỉ trong thời 
gian ngắn đã xử lý kỹ thuật để phần mềm icheck nhận diện 
đươc bộ mã vạch của AMwAY, giúp thông tin sản phẩm 
của AMwAY hiển thị khi quét, gia tăng hiệu quả về uy tín và 
độ tin cậy cho nhãn hàng.

CÔNG TY AMWAY VIỆT NAM



AO-TA.COM

Thách thức
   Chuỗi siêu thị thực phẩm sạch là 1 dự án kinh doanh mới mà Ao-ta 
đang đầu tư, Ao-ta muốn áp dụng công nghệ thông tin vào truy xuất 
nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nhằm tạo ra sự khác biệt với các đối thủ 
cạnh tranh hiện tại.

Giải pháp
   iCheck đã thực hiện gia công 1 phần mềm truy xuất nguồn gốc 
xuất xứ sản phẩm cho chuỗi siêu thị thực phẩm sạch của Ao-ta. Tại 
mỗi cửa hàng khi khách hàng quét mã Qr CODe trên mỗi sản phẩm, 
thông tin chi tiết từng sản phẩm gồm quy trình nuôi trồng chế biến 
cũng như các vùng nguyên liệu nông phẩm… sẽ hiển thị trên một màn 
hình điện tử lớn
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