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GIỚI THIỆU ALADA
ALADA là Website học trực tuyến (ELearning) được Cty VDOC đơn vị hàng đầu
trong lĩnh vực giáo dục (sở hữu TaiLieu.VN,
KhaiGiang.VN, eLib.VN, TVS DLib và TT đào
tạo SmartPro) đầu tư và phát triển thành
hệ thống học online hàng đầu tại Việt Nam.
Đến với ALADA học viên có thể học bất cứ
lĩnh vực gì, học bất cứ khi nào, bất cứ nơi
đâu với chi phí hợp lý và thời gian linh
hoạt, giảng viên sẽ có kênh quảng bá khóa
học hiệu quả nhất.
Với mục đích xây dựng các khóa học có tính
chất thực tiễn cao đúng với khẩu hiệu
“Learning to Work - Học Mà Làm”. Alada
mong muốn được hợp tác với các giảng
viên, chuyên gia, doanh nhân và các Trung
tâm đào tạo ở các lĩnh vực như: CNTT, Kỹ
năng, Tiếng Anh, Kinh doanh.

Khóa Học Alada E-learning
Lợi ích học tại Alada
 Học online mọi lúc mọi nơi
Ghi chú Bài giảng
Video
KH

Thảo
luận

Live
Chat

Quiz
Test

Hỗ trợ

Bài thi
cuối khóa

 Tiết kiệm chi phí
 Truy cập không giới hạn và có
thể học bằng các thiết bị PC,
Tablet hay Smart Phone
 Thanh toán 1 lần học thoải
mái và hoàn học phí nếu
không hiệu quả.
 Phù hợp cho người bận rộn
không đến lớp

 Cấp giấy chứng nhận khi hoàn
thành khóa học

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KHÓA HỌC TRÊN ALADA
GIÁO VIÊN/ GIẢNG VIÊN
CHUYÊN GIA
DOANH NHÂN
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

PHÁT TRIỂN KHÓA HỌC ONLINE CÁC LĨNH VỰC
Lĩnh vực CNTT
- Tin học văn phòng
- Digital Marketing
- Web, Lập trình,…
Lĩnh vực Kinh doanh
- Khởi nghiệp
- Xây dựng thương hiệu
- Marketing, Bán hàng

Lĩnh vực Phổ thông
- Tiếng Anh, ngoại ngữ
- Học phổ thông
- Luyện thi ĐHCĐ
Kỹ năng – Nghệ thuật
- Kỹ năng mềm, KN sống
- Phát triển bản thân
- Nuôi dạy con cái, cắm
hoa, làm đẹp….

YÊU CẦU KHÓA HỌC
ĐỐI TƯỢNG HỢP TÁC PHÙ HỢP

Kỹ năng trình
bày lưu loát

LỢI ÍCH HỢP TÁC

+

Vận dụng ngôn
ngữ cơ thể tốt

Nội dung khóa học
+ mang tính ứng dụng,
thực tiễn cao

Alada hỗ trợ quay video bài giảng và biên tập bài giảng (có thể
quay tại Studio của Alada hoặc quay trực tiếp tại lớp học/trung
tâm đào tạo của đối tác)
Khóa học quảng bá đến hơn 6 triệu thành viên của TaiLieu.VN,
Thư viện eLib, Cổng thông tin khóa học KhaiGiang.VN, mạng
TVS DLib và các Fan Page.

Hưởng lợi nhuận chia sẻ từ 50 - 70% + 5% Bonus
50% Alada quảng bá 70% Đối tác quảng bá

+5% Doanh số tốt

Tiến trình phát triển Khóa học Alada e-Learning

1. Project Management (8-10h hours)
-

3. Multimedia Designer (20-40 hours)
-

Quản lý dự án
Định hướng chi tiết khóa học
Đảm bảo dự án hoàn thành
Đóng góp 5-10% thành công
dự án

2. Instructional Designer (60-80 hours)
-

Xây dựng nội dung học thiết thực
Thiết kế dựa trên bài giảng điện tử
Kỹ năng trình bày tốt, ngôn ngữ cơ thể
Định hướng nội dung chi tiết và đảm bảo
đáp ứng mục tiêu học tập của dự án.
- Đóng góp 30-40% thành công dự án
KHÓA HỌC
SUCCESS =
NỘI DUNG CHẤT
LƯỢNG +
DỊCH VỤ TỐT

Sáng tạo
Tạo hiệu ứng hấp dẫn
Đảm bảo chuyên nghiệp và tinh vi
Đóng góp 10-20% thành công
dự án

4. E-Learning Platform (During Learning)
-

Hoạt động ổn định hiệu quả
Dễ dàng học và tương tác cao
Hỗ trợ học trên nhiều thiết bị khác
nhau PC, Tablet, SmartPhone
Kênh thanh toán dễ dàng & linh hoạt
Đóng góp 30-40% thành công dự án

5. Customer Services (During Learning)
- Trả lời học viên thỏa đáng
- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tốt
- Đóng góp 10-20% thành công dự án

KÊNH QUẢNG BÁ KHÓA HỌC CỦA ALADA
Khóa học trên Alada được quảng bá rộng rãi trên các kênh
VDOC (TaiLieu.VN, eLib.VN, KhaiGiang.VN, Dlib)

1 In House Channel

Mạng tài liệu, luận văn,
giáo trình, biểu mẫu, văn
bản trực tuyến (+6 triệu
thành viên & +1.2 triệu
tài liệu)

2 Ads Network

Quảng bá trên Fan
Page TL, eLib,KG
trên Facebook,
Google+, Youtube

3

Thư viện Giáo
án, Bài giảng,
Đề thi và Tư
liệu phổ thông

Cổng thông tin khóa
học (+10.000 Khóa học
+2.000 Đơn vị ĐT)

Mạng thư viện số
cho các trường
ĐHCĐ (+100
trường ĐHCĐ)

Quảng bá trên các Ads Network hàng đầu như Google,
Facebook,.. với các định dạng Banner, Text, TVC, Rich Media

Quảng bá Adword
và Banner ads trên
Google Ads
network.

Quảng bá ngữ cảnh
trên mạng xã hội
FaceBook, LinkedIn,
Zalo.

Email Marketing

Quảng bá theo các bài
PR trên các trang tin
điện tử VnÊxpress,
DanTri, TTO, TNO,...

BÁO CÁO THU NHẬP CHI TIẾT

BẢO VỆ AN TOÀN BÀI GIẢNG
Bảo vệ 3 lớp
Hash Security Token
(Secret key, Time, IP, URL)

Security Socket Layer (SSL)
RTMPS

Streaming Server
RTMP

Video Clip Bài Giảng

Prevent
Download

Against Spoofing
Threats

•

Mã hóa tuyệt đối trên đường truyền SSL qua giao
thức RTMPS (Real Time Messaging Protocol
Security)

•

Không download được trực tiếp hay bằng các
phần mềm chuyên dụng như IDM, Flashget, Video
Download,…

•

Không play được bằng các phần mềm như VLC,
Media Player, Power Player,…

•

Có mức độ bảo vệ nội dung rất cao chống lại các
mối đe dọa giả mạo.

rtmps://55a89f35aa610.streamlock.net/vod/_definst_/2015/20150713/mobile/lecture_090.mp4?hash=YXRrc3RhcnR0aW1lPTE0Mzg
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