Motortrip.vn là một trang thông tin du lịch phượt, du lịch bụi hoặc du lịch trải
nghiệm cho các bạn trẻ đam mê khám phá đất nước con người Việt Nam. Được
thành lập từ tháng 6/2021, MotorTrip.vn là website thuộc Cty TNHH BigTown Việt
Nam, đơn vị kinh doanh dịch vụ cho thuê xe chuyên nghiệp dưới nhãn hiệu
MOTOGO.
Website motortrip.vn tập trung vào 4 nhóm chủ đề nội dung chính nhằm đáp ứng
cho nhóm đối tượng người đọc là khách du lịch trải nghiệm bao gồm:
● Nội dung về review, đánh giá dịch vụ du lịch: dịch vụ thuê xe máy, thuê xe
ôtô tự lái, dịch vụ vận chuyển hành khách, taxi sân bay, dịch vụ kinh doanh đồ
phượt và các dịch vụ liên quan đến du lịch khác.
● Review đánh giá Tour du lịch sẽ có các chủ đề con: tour trải nghiệm bằng
xe máy, tour du lịch khám phá, tour du lịch mạo hiểm, tour du lịch đặc trưng
của điểm đến, tour du lịch trong nước hoặc nước ngoài.
● Review đánh giá tổng hợp các địa điểm lưu trú: khách sạn, resort,
homestay và các loại hình dịch vụ lưu trú khác.
● Cẩm nang du lịch: Kinh nghiệm về phượt, đánh giá các điểm đến hấp
dẫn,….

Lý do thành lập
Theo thống kê của Tổng cục du lịch Việt Nam, năm 2019 Việt Nam có 85 triệu
lượt khách du lịch nội địa, tốc độ tăng trưởng của ngành là 6,3% so với năm
2018. Trong đó, nhóm độ tuổi từ 20 – 34 đứng vị trí số 2 về số lượng khách thực
hiện chuyến đi, tương ứng với 29,6 – 30 triệu lượt khách du lịch (Euromonitor,
2018). Đây là một thị trường đầy tiềm năng và tương đối lớn cho các hoạt động
kinh doanh du lịch.
Theo một báo cáo của tourism.act.gov.au (2016) về hành trình khách hàng
(customer journey in tourism) trong việc quyết định hành vi tiêu dùng trong lĩnh
vực du lịch đề cập, trong giai đoạn 1 của hành trình khách hàng – awareness,

khách hàng có xu hướng tìm hiểu, tiếp nhận các thông tin điểm đến, dịch vụ du
lịch qua mạng xã hội, các trang thông tin du lịch, qua chương trình tivi hoặc qua
trao đổi với bạn bè. Trong đó các thông tin tiếp nhận qua báo trí, trang thông tin
du lịch đóng 1 vai trò rất quan trọng, tuy nhiên hiện nay chưa có nhiều trang
thông du lịch hữu ích, review đánh giá sâu về các dịch vụ du lịch, điểm du lịch
cho người đọc, giúp họ có được các nhìn và quyết định chính xác nhất. Đó chính
là lý do motortrip.vn được ra đời.
MotorTrip được thành lập bởi những người có nhiều kinh nghiệm hoạt động
trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ du lịch trải nghiệm cho khách hàng trẻ. Chúng tôi
có cơ hội tiếp xúc, tư vấn với nhiều khách hàng có nhu cầu mong muốn thực
hiện chuyến đi du lịch trải nghiệm, khám phá. Tuy nhiên, hầu hết họ đều chưa có
nhiều kinh nghiệm và thông tin đầy đủ về điểm đến, dịch vụ họ sẽ sử dụng trên
đường đi, vv… Chính vì thế mototrip.vn sẽ là trang thông tin mà chúng tôi sẽ chia
sẻ những hiểu biết, đưa ra đánh giá của bản thân để người đọc có được những
nguồn thông tin chính xác, khách quan nhất.

Sứ mệnh
MotorTrip được ra đời với sứ mệnh hỗ trợ, cung cấp các thông tin hữu ích, chính
xác, đầy đủ nhất về các loại hình dịch vụ du lịch, thông tin điểm đến, vv… thông
qua các bài viết chất lượng, được đầu tư kỹ lưỡng. Giúp người đọc có được cái
nhìn tổng quan, chính xác, tiếc kiệm thời gian công sức và lựa chọn được những
nhà cung cấp dịch vụ, điểm đến tốt nhất trong phạm vi điều kiện cá nhân của
khách hàng.

Tầm nhìn
Trong 5 năm tới motortrip.vn sẽ trở thành một trong những website uy tín nhất về
cung cấp thông tin review, đánh giá, tổng hợp các loại hình dịch vụ du lịch dành
cho các bạn trẻ.

Đội ngũ sáng lập

Hiếu Nguyễn – CEO & Founder
Tốt nghiệp thạc sỹ Marketing tại đại học Swinburne University of Technology.
Hiếu Nguyễn về làm việc cho một công ty viễn thông tại Việt Nam với vai trò
trưởng nhóm nghiên cứu thị trường và phát triển các sản phẩm công nghệ mới
tại công ty. Sau hơn 5 năm làm việc tại đây, anh rời khỏi cty và bắt đầu con
đường khởi nghiệp riêng.
Đầu năm 2018, Hiếu Nguyễn thành lập MOTOGO – dịch vụ cho thuê xe máy
chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Đến hiện tại MOTOGO đã trở thành một
trong những thương hiệu lớn trong ngành dịch vụ cho thuê xe máy tự lái.
Với hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành dịch vụ cho thuê xe máy và
tiếp xúc với hàng chục nghìn khách hàng, nhận thấy nhu cầu đi phượt, du lịch
trải nghiệm, khám phá của các bạn trẻ ngày càng cao trong khi các thông tin
chính xác, hữu ích về loại hình du lịch này không có nhiều. Chính vì thế, quyết
định thành lập MotorTrip được ra đời. Định hướng là một website cung cấp
thông tin về du lịch phượt, du lịch bụi hoặc trải nghiệm bằng xe máy cho các bạn
trẻ đam mê khám phá.

Linh Phạm – COO
Gia nhập vào MOTOGO từ những ngày đầu thành lập, sau 2 năm Linh Phạm
đang đảm nhiệm vai trò COO vận hành hoạt động toàn bộ hệ thống dịch vụ cho
thuê xe máy, trải dài tại các tỉnh thành.
Là một người trẻ chung niềm đam mê du lịch khám phá và trải nghiệm, kết hợp
với kinh nghiệm tư vấn du lịch, học hỏi tích lũy qua thời gian làm việc tại
MOTOGO, Linh Phạm là đồng sáng lập của MotorTrip. Cô đảm nhiệm vai trò
kiểm soát, tư vấn, kế hoạch triển khai nội dung nhằm đảm bảo thông tin được
chia sẻ tới người đọc chính xác nhất.

Đội ngũ xây dựng nội dung website

Là những người trẻ yêu du lịch, muốn chia sẻ kiến thức, trải nghiệm của cá nhân
đến với người đọc. Họ là những travel blogger, những người ham mê du lịch
thích du lịch.

Thông tin liên hệ
MotorTrip Việt Nam – Trip của người yêu xe
Điện thoại: 0879 698 886
Email: motortripvn@gmail.com
Địa chỉ: 63 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
https://motortrip.vn
https://www.facebook.com/motortrip.vn
https://www.instagram.com/motortripvn/
https://twitter.com/motortripvn
https://www.linkedin.com/company/motortripvn/
https://www.pinterest.com/motortripvn/
https://www.tiktok.com/@motortripvn
https://www.youtube.com/channel/UCoHqlaXvxCkVDRBAf-q6r-A

