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Tạo ra những kết nối chân thực giữa con người với con người từ các nền văn hóa
khác nhau, giữa con người và thiên nhiên, nơi định hình nên nền văn hóa bản
địa.

Tạo ra sự cân bằng giữa việc cá nhân hóa các trải nghiệm du lịch và sự hỗ trợ
toàn diện về mặt dịch vụ trong suốt hành trình của khách hàng

Khiến cho mỗi hành trình du lịch là những chuyến phiêu lưu đầy cảm xúc, tác
động tới những chuyển đổi bên trong mỗi người.

Thông qua các sản phẩm du lịch của mình, Connek Trip tham gia vào quá trình
phát triển du lịch bền vững tại mỗi điểm đến đồng thời cùng khách hàng thể hiện
tinh thần du lịch có trách nhiệm.

Công ty CP Du lịch Coxi (Coxi Travel) là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực Du lịch từ
năm 2017. Hiện tại, Coxi Travel đã đầu tư vào 4 khách sạn Boutique Hotel tại Hà
Nội và Tp. HCM, đồng thời là nhà quản lý vận hành khách sạn với thương hiệu
Connek Hotel.  

Năm 2022, Coxi Travel khởi động dự án dịch vụ lữ hành mang tên "Connek trip - Du
lịch Trải nghiệm". Connek Trip chuyên về những dòng sản phẩm du lịch trải nghiệm
và các tour du lịch thiết kế theo yêu cầu (private tours). Các sản phẩm du lịch của
Connek Trip là các sản phẩm du lịch có yếu tố bền vững. Thông qua đó, chúng tôi
muốn giúp khách hàng tạo nên những trải nghiệm du lịch đáng nhớ. 

Sứ mệnh của Connek Trip: Tạo ra các kết nối giữa khách du lịch và các giá trị văn
hóa tại địa phương, từ đó mang lại những trải nghiệm du lịch độc đáo cho khách
hàng.

Am hiểu được cách trải nghiệm du lịch tác động tới sự chuyển đổi của mỗi người, tác
động tới cách thức nhìn nhận và hiểu biết về thế giới, Connek Trip hứa hẹn mang lại
các sản phẩm du lịch tập trung vào những đặc tính sau: 

Giới thiệu 
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Tiềm năng Du lịch Việt Nam
& Sự phục hồi của Du lịch sau Covid-19

Trước Đại dịch Covid-19, Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc trong lĩnh
vực du lịch với tốc độ tăng trưởng lượt khách quốc tế đến trung bình đạt 22.7%/năm 
 giai đoạn 2015-2019. Năm 2019, số lượng lượt khách quốc tế đến đạt 18 triệu, và
lượt khách du lịch nội địa đạt 85 triệu. Sau hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch
Covid-19, ngành du lịch năm 2022 đã và đang chứng kiến sự phục hồi với lượng
khách quốc tế, dự kiến trong năm nay Việt Nam sẽ đón 5 triệu lượt khách quốc tế.
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Khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng 420% trong tháng 4/2022 so với cùng kỳ năm
ngoái. Trong đó khách đến từ châu Á tăng 240%, khách từ Mỹ tăng 3453% và khách
từ châu Âu tăng 1512%.

Kết quả này đạt được là kết quả của chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid thành công từ
cuối năm 2021 và chính sách mở cửa du lịch quốc tế của Chính phủ Việt Nam từ
tháng 3/2022. 

Thống kê khách quốc tê đến Việt Nam (cập nhật tháng 4/2022



Dự án Connek Trip
Connek Trip ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của du lịch trải nghiệm, một xu
thế mạnh mẽ đã trỗi đậy từ trước đại dịch Covid 19 và đang quay trở lại cùng sự
phục hồi của ngành Du lịch nói chung. 
Connek Trip chuyên về những dòng sản phẩm du lịch trải nghiệm và các tour du lịch
thiết kế theo yêu cầu (private tours) có yếu tố bền vững đan xen. Thông qua đó,
chúng tôi muốn giúp khách hàng tạo nên những trải nghiệm du lịch đáng nhớ.

Đối tượng khách hàng chính của Connek Trip là những khách hàng thuộc thế hệ Y
(Millennials) và Z, những khách hàng đang tìm kiếm những giá trị trong cuộc sống
thông qua các trải nghiệm du lịch. Trước đây, khách hàng chủ yếu của Du lịch trải
nghiệm là khách quốc tế đến Việt Nam. Tuy nhiên trong những năm gần đây, xu thé
này đã có sự gia tăng mạnh trong cộng đồng du khách trẻ nội địa. 
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Các sản phẩm của dự án: Các tour du lịch trải nghiệm văn hóa tại điểm đến, bao gồm các
hoạt động trải nghiệm ngắn trong ngày (excursions) và những hành trình du lịch nhiều
ngày được thiết kế theo chủ đề và theo yêu cầu.



Tiềm năng Doanh thu của Connek Trip
Nhóm sản phẩm 1:  Những trải nghiệm trong ngày (Excusions/Activities), là những
hoạt động trong nhà hoặc ngoài trời diễn ra trong thời gian nửa ngày (2-5 tiếng) hoặc
cả ngày (6-9 tiếng). Giá bán giao động trong khoảng 25-100 US$ tính trên 1 khách
hàng. Biên lợi nhuận của nhóm sản phẩm này là từ 20-30%.
 

Nhóm sản phẩm 2: Chương trình du lịch nhiều ngày
(Multiple day tours), là chương trình du lịch đi qua
nhiều điểm đến trong một khu vực, có thời gian từ 2-7
ngày, hoặc các chương trình du lịch xuyên Việt (từ 10-
30 ngày). Các chương trình này thường xuất phát từ
các điểm chung chuyển chính là Hà Nội & Tp. HCM.
Giá trung bình một ngày/khách là từ 80 - 200 US$ đã
bao gồm chương trình tour, bữa ăn, và dịch vụ lưu trú
và bảo hiểm du lịch.  
Biên lợi nhuận của nhóm sản phẩm này là từ 15-25%.

Lợi thế của Connek Trip
Connek Trip có được lợi thế từ nguồn khách du lịch tại hệ thống khách sạn Connek
Trip ở trung tâm Hà Nội và Tp. HCM. Với quy mô ở thời điểm hiện tại (T4.2022),
Connek Trip dự kiên tiếp cận 20.000 lượt khách du lịch mỗi năm từ Connek Hotel. Tuy
nhiên, nguồn khách từ Connek Hotel chỉ chiếm khoảng 25% tổng doanh thu (8-12 tỷ
đồng). Nguồn khách lớn hơn dự kiến đến từ các hoạt động marketing hướng tới cả thị
trường khách nội địa và khách quốc tế.

Doanh thu dự kiến của Connek Trip bao gồm:
 25% doanh thu đến từ khách của Connek Hotel
và 75% đến từ các hoạt đông marketing khác.

32 - 48 tỷ
VND/năm



Lời mời đầu tư Dự án

Tổng vốn kêu gọi: 2 tỷ đồng (VNĐ)
Hình thức đầu tư: Vốn vay với lãi suất cố định
16/%/năm
Số vốn đầu tư tối thiểu: 100 triệu đồng
Thời hạn đầu tư: từ 1-2 năm
Tài sản đảm bảo: Số lượng cổ phần của Coxi Travel tại
dự án khách sạn August Hotel với giá trị mệnh giá
tương đương số vốn đầu tư.

Để bổ sung cho việc triển khai các kế hoạch của dự án
Connek Trip, Coxi Travel có kế hoạch kêu gọi vốn đầu tư
như sau:

Các lợi ích khi đầu tư cùng Coxi Travel

Được bảo toàn vốn trong suốt thời hạn vay bằng
cổ phần của Coxi tại chuỗi khách sạn thuộc dự
án August Hotel (ở Hà Nội và Tp. HCM)
Được nhận lãi suất 16%/năm 
Được mua các sản phẩm du lịch trải nghiệm của
Connek Trip với mức giá ưu đãi
Được tiếp cận thông tin và có cơ hội đồng hành
cùng Coxi trong các dự án đầu tư khác trong
tương lai
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Liên hệ

Email: hientran@coxitravel.com
Điện thoại/ Zalo: +84 989663742
Facebook Page: https://www.facebook.com/Coxitravel
Website: www.coxitravel.com

Để nhận được lịch hẹn trao đổi về thông tin dự án, Quý nhà đầu tư tiềm
năng có thể liên hệ với người gửi thông tin này cho quý vị hoặc liên hệ
chúng tôi theo thông tin dưới đây:



Giới thiệu về Coxi Travel

Coxi Travel | Dự án du lịch trải nghiệm Connek Trip

Thành tựu của Coxi Travel trong 2 năm diễn ra Đại dịch Covid-19:
- Mở thêm 3 khách sạn Boutique Hotel có vị trí đắc địa ở Hà Nội & TP. HCM
- Tổng doanh thu phòng KS của 4 tháng đầu năm 2022 tương đương doanh
thu của cả năm 2021. Công suất phòng khách sạn tháng 4/2022 đạt 74% 
Kết quả trên là cơ sở vững chắc cho sự phát triển của dự án Connek Trip.

Chủ đầu tư dự án Connek Trip là Công ty CP Du lịch Coxi (Coxi Travel), công ty
đã theo đuổi lĩnh vực Du lịch trải nghiệm trong suốt hơn 4 năm qua:



Cơ sở của dự án

Thế hệ Y và Z coi trọng Trải nghiệm hơn việc sở hữu vật chất2
Thế hệ Y & Z ngày càng giảm ham muốn sở hữu vật chất so với các thế hệ trước.Họ
sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho việc thưởng thức nghệ thuật, các sự kiện xã hội, và các
loại trải nghiệm văn hóa. Họ không đặt nặng yếu tố sở hữu hay vị trí công việc. 
Họ chán ghét loại hình du lịch hàng loạt và luôn luôn tìm kiếm những trải nghiệm du
lịch nơi họ có thể hòa mình với thiên nhiên con người và nền văn hóa tại điểm đến.

Mối quan hệ giữa Du lịch trải nghiệm và Du lịch bền vững1
Khi nhận thức về du lịch bền vững ngày càng trở nên phổ biến và gần gũi với công
chúng, nó đã và đang trở thành tiêu chí hàng đầu khi khách hàng đưa ra các lựa chọn
đối với sản phẩm du lịch, và là lý do cho nhu cầu tăng lên đối với các trải nghiệm du
lịch có tính bền vững.

Sự phát triển của thị trường Du lịch trải nghiệm3
Theo báo cáo của ResearchandMarket.com, sau đại dịch Covid tỷ lệ tăng trưởng hàng
năm của mảng Du lịch trải nghiệm trên toàn cầu giai đoạn 2020-2027 đạt 7.7% với
quy mô thị trường ước đạt 266.7 nghìn tỷ USD vào năm 2027.
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Khái niệm về Du lịch Trải nghiệm và mối
quan hệ của nó với Du lịch Bền vững

Du lịch trải nghiệm là hình thức du lịch trong đó mọi người tập trung vào việc trải
nghiệm một quốc gia, thành phố hoặc địa điểm cụ thể bằng cách kết nối với thiên
nhiên, lịch sử, con người và văn hóa của nơi đó. Vì các hoạt động du lịch trải nghiệm
sẽ có tác động tới môi trường, các yếu tố văn hóa xã hội và nền kinh tế địa phương
nên nó đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển bền vững của điểm đến. 

Đối với các điểm đến du lịch, hoạt động du lịch bền vững là các hoạt động vừa thỏa
mãn nhu cầu tìm hiểu và khám phá của du khách, vừa bảo tồn và cải thiện các điều
kiện phát triển cho thế hệ tương lai trên 3 khía cạnh trọng yếu là môi trường, xã hội
và kinh tế.

Đối với du khách, du lịch bền vững là khái niệm du lịch tại một điểm đến mà trong
quá trình đó du khách sẽ chỉ tham gia những hoạt động có tác động tích cực tới môi
trường, tự nhiên, xã hội và nền kinh tế địa phương. Điều quan trọng trong khái niệm
này là sự tôn trọng dành cho người dân bản địa, nền văn hóa và phong tục và cả
hệ thống kinh tế xã hội địa phương. 

Khi nhận thức về du lịch bền vững ngày càng trở nên phổ biến và gần gũi với công
chúng, nó đã và đang trở thành tiêu chí hàng đầu khi khách hàng đưa ra các lựa
chọn đối với sản phẩm du lịch, và là lý do cho nhu cầu tăng lên đối với các trải
nghiệm du lịch có tính bền vững.

Như vậy, một mặt, du lịch trải nghiệm là một cách thức để khách hàng có thể tham
gia vào quá trình thúc đẩy các hoạt động du lịch bên vững. Mặt khác, khách hàng
sẽ cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của bản thân khi biết rằng sản phẩm du lịch
mình lựa chọn giúp bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa và góp
phần thúc đẩy quá trình tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Du lịch trải nghiệm là một cách thức để khách
hàng có thể tham gia vào quá trình thúc đẩy
các hoạt động du lịch bên vững

SDGs
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(*) SDGs (Sustainable Development Goals) là các mục tiêu phát triển bền vững



Thế hệ Gen Y (Millenials - những người
sinh ra trong giai đoạn1980 – 2000) và
Gen Z (2000s) đã và đang là thế hệ dẫn
dắt xu thế tiêu dùng và xu thế du lịch
trên phạm vi toàn cầu. Đây là đối tượng
chiến đa số trong lực lượng lao động, là
nhóm có sức mạnh chính trị và truyền
thông lớn trong các quốc gia, cộng đồng
dân cư. 

Thế hệ Millennials ngày càng giảm ham
muốn sở hữu vật chất so với các thế hệ
trước. Một cuộc sống hạnh phúc và có ý
nghĩa đối với họ thiên về việc tạo ra, chia
sẻ và lưu giữ những trải nghiệm cá nhân
đáng nhớ. Họ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn
cho việc thưởng thức nghệ thuật, các sự
kiện xã hội, và các loại trải nghiệm văn
hóa. Họ không đặt nặng yếu tố sở hữu
hay vị trí công việc. Họ chán ghét loại
hình du lịch hàng loạt và luôn luôn tìm
kiếm những trải nghiệm du lịch nơi họ có
thể hòa mình với thiên nhiên con người
và nền văn hóa tại điểm đến.

Dưới đây là kết quả nghiên cứu gần đây
(2018) của Harris Poll:

Millenials muốn chi tiêu cho
các trải nghiệm hoặc sự kiện

hơn là mua một sản phẩm vật
chất nào đó

78%
Tin rằng những trải nghiệm  giúp
họ kết nối tốt hơn với bạn bè, với
công đồng và với mọi người trên

khắp thế giới.

69%
trong số họ sẽ tăng chi tiêu
dành cho các trải nghiệm

trong tương lai.

72%

Xu thế coi trọng Trải
nghiệm hơn sở hữu
vật chất

" Một cuộc sống
hạnh phúc và
có ý nghĩa đối
với họ thiên về
việc tạo ra, chia
sẻ và lưu giữ
những trải
nghiệm cá nhân
đáng nhớ "
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Sự phát triển của thị trường Du lịch trải
nghiệm

Theo như Amy Farley, cựu biên tập viên của Travel + Leisure, hiện tại đã có sự thay
đổi về cách khách du lịch nói về những gì họ thấy sang những người họ gặp ở một
điểm đến du lịch. Do vậy, ngày càng nhiều các công ty Lữ hành và Khách sạn
hướng tới những tương tác và kết nối chân thực với những người và nền văn hóa
khác. 

Trong lĩnh vực Dịch vụ lưu trú, các tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới đã có
những thương hiệu hướng tới trải nghiệm & văn hóa địa phương: IHG cho ra đời
chuỗi khách sạn boutique Hotel Indigo còn Hilton có Curio Collection, hay thương
khách sạn mới như "the hoxton".

Các platform (nền tảng) giúp kết nối giữa khách hàng và các nhà cung cấp các sản
phẩm du lịch trải nghiệm đã đạt được mức tăng trưởng cao, đặc biệt trong giai đoạn từ
2016 đến nay. Một số tên tuổi lớn phải kể đến là: Airbnb, Klook, Getyouguide.

Coxi Travel | Dự án du lịch trải nghiệm Connek Trip

Là một nền tảng đặt tour du lịch, đặc biệt là du lịch trải nghiệm
- Số lượng các trải nghiệm : 50.000 (2019)
- Doanh thu trước đại dịch  đạt 185 triệu US$ (năm 2019)
- Định giá công ty: 1,2 tỷ US$ (T5/2019)

Là một nền tảng đặt dịch vụ du lịch ra đời từ năm 2015
- Số lượng các dịch vụ & trải nghiệm: 280.000 (T7/2021)
- Doanh thu năm 2019 đạt 134 triệu US$
- Định giá công ty: 1 tỷ US$ (2018)

Là một nền tảng đặt phòng homestay và các sản phẩm du
lịch trải nghiệm
- Số lượng các trải nghiệm: 41.000 (2020)
- Doanh thu năm 2021 đạt 5,9 tỷ US$
- Định giá công ty: 93 tỷ US$ (2022)



Tài liệu tham khảo
Thttps://vietnamtourism.gov.vn/
https://www.gdt.gov.vn/
www.researchandmarket.com
https://tradingeconomics.com/
https://www.phocuswire.com/
https://www.crunchbase.com/
https://skift.com/
Travel & Leisure Magazine
Bài nghiên cứu: "Sustainable tourism as a source of Healthy Tourism" được thực hiện
bởi University of Colorado và University of Pablo de Olavide, xuất bản 24/7/2020
Bài nghiên cứu: "Destination Sustainability and Memorable Tourism Experience" được
thực hiện bởi Universitat Jaume I, xuất bản 29/10/2021

Chúng tôi xin cảm ơn bạn vì đã dành thời gian tìm hiểu về dự án
Connek Trip. Hy vọng sẽ có cơ hội được hợp tác với bạn trong tương lai!

Liên hệ
Công ty CP Du lịch Coxi (Coxi Travel)
Địa chỉ: 98 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
www.coxitravel.com
https://www.facebook.com/Coxitravel
Email: info@coxitravel.com
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