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Bảo hiểm hoàn tiền 125% phí dịch vụ.

 Không sợ lỗ

 Không rủi ro

 Không thất bại

Aragon.vn là công ty ở Việt Nam duy nhất áp

dụng bảo hiểm dịch vụ tại Việt Nam, giúp các

chủ dự án hoàn toàn yên tâm về chất lượng

dịch vụ tư vấn dự án của Aragon. Xem chi tiết

tại www.aragon.vn.



www.aragon.vn

Hotline/Zalo: 0968 524 538

GIẢM 40% CHI PHÍ TƯ VẤN XÂY 

DỰNG DỰ ÁN CHO CÁC STARTUP



TƯ VẤN DỰ ÁN 4.0

Aragon.vn cung cấp dịch vụ:

Tư vấn, xây dựng website, ứng

dụng APP.

Tư vấn, nghiên cứu, xây dựng và

triển khai các mô hình dự án 4.0,

kinh tế nền tảng, Startup mới dựa

trên công nghệ.
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MIỄN PHÍ TƯ VẤN XÂY DỰNG 

DỰ ÁN TỪ THIỆN, DỰ ÁN XÃ HỘI

www.aragon.vn

Hotline/Zalo: 0968 524 538



6
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DỊCH VỤ PHÒNG DỰ ÁN THUÊ NGOÀI

Có phòng marketing thuê ngoài, phòng IT thuê ngoài, 

phòng nhân sự thuê ngoài, .... và cũng đã có 

Phòng Dự án thuê ngoài !

"Nhanh - Rẻ - Chuyên nghiệp - Hiệu quả"



CÁC DỰ ÁN ĐỀU BẮT ĐẦU TỪ Ý TƯỞNG...



KINH DOANH LÀ KHOA HỌC, KHÔNG PHẢI MAY RỦI.

Nếu bạn có một ý tưởng kinh doanh tốt, hãy biến 

nó thành một dự án khả thi, được nghiên cứu chi 

tiết kỹ lưỡng, theo một quy trình bài bản, chuyên 

nghiệp.  Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro.

Tuy nhiên, đa số mọi người lại thích "đi tắt đón 

đầu", bỏ qua giai đoạn nghiên cứu dự án, nghĩ đến 

đâu làm đến đó, dẫn đến 90% là thất bại.
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Bạn đang có nhu cầu ?

- Tư vấn các dự án kinh tế 4.0, web, APP, kinh tế chia sẻm kinh tế nền tảng

- Tư vấn nghiên cứu xây dựng các dự án kinh doanh

- Xử lý các dự án kinh doanh gặp khó khăn

- Tái cấu trúc các dự án kinh doanh

- Triển khai thực hiện, quản lý, vận hành, phát triển các dự án.

Chúng tôi sẽ giúp bạn !

www.aragon.vn

Hotline/Zalo: 0968 524 538



Với triết lý "Nhân - Quả" của đạo Phật, những hành

động trong cuộc sống hiện tại của chúng ta sẽ ảnh

hưởng đến cuộc sống tương lai.

Trong lĩnh vực dự án, khi một dự án được nghiên

cứu chi tiết, chuẩn bị kỹ lưỡng, thì sẽ mang đến kết

quả tốt khi thực hiện ở tương lai, giảm thiểu các rủi

ro. Đó là mục tiêu mà Aragon hướng đến.

Aragon lấy biểu tượng của con rồng, thể hiện tầm,

sức mạnh, ý chí, khả năng tồn tại, làm nền tảng cho

mỗi dự án.



GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG DỰ ÁN CỦA ARAGON

Aragon là một nền tảng cung cấp dịch vụ tư vấn nghiên cứu xây dựng các 

dự án kinh doanh và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dự án, theo mô 

hình 4.0.

Với sự khác biệt hoàn toàn so với các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn 

truyền thống, Aragon áp dụng mô hình tư vấn dự án dựa trên việc áp 

dụng công nghệ và các quy trình dự án mới, mang đến các dự án chất 

lượng, có tính thực tế, hiệu quả cao, với thời gian nhanh chóng và chi phí 

tiết kiệm hơn nhiều lần.

Đồng thời, Aragon sẽ đồng hành cùng với chủ dự án, tư vấn triển khai, 

thực hiện, vận hành dự án, giúp dự án phát triển tốt, bền vững lâu dài. 



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ARAGON

1 2 3 4

5 6 7 8

CHẤT LƯỢNG

Mỗi dự án đều được nghiên cứu kỹ

lưỡng dựa trên thực tế, có phân tích, số

liệu, căn cứu cụ thể. Mang đến dự án

chất lượng, khả thi, giảm thiêu rủi ro.

Aragon áp dụng công nghệ, quy trình

4.0, tự động và tối ưu để nghiên cứu,

xây dựng các dự án, thời gian nhanh

gấp nhiều lần phương pháp truyền

thống.

NHANH

Chỉ từ vài triệu đến vài chục triệu, rẻ

hơn gấn vài lần các dịch vụ tương

tự, hay thuê các nhân sự chuyên về

làm dự án. Giúp tất cả mọi người,

công ty đều có thể tiếp cận cách làm

dự án bài bản, chuyên nghiệp

CHI PHÍ THẤP

Dự án được bảo mật thông tin tuyệt

đối, giúp chủ dự án an tâm, tăng cơ

hội và lợi thế.

BẢO MẬT

Với hàng ngàn dự án đã tư vấn, ở

hơn 50 lĩnh vực, Aragon có kinh

nghiệm nhất Việt Nam hiện nay về tư

vấn nghiên cứu xây dựng các dự án

kinh doanh.

KINH NGHIỆM

Khi một dự án được khởi tạo, Aragon

sẽ tổ chức một đội nhân sự chất

lượng và chuyên tâm thực hiện, sẽ

mang đến chất lượng, hiệu quả cao

nhất.

CHUYÊN TÂM

Aragon có những bí quyết, phương

pháp riêng để xây dựng các dự án

đạt chất lượng cao nhất.

BÍ QUYẾT
Các dự án được tư vấn hỗ trợ lâu dài

ở tất cả các giai đoạn, triển khai thực

hiện, vận hành, điều chỉnh, mở rộng

phát triển dự án.

HỖ TRỢ LÂU DÀI



CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA ARAGON

Aragon cam kết bảo mật tuyệt đối tất cả các thông liên 

quan đến dự án của khách hàng, được mô tả chi tiết 

trong các điều khoản hợp đồng dịch vụ. Và được bàn 

giao 100% thông tin dự án cho chủ dự án khi hoàn 

thành việc tư vấn, nghiên cứu xây dựng.

Thông tin dự án được bảo mật sẽ mang lại các ưu thế 

cơ hội, sự cạnh tranh, tính duy nhất cho chủ dự án.



DANH MỤC LĨNH VỰC TƯ VẤN DỰ ÁN CỦA ARAGON

• Website/ứng dụng APP

• Dự án mô hình kinh tế 4.0

• Khởi nghiệp - Startup

• Giáo dục đào tạo

• Tổ chức sự kiện

• Thương mại điện tử

• Mạng xã hội

• Dịch vụ mới

• Y tế – Chăm sóc sức khỏe

• Bất động sản

• Thẩm mỹ – Làm đẹp – SPA

• Văn phòng phẩm

• Dịch vụ trực tuyến

• Dự án du lịch

• Nhà hàng – khách sạn

• Nhà phân phối – bán lẻ

• Cây cảnh – làm vườn

• Dịch vụ truyền thống

• Hàng thủ công mỹ nghệ

• Hoa – quà tặng

• Công nghệ mới

• Lĩnh vực ăn uống

• Môi trường

• Sản phẩm mới

• Dự án nghệ thuật

• Dự án lĩnh vực cơ khí

• Dự án Mẹ và bé

• Dự án nông nghiệp

• Dự án Năng lượng

• Dự án May mặc – thời trang

• Thực phẩm chức năng

• Dự án từ thiện, xã hội

• Dự án Dịch vụ gia đình

• Quảng cáo truyền thông

• Lĩnh vực khác



QUY TRÌNH TƯ VẤN DỰ ÁN CỦA ARAGON

Các giai 

đoạn
1 2 3 4 5 6 7 8

Mô tả công 

việc của 

Aragon

Tiếp nhận và 

phân tích yêu 

cầu của khách 

hàng (chủ dự 

án)

Làm việc trực 

tiếp với khách 

hàng thu thập 

thông tin, dữ 

liệu dự án, 

các yêu cầu, 

vấn đề liên 

quan.

Xây dựng 

slide dự án 

tổng thể và 

gửi cho khách 

hàng thống 

nhất các nội 

dung. 

Bóc tách các 

nội dung/hạng 

mục công việc 

dự án, kèm 

theo chi phí.

Ký hợp đồng 

dịch vụ, chủ 

dự án thanh 

toán 50% chi 

phí dịch vụ

Thực hiện 

nghiên cứu, 

xây dựng dự 

án chi tiết

Làm việc với 

khách hang 

(chủ dự án) 

để chỉnh sửa, 

bổ xung cho 

dự án chi tiết 

(phương án 

điều chỉnh)

Hoàn thành 

và bàn giao 

toàn bộ dự án 

cho khách 

hàng (chủ dự 

án)

Khách hàng 

thanh toán 

50% chi phí 

còn lại.

Aragon hỗ trợ 

tư vấn khách 

hàng triển 

khai thực hiện 

dự án, vận 

hành, phát 

triển dự án.

Mỗi giai đoạn sẽ có quy trình, thời gian, chi phí, mô tả công việc cụ thể. Aragon sẽ làm việc chi tiết với khách hàng (chủ dự án).



BÁO GIÁ CHI PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG DỰ ÁN

Aragon tính phí dịch vụ dựa trên:

• Quy mô (độ lớn) dự án

• Độ phức tạp (độ khó) dự án

• Lĩnh vực của dự án

• Các yêu cầu (điều kiện) của khách hàng (chủ dự án) với dự án

Chi phí dịch vụ sẽ được Aragon xây dựng thành bản báo giá chi phí.

Bản bảo giá sẽ phân tích, bóc tách các hạng mục nội dung công việc 

cụ thể và chi phí kèm theo, sau đó hợp thành tổng chi phí cho dự án. 

Từ đó giúp chủ dự án hiểu được các nội dung dự án, công việc liên 

quan và mức chi phí dịch vụ là phù hợp với công việc. 



Hơn 200 dự án đã tư vấn

HƠN 200 DỰ ÁN 

ĐÃ ĐƯỢC ARAGON 

TƯ VẤN THỰC HIỆN



QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MỘT DỰ ÁN TIÊU CHUẨN

Các giai 

đoạn dự 

án

1 2 3 4 5 6 7 8

Có một ý 

tưởng và 

được phân 

tích thẩm định 

tính khả thi, 

phù hợp với 

năng lực thực 

hiện của chủ 

dự án.

Nghiên cứu 

xây dựng bản 

phảo thảo dự 

án, các nội 

dung cơ bản 

của dự án.

Nghiên cứu 

xây dựng dự 

án tổng thể 

(có thể thuyết 

trình dự án)

Nghiên cứu 

xây dựng dự 

án chi tiết, sau 

đó chỉnh sửa, 

bổ xung, để 

có dự án khả 

thi cuối cùng 

trước khi thực 

hiện dự án.

Chuẩn bị các 

nguồn lực 

(con người, 

tài chính, thiết 

bị, ...), yếu tố 

liên quan 

(giấy phép, 

thời điểm,..) , 

để lên kế 

hoạch thực 

hiện dự án

Triển khai 

thực hiện dự 

án theo kế 

hoạch

Vận hành thử 

nghiệm dự án

Vận hành 

chính thức dự 

án

Nâng cấp mở 

rộng dự án

Mỗi kiểu dự án, lĩnh vực, quy mô, đặc thù riêng sẽ có các quy trình khác nhau, thêm các giai đoạn con ( ví dụ gọi vốn đầu tư, xin thủ tục, 

nghiệm thu dự án, ...).

Liên hệ Aragon để được tư vấn cụ thể.



CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG -

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DỰ ÁN HIỆU QUẢ NHẤT

DỰ ÁN 

KINH DOANH

Chìa khóa thành công (S-Key) là phương pháp xây dựng dự án độc quyền do 

Aragon nghiên cứu và phát triển. Đó là phương pháp dựa trên yếu tố quan trọng 

cốt lõi, "điểm mấu chốt", quyết định thành công của dự án.

Mỗi dự án kinh doanh đều có những yếu tố quyết định sự thành công, và Aragon 

sẽ đi vào nghiên cứu, phân tích, tập trung vào các yếu tố này. S-Key có thể là 

bằng sáng chế, lợi thế cạnh tranh, mối quan hệ, sự hậu thuẫn, thời cơ, con 

người,nhiều yếu tố kết hợp, vv.... tùy theo dự án cụ thể.

Với phương pháp S-Key, các dự án do Aragon tư vấn nghiên cứu xây dựng có tỷ 

lệ thành công luôn hơn 90% - cao nhất hiện nay ở Việt Nam.

S-KEY

NỀN TẢNG ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

(con người, tài chính, pháp lý,vv....)



S-KEY

Chìa khóa để một 

dự án thành công.



www.aragon.vn

Hotline/Zalo: 0968 524 538

HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC CỦA ARAGON

Tái cấu trúc/xử 

lý khó khăn dự 

án kinh doanh

Gọi vốn đầu tư 

cho các dự án

Thiết kế 

website/APP

Mua - bán dự án 

kinh doanh

Định giá dự án Pháp lý dự án Dịch vụ khác



Aragon là Công ty công nghệ tư vấn đầu tiên ở Việt Nam áp dụng công nghệ phân tích dữ 

liệu lớn Big Data vào trong việc nghiên cứu, đầu tư và phát triển các dự án bất kinh doanh, 

tạo ra cuộc cách mạng 4.0 trong lĩnh vực.

22



Aragon áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2005 cho 

nghiên cứu, xây dựng và phát triển các dự án 

kinh doanh, mang đến trải nghiệm ấn tượng, dịch 

vụ tốt nhất, hài lòng nhất cho khách hàng.
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Tư vấn các dự án bất động sản

 Tư vấn về dự án bất động sản

 Xây dựng hồ sơ dự án bất động sản

Nghiên cứu và xây dựng dự án chi tiết

Định giá dự án bất động sản

Điều tra, cung cấp các thông tin về dự án bất

động sản

Quản lý dự án bất động sản

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý

Các dịch vụ khác về bất động sản tùy theo yêu

cầu.
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Aragon.vn là một thành viên của VNNA Group

VNNA GROUP (Viết tắt bởi Vietnam New Age Group) là tổ chức chuyên nghiên cứu, 

đầu tư và phát triển các dự án theo các mô hình mới ở tất cả các lĩnh vực công 

nghệ, kinh tế nền tảng, thương mại điện tử, y tế, giáo dục, nông nghiệp mới và nhiều 

lĩnh vực khác.

Các dự án của VNNA Group luôn hướng đến giải quyết và đáp ứng các nhu cầu mới 

không ngừng phát triển của cuộc sống, mang lại hiệu quả và giá trị thật sự. Đặc biệt 

là các dự án có ý nghĩa mang tính cộng đồng, thay đổi các mô hình, kiến trúc cũ 

không còn phù hợp với xu thế.

Thời đại mới, kỷ nguyên mới của Việt Nam đã đến, của hòa bình, hạnh phúc, thịnh 

vượng, và VNNA Group đang tiên phong sứ mệnh trên con đường đưa Việt nam 

ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
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www.vnnagroup.com

http://www.vnnagroup.com/


Aragon tuyển dụng nhân viên dự án

• Mô tả công việc: Tham gia vào quá trình nghiên cứu, xây dựng 

các dự án kinh doanh. Sẽ được mô tả chi tiết khi làm việc.

• Hình thức làm việc: Làm việc tại nhà, từ xa (online), linh động 

thời gian.

• Quyền lợi: Lương cơ bản + % theo từng dự án + phúc lợi hàng 

năm. 

• Xem chi tiết các công việc tại www.aragon.vn/tuyen-dung

Môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, chủ động 

thời gian, ổn định lâu dài, 

nhiều cơ hội thăng tiến

Chế độ lương & thưởng 

cao, phúc lợi hấp dẫn, 

tương xứng với năng lực.

Được đào tạo và hỗ trợ 

bài bản, toàn diện trong 

quá trình làm việc

Công việc rõ ràng, chi 

tiết, minh bạch, đúng 

pháp luật Việt Nam

http://www.aragon.vn/tuyen-dung


Cùng hợp tác với Aragon.vn

Cùng chia sẻ thành công!



VIETLANDS.VN
Hệ thống mua bán, đầu tư, phát triển

dự án bất động sản toàn quốc
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CÔNG TY CP DỊCH VỤ TƯ VẤN DỰ ÁN ARAGON
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Liên hệ Aragon.vn
Một số dự án Aragon đã thực hiện

1.Dự án hệ sinh thái y tế, chăm sóc sức khỏe 4.0
2.Dự án cổng đầu tư và phát triển bất động sản Việt Nam

3.Dự án dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

4.Dự án xây dựng hệ thống hỗ trợ người nước ngoài khi đến Việt Nam dựa trên nền tảng Bigdata và AI

5.Dự án Tiếng Việt cho người nước ngoài

6.Dự án giáo dục sớm theo phương pháp Montessori

7.Dự án Mạng du lịch Việt Nam

8.Dự án Hệ thống nông sản sạch

9.Dự án mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động theo cơ chế thị trường

10.Các dự án về kinh tế chia sẻ

11.Dự án phát triển cây xanh cho tỉnh Nam Định

12.Dự án về trồng cây dược liệu

13.Dự án về phát triển vùng rau an toàn Văn Đức – Gia Lâm

14.Dự án sàn giao dịch các tác phẩm nghệ thuật Việt Nam

15.Dự án chuỗi sản xuất và phân phối hoa tươi Đà Lạt

16.Dự án cổng thương mại điện tử cho các địa phương

17.Dự án học tiếng Anh trực tuyến

18.Dự án về dịch vụ tại nhà

19.Dự án về thư viện tài liệu trực tuyến

20.Dự án về trò chơi trực tuyến

21.Dự án về luyện thi đại học theo mô hình mới

22.Dự án về chăn nuôi bò sạch

23.Dự án về xây dựng thương hiệu cà phê sạch

24.Dự án thư viện truyện trực tuyến

25.Dự án chuỗi đồ ăn nhanh

26.Dự án chuỗi cửa hàng hải sản tươi sống

27.Dự án về chuỗi cung ứng nhân sự theo mô hình mới

28.Dự án về Deal, giảm giá

29.Dự án về xây dựng ứng dụng (APP) cho lĩnh vực kiến trúc
30.Dự án về xây dựng hệ thống ứng dụng năng lượng mặt trời

31.Dự án mô hình thẻ thông minh

32.Dự án về mô hình thời trang tương tác

33.Dự án đặt xe trực tuyến

34.Dự án sàn mua bán ô tô cũ

35.Dự án sàn giao dịch vận tải

36.Dự án về mô hình nhà ở thông minh

37.Dự án về mô hình nhà trọ di động

38.Dự án về nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái

39.Dự án cung cấp dịch vụ thiết kế website giá rẻ

40.Dự án sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ da thật

41.Dự án đưa bộ môn bơi lội vào các trường học

42.Dự án trang trại giun quế

43.Dự án sản xuất gạch không nung

44.Dự án công ty chuyển phát nhanh

45.Dự án bản đồ thông minh dựa trên Google Map

46.Dự án sản xuất và kinh doanh nấm linh chi

47.Dự án sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ hỗ trợ người khuyết tật

48.Dự án về sản phẩm nông sản sấy và đóng gói

49.Dự án chuỗi cửa hàng gạo sạch

50.Dự án thực phẩm dành cho người ăn chay

51.Dự án đi chung xe

52.Dự án về cổng thanh toán trực tuyến sử dụng mô hình mới

53.Dự án mô hình đầu tư và cho vay theo hình thức ngang hàng

54.Dự án xây dựng trung tâm spa

55.Dự án đồ chơi an toàn cho trẻ em

56.Dự án siêu thị đồ thể thao trực tuyến

57.Dự án về phần mềm quản lý bán hàng dựa trên điện toán đám mây

58.Dự án sàn bán buôn

59.Dự án hệ thống nhận diện và xác thực bằng hình ảnh

60.Dự án về cộng đồng ung thư Việt Nam

61.Dự án về mô hình sử dụng một tài khoản cho cho nhiều dịch vụ

62.Dự án phát triển bất động sản dựa trên Bigdata

63.Dự án nền tảng kinh doanh mỹ phẩm thảo dược

64.Dự án mỹ phẩm thiên nhiên Hàn Quốc

65.Dự án về bê tông thành phẩm

66.Dự án sản xuất và kinh doanh bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGap tại Vĩnh Long

67.Dự án cổng hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh

68.Dự án chuỗi quán Cơm tấm Sài Gòn

69.Dự án nền tảng kết nối gia sư

70.Dự án hỗ trợ cộng đồng Streamer

71.Dự án nền tảng cung cấp dịch vụ tại nhà

72.Dự án đặc sản tây bắc

73.Dự án chuỗi cửa hàng điện thoại di động

74.Dự án Hệ thống khách sạn thông minh

75.Dự án nền tảng ứng dụng y tế, chăm sóc sức khỏe

76.Dự án mạng xã hội du lịch

77.Dự án nghiên cứu sản xuất chì tinh khiết

78.Dự án khu du lịch sinh thái Homestay Lạng Sơn

79.Dự án hệ thống cửa hàng thực phẩm chay

80.Dự án nền tảng phân phối dược mỹ phẩm

81.Dự án nền tảng tổ chức sản xuất dược mỹ phẩm

82.Dự án nền tảng bất động sản nhà dân

83.Dự án nghiên cứu và sản xuất giường y tế thông minh

84.Dự án trung tâm đào tạo CAD/CAM
85.Dự án kinh doanh dược mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc

86.Dự án nền tảng dự án bất động sản nhà dân
87.Dự án nền tảng đào tạo bất động sản trực tuyến

88.Dự án nền tảng điện hoa trực tuyến


