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Mục đích & ý nghĩa việc xếp hạng
Kế thừa ý nghĩa và mục đích của hoạt động Ranking của Làng Công nghệ Giáo dục
(CNGD) tại TECHFEST 2021 là nhằm tôn vinh các đơn vị có đóng góp cho quá trình
chuyển đổi số giáo dục của đất nước cũng như góp phần giới thiệu, kết nối các đơn
vị trong nước với các đơn vị quốc tế quan tâm và mong muốn tìm kiếm hợp tác tại
Việt Nam, Làng CNGD, chủ trì là Edtech Agency phối hợp cùng Khoa CNGD, trường
Đại học Quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội và Cộng đồng CNGD sẽ tiếp tục duy trì
và phát triển hoạt động ranking theo quý.
Trong tháng 7 năm 2022, dựa trên các chỉ số minh bạch về công nghệ, nội dung và
giá trị website cùng ý kiến của Hội đồng chuyên gia, chúng tôi sẽ tiến hành xếp
hạng các sản phẩm Edtech phục vụ cho phân khúc K12 trên toàn lãnh thổ Việt Nam
do doanh nghiệp Việt phát triển.
Bên cạnh bảng xếp hạng các sản phẩm khối K12, Chúng tôi đồng thời công bố bản
báo cáo Edtech khối K12 nhằm giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước có
những thông tin bổ ích cho những quyết định hợp tác, phát triển kinh doanh tại
Việt Nam.
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Báo cáo chyên sâu
về phân khúc K12 tại Việt Nam
24 trang báo cáo chuyên sâuvề Edtech khối K12
02 trang giới thiệu về Đơn vị đồng hành/sản
phẩm/dịch vụ trong báo cáo Edtech khối K12
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Chiến lược truyền thông
Thu hút 300 đơn vị đăng ký tham gia mỗi kỳ ranking và lan tỏa về chương trình Ranking của Làng CNGD, chủ trì là Edtech Agency.
Tạo tiếng vang trong toàn ngành Edtech Việt Nam, được biết đến là một chương trình ranking uy tín.
Được đăng tải kết quả ranking quý trên các tờ báo lớn Vnexpress, giáo dục thời đại, công thương,....
Thu hút được sự quan tâm của 300 doanh nghiệp quốc tế đăng ký nhận báo cáo, kết quả ranking hàng quý
Sự kiện công bố các giải pháp Edtech tiêu biểu cho khối K12 2022 ở Việt Nam (hơn 200 khách mời từ các doanh nghiệp/đơn vị Edtech)
Bản báo cáo và bảng ranking được gửi tới:
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Gói tài trợ | 2000 USD
Quyền lợi nhà tài trợ:
Logo nhà tài trợ xuất hiện trên bản Ranking được gửi tới:
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600 doanh nghiệp Edtech trong nước
300 doanh nghiệp Edtech quốc tế
500 trường học khối K12
63 phòng giáo dục các tỉnh thành Việt Nam
30 hiệp hội liên quan về giáo dục & Edtech

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên bìa trước bản báo cáo với tư cách "Đơn vị đồng hành"
01 trang giới thiệu về Đơn vị đồng hành/sản phẩm/dịch vụ trong báo cáo Edtech khối K12 + link website + thông tin liên hệ

Tham gia 01 bài tham luận trong sự kiện công bố ranking ngày 28/07/2022
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Thông tin liên hệ
Ms. Nguyễn Hồng Hạnh
CEO - Edtech Agency
Email: hanh.nguyen@edtechagency.net
Mobile: +84 946 267 861

Ms. Ngô Ngọc Yến
Marketing Manager - Edtech Agency
Email: yen.ngo@edtechagency.net
Mobile: +84 902 65 37 38
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