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2020 AND BEYOND

A NEW YEAH1
COMPANY PRESENTATION

CHI PHÍ VÀ TÁI CẤU TRÚC
CẮT GIẢM CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH
Cắt hai kênh truyền hình không hiệu quả (Yeah1 Family và iMovie) từ cuối
tháng 3 năm 2020, tiết kiệm 1,4 triệu USD mỗi năm
TÁI CẤU TRÚC CÁC MẢNG KINH DOANH
Ngừng đầu tư vào việc sản xuất phim ảnh chiếu rạp từ Yeah1 CMG

ĐỊNH HƯỚNG LẠI MẢNG TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ VỚI
TẬP TRUNG VÀO CÁC KÊNH O & O
Sản xuất nội dung để phát trên nhiều nền tảng như Facebook, YouTube,
Website

Chúng tôi chuyển đổi từ
ĐA DẠNG PHƯƠNG TIỆN
TRUYỀN THÔNG

TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN VÀ RA MẮT NHIỀU SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ MỚI
Tập trung vào phát triển các nền tảng có thể tương tác trực tiếp với
người dùng, ví dụ: Appfast, nền tảng KOL, Adnetwork, Mega1

sang

CÔNG NGHỆ
TRUYỀN THÔNG

HOÀN TẤT TRÍCH LẬP/XÓA CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG
Trích lập toàn bộ cho ScaleLab vào năm 2019 (cho Springme năm 2018)
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Digital Media
Phát triển các nội dung sở
hữu và vận hành

200+

Sở hữu

kênh

Trên 650 triệu view hàng tháng

70+

Sở hữu

pages

Trên 85 triệu người theo dõi hàng tháng

Ad Technology

Influencers & KOLs

Đổi mới và dẫn đầu công
nghệ quảng cáo, tối ưu hóa
các giải pháp cho nhà xuất
bản và phát triển công nghệ
để nâng cao hiệu quả cho
các đơn vị quảng cáo

Hợp tác với THE E & M,
nền tảng livestream hàng
đầu tại Hàn Quốc, nhằm
phát triển nền tảng tương
tự tại VN cho các KOLs

Websites sở hữu

1/35 GCPP

200 triệu views hàng tháng

6.000
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Ad network được ra mắt

Giờ nội dung tự xây

80% độ phủ thị trường

4.o000 tập cho Facebook
trong năm 2020

300 nhà xuất bản hàng đầu

Tăng trưởng và phát triển
nội dung phi-video

Giải pháp tiếp thị sáng tạo
tiếp cận trực tiếp đến người
dùng cuối

10‐12 Games

Influencers

1,300+ Đối tác xuất bản
Trên 5 tỷ lượt xem hàng tháng

12

800+

Loyalty Platform

Digital Entertainment

Yeah1 cũng sở hữu và
quản lý nhóm nhạc
SGO48, hợp tác với AKS
Nhật Bản

Hợp tác với People &
Story, nhà cung cấp
webtoon và tiểu thuyết
hàng đầu tại Hàn Quốc,
để phát hành các bộ
truyện tranh có bản quyền
trên nền tảng KTS tại Việt
Nam

Kênh truyền hình
Adnetwork

Mục tiêu trên 20 triệu users



TẤT CẢ USERS/ KHÁCH
HÀNG



TẤT CẢ ĐỐI TÁC/ NỀN
TẢNG



TẤT CẢ NHU CẦU

DIGITAL MEDIA
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200 kênh O & O trên YouTube với 34 triệu người theo dõi và 650 triệu
lượt xem hàng tháng

Hơn 12 trang web O & O với 200 triệu lượt xem hàng tháng

6.000 giờ Nội dung gốc và 4.000 tập (~ 800 giờ) cho Facebook vào năm 2020
CHAO TRANG

Hơn 70 trang Facebook O & O với 85 triệu người theo dõi và 1,3 tỷ
lượt xem hàng tháng

40.6M views/ month

MI GOI

23.2M views/ month

NGUOI THU 3

BANH TROI NUOC

11M views/ month

5.1M views/ month

ANH THAM TU

54.3M views/ month
YEAH1 SPOTLIGHT

Pho (10M)

5.1M views/ month
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AD TECHNOLOGY
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Adnetwork

Adnetwork

TỐI ƯU HÓA QUẢNG CÁO ĐỔI MỚI CHO CÁC
NHÀ XUẤT BẢN

Chúng tôi kết nối nhãn hàng với người xem của họ thông qua nhiều kênh khác nhau bằng cách tận
dụng các công nghệ kỹ thuật số.

1/35

Trên 5 tỷ

1.300+

Chứng nhận Google

Lượt xem hàng

Đối tác xuất bản

Đối tác xuất bản

tháng

Tải trang web
nhanh hơn
ÍT NHẤT 5
GIÂY

KẾT NỐI THƯƠNG HIỆU ĐÚNG CHỖ, ĐÚNG LÚC VỚI HÀNG
TRIỆU NGƯỜI DÙNG

Cải thiện SEO và
lưu lượng truy
cập trực tiếp
NHIỀU HƠN
30%

Chúng tôi kết nối và mang khách hàng cho nhãn hàng bằng cách tạo ra giá trị chung trong từng
quảng cáo mà chúng tôi truyền tải.

Trên 2 tỷ
Lượt xem quảng cáo/tháng

Trên 300
Đơn vị xuất bản tại Việt Nam

Xây dựng
iOS / Android
APPS
TRONG 1 GIỜ

Tăng tổng cộng
20%‐60%
doanh thu
quảng cáo

TRÊN 20 TRIỆU
Lượt tương tác với người dùng VN

INFLUENCERS & KOLS

3

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHỮNG NGÔI SAO

⮚

SGO48 là nhóm nhạc Nữ thần tượng đầu tiên của Việt Nam, được ra mắt
với sự hợp tác của AKS Nhật Bản (theo khuôn khổ phổ biết của AKB48 với
các ban nhạc chị em ở Jakarta, Đài Bắc, Bangkok…)

⮚

Single đầu tiên “Heavy Rotation” phát hành trên YouTube đạt 1 triệu lượt
views sau 4 ngày

⮚

Series các tập phim về SGO48 đạt hơn 10 triệu views trên YouTube &
Facebook

MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ NỔI TIẾNG

⮚

Celuv là nền tảng được phát triển bởi THE E&M, một nền tảng KOL hàng đầu tại Hàn Quốc với
doanh thu hàng năm là 90 triệu USD

⮚

Người dùng kiếm tiền bằng cách được đóng góp, bán vé xem chương trình trực tuyến, dịch vụ
người hâm mộ, thương mại xã hội.

⮚

Phát triển tài năng và nền tảng công nghệ

⮚

Dự kiến ra mắt vào tháng 05/2020
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DIGITAL ENTERTAINMENT

MẢNG KINH DOANH GAME sẽ tập trung vào những câu chuyện tình yêu lãng mạn, thể loại game được
yêu thích nhất gần đây

TRUYỆN TRANH TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ:
Chúng tôi hợp tác với People & Story, nhà cung cấp truyện tranh kỹ thuật số hàng đầu với số
lượng IP tại Đông Nam Á lớn nhất, bao gồm cả Trung Quốc, tại Hàn Quốc để mang các
webtoons và tiểu thuyết web được ủy quyền đến khán giả Việt Nam

\
Chủ sở hữu IP lãng mạn nhất, tổng cộng 5.000 webtoons và 100.000 web
tiểu thuyết
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LOYALTY PLATFORM
MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA MEDIA ONE

Mega1 là một nền tảng “khách hàng thân thiết”,
được phát triển bởi MediaOne, một công ty con
của Tập đoàn Yeah1.
Mega1 cung cấp các giải pháp tiếp thị sáng tạo,
có thể tương tác trực tiếp với người
dùng/khách hàng tiềm năng thay vì chỉ quảng
cáo dựa trên lượt xem. Điều này giúp đo lường
doanh thu được tạo ra từ chi phí tiếp thị đã bỏ
ra.

KHÁCH HÀNG CỦA MEDIA ONE

POINT‐IN MECHANISM

POINT‐OUT MECHANISM

Sử dụng Số điện thoại làm ID chính
để xác định người dùng
Các giao dịch đổi thưởng được thực
hiện bởi các đối tác của MEGA1

Redeem Products Group 1

Các sản phẩm có giá trị cao từ Đối tác được trao
đổi với phương tiện truyền thông của Yeah1
hoặc mua đứt với hợp đồng ký gửi
=> Nhắm mục tiêu người dùng có điểm M-point
MEGA1 Web/ App
Đổi bằng M‐points hoặc
M‐Point + VNĐ

Redeem Products Group 2

Liên kết với các trang TMĐT lớn để cung cấp
lựa chọn sản phẩm đầy đủ cho người dùng Đổi
quà => Nhắm mục tiêu người tiêu dùng có điểm
M-point thấp
Giấy phép điện tử được cấp bởi Ngân hàng
nhà nước Việt Nam

MANG LẠI LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG, THAY ĐỔI CÁCH THỨC MARKETING TƯƠNG LAI
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Doanh thu (triệu USD)
DUY TRÌ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN LÀNH MẠNH
120%

100

USD mn

60

78.0

97.8%

80

100%
80%

62.2

72.1

Tiền và tương đương tiền (31/12/2019)

40%

40
25.5%

20
-13.8%
0

20%

Nợ (31/12/2019)

9,9 triệu USD

0%

GIÁ TRỊ TIỀN THUẦN

16,2 triệu USD

-20%
2018

2019E
Revenue

2020F
Growth

TIẾP TỤC TĂNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

LNST hợp nhất (triệu USD)

20

200%
133.6%

98.2%
7.0

USD mn

26,1 triệu USD

60%

5.2

0

100%

 Giảm các chi phí không cần thiết

0%

 Tái cấu trúc tổ chức

-100%
2018

2019E

2020F
-200%
-300%

-323.0%
-15.6

-20
NPAT

 Theo dõi hiệu quả kinh doanh và đánh giá KPI với các chương trình ưu đãi thiết
thực

-400%
Growth

Bản trình bày này được biên soạn bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (hay còn gọi là “YEG” hoặc “Công ty”) chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.
Thông tin được trình bày trong Bản trình bày này chỉ mang tính chất chung, không cung cấp tất cả thông tin cần thiết và không dùng để thay thế báo
cáo thẩm định thuế, pháp lý và tài chính. Người đọc không được sao chép hay sử dụng Báo cáo này khi chưa được sự cho phép của Công ty. Bản trình
bày này là tài sản trí tuệ của Công ty. Công ty từ chối trách nhiệm xảy ra liên quan đến việc sử dụng không đúng mục đích các thông tin này.
Thông tin trong Bản trình bày này có thể bao gồm các tuyên bố và ước tính về hiệu quả hoạt động trong tương lai của Công ty. Những tuyển bố, ước
tính và dự đoán phản ánh các giả định khác nhau của đội ngũ quản lý liên quan đến kết quả dự đoán; mà giả định này có thể chính xác hoặc không.
Công ty không cam kết về tính chính xác của các tuyên bố, ước tính hoặc dự đoán đó.
Ngoài việc trình bày các dữ liệu quá khứ, Báo cáo này có thể bao gồm các thông tin ước tính hoặc kế hoạch trong tương lai. Kết quả thực tế của các
ước tính này có thể thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố không lường trước.
Bên cạnh đó, Công ty không có nghĩa vụ phải sửa đổi hay công bố bất kỳ một sửa đổi nào liên quan đến các ước tính tương lai, trong trường hợp có
thêm thông tin hay bất cứ sự kiện tương lai nào diễn ra.
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