
Giới thiệu: atun
Hỗ trợ công nhân nhà máy trong suốt dịch Covid-19
Bộ công cụ quảng cáo cho Nhà máy 



Các đối tác:
atun kết hợp các bộ công cụ tiện ích đã được chứng minh và giám định bởi các thành
viên trong tập đoàn của chúng tôi. atun được phát triển dưới sự hợp tác giữa Labor
Solutions, BSR HERProject, IDH và School to School International.



 Thân gửi Người sử dụng lao động, 
Có phải bạn đang tìm kiếm cách liên hệ với nhân viên khi nơi làm việc sẵn sàng mở
cửa trở lại ? hay bạn muốn chia sẻ những thông tin tuyển dụng với cộng đồng?
 
Hoặc nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ để hỗ trợ công nhân trong đại dịch này, 
 
thì atun ở đây để giúp đỡ bạn!
 

 



Làm thế nào để bắt đầu sử dụng atun?

Hội thảo trực tuyến

Những tính năng của ứng dụng

Làm thế nào để tham gia?

Những mẹo và chiến lược để quảng cáo

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn những gì?
 
1.

2.

3.

4.

5.



Sử dụng Bộ công cụ atun này để truy cập các tài nguyên
giúp bạn quảng bá atun tại nơi làm việc

Tham dự hội thảo trưc tuyến atun hàng tuần để đặt câu hỏi,
lắng nghe ý kiến từ những công ty khác và nhận hỗ trợ từ đội
ngũ chuyên môn của atun

Kiểm tra trang mạng của chúng tôi (https://www.atun.app)
thường xuyên. Chúng tôi luôn cung cấp các tài liệu và cập
nhật những video quảng cáo để giúp đỡ bạn và công nhân
nhà máy.

 

 

Đây là cách chúng ta bắt đầu... 

https://www.atun.app/?lang=vi


Đăng ký tại đây để biết thêm thông tin chi tiết

Tham gia cuộc họp hội thảo hàng tuần
Diễn ra mỗi thứ ba vào lúc 14.00 (GMT+7)

https://www.atun.app/webinar?lang=vi


Trước khi bạn bắt đầu quảng cáo atun,  hãy cùng
chúng tôi xem qua các tính năng của atun. 



Tính năng này như một trạm dừng chân
cho công nhân truy cập các thông tin
quan trọng về nhà máy, atun và các đối
tác của chúng tôi. 
 
Các câu hỏi thường gặp (FAQs)

Tài liệu

Khảo sát

Công nhân sẽ được quyền truy cập và
cập nhật các bản tin, quy định của
Chính phủ và các chương trình hỗ
trợ hiện có trong nước. 

Những tính năng có sẵn:

Trạm Thông tin E-learning
Công nhân sẽ được truy cập vào các
loạt bài học chọn lọc, được thiết kế
theo công nghệ kỹ thuật số có tính
tương tác cao và mang nhiều thông tin
bổ ích. Các bài học này hoàn toàn
miễn phí với nhiều chủ đề khác nhau,
hỗ trợ nâng cao kiến thức cho người
lao động trong suốt đại dịch này. 

*** Tất cả các công nhân đều có thể truy cập mọi thông tin có sẵn trên atun. 

Bản tin



Cùng điểm sơ các chủ đề E-learning...

Xem Danh mục khoá học để thấy những bài học hiện có hoặc xem bản demo E-learning để được hướng dẫn chi tiết.
Chương trình E-learning của atun được thiết kế dưới sự cộng tác của Empower@Work, Labor Solutions và School to School International.

Nuôi dạy con
& MIỄN PHÍ
các tài liệu
giáo dục cho
trẻ

An toàn sức
khoẻ trong
mùa dịch

Tôi yêu gia
đình tôi

Xua tan căng
thẳng

COVID-19

https://www.atun.app/e-learning?lang=vi
https://www.atun.app/promo-materials?lang=vi
https://www.atun.app/promo-materials?lang=vi


Vậy bây giờ, bạn đã biết được các tính năng của atun,
tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu cách tham gia 



Đầu tiên, vui lòng tự tải ứng dụng theo các
cách sau...

https://bit.ly/taiatunngay
Hoặc nhấp vào liên kết này:

Quét mã QR này:

https://bit.ly/taiatunngay
https://bit.ly/taiatunngay
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Đăng ký và tạo tài khoản: 

Bạn cần hướng dẫn? Hãy nhấp vào              để  
 xem video hướng dẫn của chúng tôi 

Nhập Tên và Số điện thoại của bạn 

Chọn Quốc gia

Tạo Mật khẩu và xác nhận

Thật đơn giản phải không! Bây giờ, bạn có
thể đăng nhập bằng Tên tài khoản và Mật
khẩu bạn vừa tạo xong!

tại đây

https://www.atun.app/promo-materials?lang=vi


Vậy là bạn đã tải xong atun, bây giờ hãy xem qua
một số gợi ý của chúng tôi về cách làm thế nào để
bạn có thể quảng bá atun cho công nhân của bạn. 



Cách 1: Sử dụng kênh giao tiếp hiện có tại nhà máy của
bạn, để thông báo Atun cho toàn thể nhân viên.   

Sử dụng các kênh liên lạc hiện có trong cơ sở
của bạn như hệ thống liên lạc, bảng thông tin,
trung tâm cộng đồng và các cuộc họp hàng
tuần để thông báo và quảng bá atun cho nhân
viên của bạn.
 
 Đừng quên truyền đạt các tính năng, mục đích và mục tiêu tuyệt vời của

atun, cũng như cách thức và nơi nhân viên của bạn có thể tải atun!



Chúng tôi đã thiết kế một loạt áp phích quảng cáo để giúp bạn quảng bá các
khóa học E-learning MIỄN PHÍ của atun tại cơ sở của bạn.
 
Áp phích có sẵn ngôn ngữ địa phương của bạn và ở định dạng PDF. 
 
Hãy tải xuống và in những tài liệu này từ trang web của chúng tôi tại đây

Cách 2: Tải, In ấn và Phân bố các áp phích hình ảnh ở
khắp nơi trong nhà máy 

Áp phích hình ảnh là công cụ quảng cáo đơn giản và tiết
kiệm nhất. Chúng có hiệu quả cao vì dễ dàng nhìn thấy và
khuyến khích những phản hồi tích cực.

Treo áp phích tại các khu vực tập trung nhiều công nhân trong cơ sở của
bạn (ví dụ: nhà vệ sinh, phòng nghỉ, căng tin, phòng khám và bãi đổ xe. 

https://www.atun.app/promo-materials?lang=vi


Quảng cáo atun cho đồng nghiệp
Quyết định cách tốt nhất để quảng cáo atun
Giúp đỡ công nhân tải ứng dụng
Trả lời những câu hỏi
Tổ chức sự kiện

 
 
Uỷ ban là gì: là người phụ trách chuyên về atun và những cộng
tác viên giúp quảng bá hình ảnh.  Hội đồng các thành viên Uỷ
ban atun cần tham gia các đào tạo huấn luyện về các sử dụng
ứng dụng. 
 
Trách nhiệm:  

 
Ai có thể:  ủy ban atun có thể tạo thành bởi các quản lý và công nhân, phụ
nữ và nam giới và bao gồm bất kì ai trong cơ sở làm việc của bạn.
 

Cách 3: Tạo Uỷ ban

Những phần thưởng thú vị cho các thành viên tham gia khuyến khích số
lượng tải xuống nhiều hơn. 



Nếu nhà máy của bạn đã mở cửa trở lại, hãy xem xét việc tổ
chức một sự kiện ngoài trời cho công nhân và vận dụng cơ hội
này để thông báo và quảng cáo về atun!
 
Làm các bản demo hướng dẫn tải xuống
Khuyến khích mọi người tải về atun ngay trong buổi sự kiện
Thông báo lợi ích của ứng dụng 
 
Hãy luôn đảm bảo áp dụng và khuyến khích các biện pháp vệ
sinh xã hội và vệ sinh cá nhân trong thời điểm này!

Cách 4: Tổ chức sự kiện

Tại sao không làm một buổi văn nghệ ngoài trời trong giờ giải lao? Điều này
sẽ giúp cổ vũ nhân viên của bạn trong thời gian khó khăn này.



Bạn có biết rằng COVID-19 đạt 70% tìm kiếm trên internet
trên toàn thế giới không? Rất nhiều người dành thời gian trên
mạng mỗi ngày! Hãy xây dựng một cộng đồng trực tuyến
mạnh mẽ có thể giúp lan truyền atun và tiếp cận những người
cần hỗ trợ.
 
Bạn có hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội?  Theo dõi tài
khoản của chúng tôi trên Facebook:

Cách 5: Xây dựng Cộng đồng Trực tuyến (Online)

 
Facebook: atun Vietnam

Chúng tôi đã chuẩn bị một bộ công cụ Truyền thông Xã hội đơn giản mà
bạn có thể truy cập từ trang mạng của chúng tôi tại đây. 

Sao chép nội dung chúng tôi đã chuẩn bị bằng ngôn ngữ địa phương của bạn,
tải xuống hình ảnh và đăng những nội dung này trên hồ sơ tài khoản của bạn
và cũng thông qua WhatsApp để giúp quảng bá atun!

https://www.facebook.com/Atun-Vietnam-103945544657938
https://www.facebook.com/Atun-Vietnam-103945544657938
https://www.atun.app/promo-materials?lang=vi


 

Cách 6: Chia sẻ miễn phí WIFI

Nếu bạn có thể, hãy lắp đặt một số màn hình ở những khu vực này và phát
các video Hướng dẫn của Atun để hỗ trợ nhân viên trong quá trình tải xuống
và biết thêm các tính năng của chúng tôi!

Mọi người đều thích thời gian lướt mạng, họ sẽ tận hưởng nó
nhiều hơn nếu có Wifi MIỄN PHÍ!
 
Cân nhắc kích hoạt mạng WiFi trong thời gian nghỉ tại các khu
vực cụ thể trong cơ sở của bạn (ví dụ: phòng giải lao) sẽ
không làm gián đoạn sản xuất và  đừng quên khuyến khích
công nhân tải về atun trong thời gian này!



Labor Solutions cung cấp dịch vụ này qua SMS. Nếu bạn đã chọn chia
sẻ số liên lạc của nhân viên của mình với chúng tôi, chúng tôi có thể tổ
chức gửi tin nhắn SMS quảng cáo thông báo cho họ về atun ngay lập tức!

Cách 7: Gửi tin nhắn phát sóng

Bạn thắc mắc về cách hoạt động? Xin hãy liên hệ:  info@atun.app

Tin nhắn quảng bá được coi là một công cụ quảng cáo
tuyệt vời được sử dụng để cung cấp thông tin cho một
nhóm lớn cùng một lúc!



Kết nối với chúng tôi:

BẠN CÓ CÂU HỎI NÀO KHÁC? Hãy gửi email cho chúng tôi bất cứ lúc nào hoặc kết nối với chúng
tôi thông qua nền tảng Mạng Xã Hội.

atun Vietnam info@atun.app WhatsApp

https://www.facebook.com/Atun-Vietnam-103945544657938

