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ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi luôn cố gắng học hỏi và lấy   
trải nghiệm người dùng làm mục tiêu để nghiên cứu,

mảnh ghép không thể thiếu trong đời sống của mỗi người.
và phát triển nên nhiều lợi ích để trở thành một  

PHÙ HỢPPHÙ HỢP

ĐỐI TƯỢNGĐỐI TƯỢNG



UX & UI DESIGN

ỨNG DỤNG 
PLAN PICKER

Ứng dụng cộng đồng cho phép tạo lịch hẹn
và chia sẻ lịch hẹn đến mọi người,
ứng dụng được tạo cho người Hàn Quốc.

Công cụ : Sketch



ỨNG DỤNG 
BIBY SOCIAL

UX & UI DESIGN 

Công cụ: Figma

Ứng dụng mạng xã hội
kết nối người nổi tiếng đến người hâm mộ.



UX & UI DESIGN Công cụ: Sketch

ỨNG DỤNG HNB

Ứng dụng tùy chỉnh cọ vẽ theo nhu cầu của người dùng.



eFinance - 
ỨNG DỤNG TÍN DỤNG

UX & UI DESIGN 

EASY CREDIT là một ứng dụng tài chính tiêu dùng,  
  sản phẩm thuộc về EVN Finance. 

Công cụ: Sketch



ỨNG DỤNG
FICHA
BLOCKCHAIN

UX & UI DESIGN 

FICHA (finchain)
Một giải pháp Blockchain cho điểm tín dụng.

Công cụ: Figma



ỨNG DỤNG
WEELO FITNESS

UX & UI DESIGN 

Ứng dụng kết nối các bài tập hướng dẫn 
động tác gym theo quy trình cho người dùng.

Công cụ: Sketch



ỨNG DỤNG
HARU
MUSIC

UX & UI DESIGN Haru Music là một ứng dụng phát nhạc miễn phí, 
cho phép tải video - mp3 trực tiếp từ Youtube một cách nhanh chóng,
phát nhạc dựa trên bài hát, nghệ sĩ, albums hoặc nhiều hơn thế nữa.

Công cụ: Sketch



UX & UI DESIGN Công cụ: Sketch

ỨNG DỤNG LENDI

Ứng dụng Lendi cho phép bạn  cảnh báo có hỏa hoạn hay
các mối nguy hiểm khác đến những người xung quanh,
bên cạnh đó bạn cũng có thể nhận được cảnh báo tương tự từ họ bằng ứng dụng này.



UX & UI DESIGN 

ỨNG DỤNG BENICE

Ứng dụng giúp những người phụ nữ Pháp tìm công việc
ở những công ty không phân biệt giới tính.

Công cụ: Sketch



UX & UI DESIGN ỨNG DỤNG 
HYUNDAI AUTOEVER

Ứng dụng chấm công thông minh
cho công ty Hyundai.

Công cụ: Sketch



Huyndai
autoever 
system

UX & UI WEBSITE HAEE Attendance Management System. Công cụ: Sketch





UX & UI DESIGN

ỨNG DỤNG
OCB OMNI
CHANNEL BANKING
Giới thiệu, thiết kế lại OCB OMNI App 
và Website để tái khởi động.

Công cụ: Sketch



ỨNG DỤNG
EVN SPC

UX & UI DESIGN 

Xây dựng và phát triển ứng dụng quản lý,
thanh toán tiền điện trực tiếp của EVN SPC. 

Công cụ: Sketch



UX & UI DESIGN 

ỨNG DỤNG
STONETULIPS
FASHION

Với ứng dụng Stone Tulips, 
người mua có thể kết nối 
với người bán thông qua
một nền tảng mua sắm trực tiếp.

Công cụ: Sketch



UX & UI DESIGN

ỨNG DỤNG
BNAILS BEAUTY

Ứng dụng Bnails giúp quản lý nhân viên và giúp   
kết nối, chăm sóc sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ.

Công cụ: Figma





UI WEBSITE

Nền tảng Saas giúp quản lý nhân sự và 
hóa đơn kế toán.

Công cụ: SketchPangara 
SaaS Platform 



UX & UI DESIGN ỨNG DỤNG THINGO Ứng dụng thương mại điện tử cho mỹ phẩm
và các thực phẩm chức năng.

Công cụ: Sketch



UX & UI DESIGN 
MODOHO - ỨNG DỤNG
CHO THUÊ VÀ BÁN NHÀ
Giới thiệu Modoho App, ứng dụng mang đến
một môi trường giao dịch chuyên nghiệp 
cho thị trường bất động sản tại Việt Nam.

Công cụ: Sketch



UX & UI DESIGN

HANOI garden
ỨNG DỤNG

delivery
Ứng dụng giao đồ ăn Việt Nam
ở thị trường nước ngoài.

Công cụ: Sketch



UX & UI DESIGN

ỨNG DỤNG
NGHELUON

Ứng dụng đọc tóm tắt nội dung một cuốn sách
dành cho những độc giả luôn bận rộn, 

không có thời gian đọc sách nhưng vẫn muốn biết nội dung.

Công cụ: Sketch



UX & UI DESIGN 

ứng dụng
usa news

Ứng dụng tổng hợp và chọn lọc những tin nóng,
đáng quan tâm từ các tờ báo lớn.

Công cụ: Sketch



SAOLA
SHOP PLATFORM

UX & UI WEBSITE 

Nền tảng cung cấp thông tin livestream, sales
và thông tin về order management.

Công cụ: Figma



UX & UI DESIGN

ứng dụng
vib sme otp
BANKING
Ứng dụng Soft Token dành cho khách hàng 
của ngân hàng VIB.

Công cụ: Sketch



Tool: Ps, XD

CA3.ASIA 
International 
Image 
Excellence

UX & UI WEBSITE 

Tái thiết kế CA3.asia, mang đến 
một cái nhìn hoàn toàn mới.

Công cụ: Adobe XD





ứng dụng di động
và landingpage
swing buddy

UX & UI WEBSITE 

Ứng dụng giúp kết nối và trao đổi hướng dẫn
bài tập giữa huấn luyện viên với người chơi Golf.

Công cụ: Figma





UI WEBSITE 

UMEE baby
website
redesign
Thiết kế lại trang web Umeebaby - chuyên 
cung cấp bình sữa và các sản phẩm khác 
dành cho trẻ em.

Công cụ: Adobe XD



UNUX HOME
COMPANY website

UI WEBSITE 

Trang web giới thiệu và bán hàng
của công ty nội thất UNUX.

Công cụ: Sketch



queenfood COMPANY
WEBSITE

UX & UI WEBSITE 

Giới thiệu trang web QueenFood chuyên 
kinh doanh hải sản và thực phẩm.

Công cụ: Sketch



MEADER SAIGON
WEBSITE

UX & UI WEBSITE 

 Meander là sự kết hợp từ du lịch, công việc cho đến lối sống
dành cho những người luôn bận rộn với guồng quay công việc.

Công cụ: Figma



7hit E-commerce 
website

UX & UI WEBSITE 

Trang web 7Hit - thương hiệu mang đến cho người dùng
trải nghiệm mua sắm tốt nhất thông qua các sản phẩm 
chính hãng với giá ưu đãi nhất kèm theo nhiều chương trình
ưu đãi hấp dẫn.

Công cụ: Figma





HUNG PHAT
WATCH 
LANDINGPAGE

UX & UI WEBSITE 

Trang web giới thiệu đồng hồ của công ty Hung Phat,
một doanh nghiệp uy tín tại thành phố Cần Thơ.

Công cụ: Sketch



UX & UI WEBSITE 

hEAD CAPITAL
WEBSITE

Head Capital là một nền tảng đầu tư tích hợp 
tập trung vào thị trường Việt Nam và các thị trường
mới nổi ở Đông Nam Á.

Công cụ: Figma



website và ứng dụng di động
puffinca e-commerce

UX & UI WEBSITE 

Thương hiệu Puffinca chuyên cung cấp các sản phẩm 
thời trang trẻ, năng động, và tiện dụng tại thị trường Canada.

Công cụ: Figma





BACE 
WEBSITE

UX & UI WEBSITE 

Cung cấp dịch vụ cho thuê nhà ở cho người nước ngoài
hay sinh viên quốc tế sống, học tập và làm việc tại Tokyo,
Osaka, Fukuoka và các khu vực khác của Nhật Bản.

Công cụ: Sketch



VUA SACH - website 
dịch vụ dọn dẹp nhà cửa

UX & UI WEBSITE

Trang web Vua Sach cung cấp dịch vụ 
vệ sinh chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Công cụ: Sketch



EAPOK’S coffee 
website

UX & UI WEBSITE 

Trang web EAPOK’S cung cấp các sản phẩm đặc biệt
và những trải nghiệm về cà phê vùng cao nguyên.

Công cụ: Sketch





website và ứng dụng di động
gembeca e-commerce

Gembeca cung cấp đồ nội thất và các sản phẩm tiêu dùng 
tại thị trường Canada.

Công cụ: Figma

UX & UI WEBSITE 





UX & UI WEBSITE MAXDATA
THE HOSTING
WEBSITE

Thiết kế lại trang web MAXDATA - 
đơn vị truyền dữ liệu chất lượng cao với DC 
tại Việt Nam.

Công cụ: Figma



CẢM ƠN BẠN ĐÃ THEO DÕI.
the endTHE END


