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Giới thiệu

“

Sự dịch chuyển trong mô
hình không gian làm việc

”

Bạn thân mến,

Theo nghiên cứu của Gandini trong cuốn “The rise of coworking spaces: A literature review”
(Sự phát triển của không gian làm việc chung: Tổng quan lý thuyết) năm 2015 đã chia sẻ,
trong hơn 30 năm qua, chúng ta đã đối mặt với ba sự thay đổi chính trong cách làm việc và
tiếp nhận tri thức: (1) thiết bị máy tính để bàn và thư điện tử đã hỗ trợ nhóm nhân viên làm
việc tự do linh động hơn công nhân viên chức; (2) sự tiến bộ của công nghệ điện tử và thiết
bị di động, toàn cầu hóa giúp mọi công dân có thể làm việc ở bất kỳ nơi đâu với bất kỳ thời
gian nào. Sự thay đổi thứ (3) là không gian chia sẻ. Không gian làm việc chung đã đem đến
lợi ích về xã hội và kinh tế cho tất cả các đối tượng nhân viên làm việc tự do, khởi nghiệp,
các tổ chức có quy mô vừa và nhỏ hay nhóm học sinh, sinh viên.

ăm 2021, thống kê nghiên cứu của o orking
esources cho thấy, có hơn 3 triệu người dân đã từng
sử d ng co orking space (không gian làm việc chung
trên toàn thế giới và con số này có thể lên gấp đôi
trong vài năm tới. Trong khi ở iệt am, theo số liệu
thống kê của
c uản l đăng k kinh doanh, ch
riêng trong tháng 02 2020, số doanh nghiệp về mảng
co orking thành lập mới là .1 3 với số vốn đăng k là
. 1 t đ ng, tăng 55,3 về số doanh nghiệp và
tăng 0,
về số vốn so với c ng kỳ năm 201 . Từ
nh ng con số trên, không ch các nước trên thế giới mà
iệt am c ng đang là một thị trường tiềm năng
chuyển dịch từ mô h nh làm việc truyền thống sang mô
h nh không gian chia sẻ và kết nối dành cho các đối
tượng người lao động trên thị trường.
N

C

Để xây dựng một không gian
làm việc chung, các chủ doanh
nghiệp cần củng cố và nâng
cao thêm kiến thức, kỹ năng
và các công cụ cần thiết để
vận hành coworking thành
công. 
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Do vậy, quyển sách này như là
một cẩm nang xây dựng không
gian làm việc chung hiệu quả
được ra đời nhằm cung cấp
những kiến thức cơ bản, công
cụ phù hợp khi xây dựng
coworking space.
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Chương I


Thị trường và Xu hướng
Coworking Space

www.smartos.space

support@smartos.space
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Chương I

Thị trường và Xu hướng Coworking Space

Lịch sử và Tiềm năng của

Coworking Space
F\ Lịch sử ra đời của Coworking Space

Có thể bạn đã biết San Francisco Coworking

Năm 2006

Spaces là không gian làm việc chung đầu tiên

lớn

trên thế giới được thành lập vào năm 2005.

chung

Nhưng kỳ thực, mùa thu năm 1995, tại Berlin

Messina

(Đức)

Wiki,

một

nhóm

gồm

17

lập

trình

viên

đã

đối

đánh

mô

hình

ấu

d

không

coworking
cho

giúp d

ễ

ra

một

bước

gian

space

ngo

làm

khi

ặt

việc

Chris

ắt The Coworking

m

dàng tìm kiếm các không

thành lập C-Base hackerspace - tiền thân của

gian làm việc chung tại các thành phố

không gian làm việc chung. Nó hoạt động như

mới,

một không gian phi lợi nhuận, nơi cung cấp cơ
sở vật chất và mang đến cơ hội hợp tác, học
tập và phát triển cho những lập trình viên hay
những người đam mê với máy tính.

c

ũng

là

nơi

giúp

các

không

gian

quảng bá thương hiệu của mình. Đây
chính là khởi đầu cho thời kỳ bùng nổ
theo
cấp
số
nhân
c ủa
mô
hình
coworking space trên toàn thế giới.

Lúc này người ta vẫn chưa biết đến thuật ngữ
"coworking".

Mà

mãi

tới

năm

1999,

Bernad

Dekoven - một nhà thiết kế trò chơi - mới lần
đầu tiên sử dụng cụm từ này nhưng lại có một
ý nghĩa hoàn toàn khác, là cách chúng ta làm
việc chứ không phải là nơi chúng ta làm việc.
Đối với DeKoven, coworking nghĩa là “làm việc
cùng nhau, một cách bình đẳng”.

Sẽ

thật

thiếu

coworking

sót

spaces

nếu

mà

ắc

nh

không

tới

ắc

nh

ị

l ch
tới

sử

Brad

Neuberg - người đã giúp co-working space
trở thành một mô hình thật sự chuyên nghiệp.
Ông là người đầu tiên ra mắt một coworking
space chính thức tại San Francisco vào năm
2005 mang tên San Fransico Coworking
Space. Tuy nhiên, coworking space đã đóng
cửa sau một năm và được thay thế bởi Hat
Factory vào năm 2006.
www.smartos.space

Khung cảnh Schraubenfabrik coworking space từ
những ngày đầu. Nguồn ảnh: Coworker

Hiện nay coworking đang ngày càng dần
thu hút không chỉ startup mà thậm chí
cả các tập đoàn lớn như Microsoft, Intel,
Dell, Deutsche Bank, General Electric.
support@smartos.space
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2. Tình hình COWORKING SPACE trên thế giới những năm gần đây

86

Hơn

1.1 2.1
%

%

Diện tích coworking
space/tổng diện tích
bất động sản: tăng từ
1.1% (2017) đến 2.1%
(2020)

40

%

Muốn làm việc tại một
nơi không phải là văn
phòng công ty, ví dụ như
quán cà phê hoặc các
coworking space.

90

%

Người được hỏi tin vào
triển vọng phát triển
của mô hình không
gian làm việc chung.

20

%

Nhân viên tại các
doanh nghiệp trả lời
rằng muốn làm việc tại
các không gian làm
việc chung ít nhất 1
ngày/tuần.

triệu m 2

Tính đến Q2/2020, tổng
diện tích coworking space
đã tăng gần gấp đôi (86
triệu m2) so với năm
2017.

86 %

Doanh nghiệp bất
động sản cho hay
coworking space sẽ
là yếu tố chiến lược
trong kế hoạch kinh
doanh của họ.

71.5

%

Những người từng sử dụng
coworking space cho biết sẽ
quay trở lại làm việc tại các
không gian làm việc khi đại
dịch qua đi. 54.9% những người
chưa từng sử dụng coworking
space cho biết sẽ "gia nhập"
đội ngũ có mặt thường xuyên
tai coworking space khi hết
dịch.

5

MÔ HÌNH

Coworking Space
Tại Việt Nam

Dreamplex - Coworking Space đầu tiên tại Việt Nam

*9 Sự phát triển của mô hình coworking tại Việt Nam
Phát triển mạnh ở Mỹ và châu Âu nhưng ở Việt
Nam phải đến năm 2012 mới bắt đầu chào
đón sự xuất hiện của mô hình này. Sự kiện
ông Sundar Pichai - CEO của Google và Tổng
thống Obama lựa chọn không gian coworking
là nơi giao lưu và kết nối với giới khởi nghiệp
trong nước (2015 - 2016) đã thật sự gây được
tiếng vang cho mô hình này và bắt đầu để lại
dấu ấn trên thị trường bất động sản cho thuê.
Theo một nghiên cứu về Sự phát triển toàn cầu
của mô hình không gian làm việc chung năm
2019, Việt Nam là một trong 50 thị trường văn
phòng phát triển nhanh nhất trên thế giới.

www.smartos.space

Năm 2017, phong trào khởi nghiệp bùng nổ
tạo nên làn sóng nhu cầu coworking space ở
Việt Nam. Chỉ trong năm 2017, số lượng
coworking space đã tăng 62%. Năm 2018, thị
trường đạt mức tăng trưởng kỉ lục, tăng gần
95%. Theo một cuộc khảo sát, ước tính có hơn
6 triệu người đang sử dụng mô hình không
gian làm việc chung vào năm 2020. Đây quả là
một con số đáng kinh ngạc.
Mặc dù được dự đoán là sẽ phát triển mạnh
mẽ hơn nữa ở thời kỳ hậu COVID-19, nhưng ở
hiện tại, khi COVID-19 vẫn chưa được kiểm
soát thì tình hình kinh doanh của các
coworking space trên thế giới nói chung Việt
Nam nói riêng cũng đang phải đối mặt với
không ít khó khăn.
support@smartos.space
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2. Lý do coworking space trở
thành ‘xu hướng”
Mô hình văn phòng chia sẻ du nhập vào Việt
Nam đã đem lại nhiều điều mới mẻ cho hệ
thống văn phòng làm việc truyền thống. Hãy
cùng xem nhân tố nào đã giúp mô hình này
được ưu chuộng như vậy.

Tiện lợi và linh hoạt

Thị trường tiềm năng
Theo thống kê Quý 1 năm 2019 từ Savills
Vietnam, tỷ lệ lấp đầy văn phòng làm việc cao
cấp tại TP HCM lên đến 98%. Tình trạng thiếu
hụt nguồn cung diễn ra tương tự tại Hà Nội.
Theo số liệu từ Cục Thống kê thành phố Hà
Nội cùng năm, có hơn 6.339 doanh nghiệp
đăng ký mới. Tăng hơn 16% so với năm trước
tạo nên nhu cầu lớn cho thị trường văn phòng.
Ngoài ra, Việt Nam đang đứng thứ 3 Đông
Nam Á về số lượng các doanh nghiệp khởi
nghiệp. Làn sóng khởi nghiệp với sự ra đời
của hàng loạt các startup cũng tiếp tục đẩy
mạnh tình trạng khan hiếm nguồn cung trên
thị trường văn phòng cho thuê. Từ đó, ta có
thể nhận định sự gia tăng về nhu cầu đang
ngày một lớn tại Việt Nam.

Với coworking space, các doanh nghiệp có
thể làm việc trong một văn phòng tiêu chuẩn
với đầy đủ cơ sở vật chất, giúp họ hạn chế
các chi phí như thiết lập văn phòng, chi phí
văn phòng phẩm, chi phí vận hành hàng
tháng.
Đồng thời, họ có thể mở rộng không gian văn
phòng khi nhóm phát triển mà không phải
thay đổi địa điểm làm việc.
Mô hình không gian làm việc này mang đến
bạn sự tự do và độc lập trong công việc cũng
như hiểu tầm quan trọng của sự gắn kết và
trao đổi ý tưởng.

www.smartos.space

support@smartos.space
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Phá vỡ sự cách ly về vật lý của văn phòng truyền thống

Mở rộng kết nối

Hỗ trợ sức khỏe tinh thần

Các buổi networking tại workspace sẽ là cơ

Là một mô hình làm việc hiện đại, hầu hết các

hội để các thành viên từ nhiều quốc gia, lĩnh

coworking đều rất quan tâm đến việc tổ chức

vực khác nhau cùng giao lưu, gặp gỡ, kết nối

các hoạt động hỗ trợ các thành viên thư giãn

làm việc.

thoải mái như yoga, âm nhạc, coffee talk...

Chia sẻ cảm hứng
Làm việc tại coworking, những người làm những công việc sáng tạo có thể kết nối, trao đổi và hỗ
trợ cho nhau. Họ có thể chia sẻ ý tưởng của mình tại những buổi networking và tìm kiếm người
cùng chí hướng để cùng nhau thực hiện hóa các ý tưởng.


www.smartos.space

support@smartos.space
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3. Thách thức và cơ hội cho
coworking space mùa COVID

Quản lý không gian coworking trong mùa dịch
là mối quan tâm của nhiều đơn vị vận hành
không

gian,

Covid-19

nhất

bùng

là

phát

vào
làm

thời
“điêu

điểm
đứng”

dịch
thị

trường văn phòng cho thuê. Bị ảnh hưởng bởi
dịch bệnh nhưng các đơn vị quản lý vận hành
vẫn chưa tìm ra giải pháp quản lý hoàn hảo để
giúp công ty phát triển và làm hài lòng khách
hàng. Tuy nhiên, thời kỳ Covid cũng mang lại
những cơ hội to lớn để coworking có thể tận
dụng cải thiện và phát triển. Vậy các không
gian coworking cần làm gì để vượt qua thách
thức và nắm lấy những cơ hội phát triển trong
mùa Covid 19?

Văn phòng coworking dự đoán sẽ
lên ngôi sau đại dịch

Â

Hơn 80% công ty tại Việt Nam có kế hoạch
sử dụng không gian làm việc chung trong
13 năm tớiÀ

Â

86% người sinh sống và làm việc tại Việt
Nam đánh giá cao lợi ích của không gian
làm việc chung để tối ưu hóa hoạt động
kinh doanhÀ

Â

93% DN được khảo sát cho rằng cần phải
điều chỉnh không gian làm việc để phù hợp
với mong muốn, kỳ vọng của thế hệ trẻ.

Sau đại dịch COVID-19, việc các doanh nghiệp
bị ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi. Và
việc chuyển từ văn phòng truyền thống sang
mô hình văn phòng coworking có thể giúp các
doanh nghiệp tiết kiệm tới 90% chi phí.

Điều

này làm cho phân khúc văn phòng làm

ẹ

việc chung trở thành một phân khúc hứa h n

ẽ phát triển nhanh chóng sau đại dịch. Không
gian coworking đang trở thành lựa chọn cho
s

nhiều công ty muốn giảm chi phí và rủi ro so
với việc thuê văn phòng cố định.

www.smartos.space

support@smartos.space
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Chương II

BÍ QUYẾT XÂY DỰNG
COWORKING SPACE HIỆU QUẢ

www.smartos.space

support@smartos.space
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Coworking Space
& những điều cần biết

Coworking space là không gian kết nối các thành viên với nhau.

& Coworking Space là không gian như thế nào?
Không gian kết nối

Không gian chia sẻ

Không chỉ là một văn phòng làm việc thông
thường, mà coworking space còn là nơi chia
sẻ phong cách sống, các hoạt động tập thể và
tổ chức các chương trình, sự kiện hỗ trợ và
nâng cao kiến thức. Nhiều đối tượng khách
hàng có xu hướng kết hợp làm việc và
networking tại những không gian này để có
thể tiếp cận được nhiều hơn với các cơ hội
kinh doanh, kết nối.

Coworking space là không gian chia sẻ hoặc
không gian làm việc chung nơi các doanh
nghiệp, startups, những người kinh doanh tự
do, tổ chức sự kiện, lập trình viên hoặc nhân
viên làm việc tự do, cùng giao lưu, kết nối và
hợp tác với các dự án chung.

Dịch vụ tổ chức sự kiện cộng đồng thường là
nguồn thu nhập chính của các không gian làm
việc chung.

www.smartos.space

support@smartos.space
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Không gian linh động

Coworking space cung cấp các dịch vụ tương
tự với một văn phòng truyền thống và có thể
nhiều hơn nữa. Nhưng sự khác biệt lớn nhất
giữa hai loại văn phòng là sự linh hoạt khi bạn
không cần ký hợp đồng dài hạn tại coworking
space.


Ngoài ra, mỗi coworking space luôn cung cấp
những cơ sở vật chất như WiFi, máy in, một số
thiết bị trong phòng họp, hội thảo, và một số
dịch vụ đi kèm như trà, cafe và đồ ăn nhẹ có
sẵn ở phòng.
Các doanh nghiệp sử dụng coworking space
có thể dễ dàng tìm kiếm sự tư vấn từ những
người có kinh nghiệm bằng việc tham gia các
hoạt động kết nối tại đây. Hay họ cũng có thể
sử những thiết bị công nghệ hiện tại mà nếu
thuê văn phòng truyền thống họ sẽ phải tự
mình mua. 


Sự đa dạng về dịch vụ và sản phẩm của
coworking space phần nào giúp khách hàng
có những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu riêng
của họ.

Khách hàng tư nhân/doanh nghiệp.

Các đội, nhóm làm việc cỡ nhỏ.

Nhóm khởi nghiệp/start-up.

Nhân viên làm việc tự do.

Những người làm việc về kỹ thuật số hoặc

2. Đối tượng khách hàng của
coworking space là ai?
Những người sử dụng dịch vụ coworking
thường có đặc điểm, tính chất công việc tương
đối giống nhau. Những người này thường thích
sự mới mẻ, sáng tạo và truyền cảm hứng, hay
đơn giản là họ thích một môi trường làm việc
luôn kết nối, chia sẻ học hỏi lẫn nhau. Một số
nhóm đối tượng khách hàng trong lĩnh vực này
như là:

www.smartos.space

di chuyển liên tục.


Các nhà tổ chức chương trình, sự kiện.

Các tổ chức phi chính phủ và hoạt động
từ thiện.


Sinh viên và thực tập sinh.

support@smartos.space
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3. Các bước xây dựng không
gian làm việc chung

Coworking
hướng

space

trong

đã

ngành

và

đang

công

trở

nghiệp

thành

văn

xu

phòng

cho thuê. Kiến thức về kinh doanh và công cụ
quản lý chính là những thứ không thể thiếu
nếu

như

muốn

dấn

thân

vào

ngành

công

nghiệp này. 



Một số bước cơ bản mà Smartos tổng hợp
được từ các chuyên gia trong ngành:

Bước 1

Bước 1: Lên ý tưởng

Lên ý tưởng

Bước 2

Lập kế hoạch

Trước khi xây dựng một không gian thì việc
lên ý tưởng là rất quan trọng . Nó thường sẽ
gắn liền với xu hướng và mục tiêu mà doanh
nghiệp hướng đến trong tương lai để có thể
đưa ra một ý tưởng tuyệt vời.

Bước 3

Xây dựng cơ
sở vật chất
Bước 4

Xây dựng quy
trình vận hành
Bước 5

Ra mắt không
gian

và nhân sự

 Mục tiêu của bạn khi xây dựng coworking
space là gì<
 Bạn có biết xu hướng làm việc trong thời
điểm hiện tại là gì không?5
 Những khách hàng mà bạn mong muốn
phục vụ là ai<
 Bạn mong muốn khách hàng đánh giá
coworking space của bạn như thế nào<
 Hình ảnh coworking space bạn mong
muốn (cổ điển, hiện đại hay pha trộn...
 Bạn đã nghĩ ra một cái tên ý nghĩa và ấn
tượng chưa?
ạn trả lời được tất cả các câu hỏi trên thì
có nghĩa là coworking space của bạn đã có
thể hình thành rồi đó.
Khi b

www.smartos.space
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Bước 2: Lập kế hoạch
Một bản kế hoạch kinh doanh có cấu trúc tốt
và mang tính chiều sâu sẽ là cơ sở định
hướng cho doanh nghiệp của mình, làm bàn
đạp để phát triển tốt hơn.


Để có một bản kế hoạch kinh doanh tốt,
chúng ta cần đảm bảo:
1: Sự phù hợp về văn hoá và quy mô
Dựa theo đặc điểm riêng của mô hình
coworking, chủ doanh nghiệp có thể sáng tạo
ra một văn hoá coworking tại không gian của
mình. Đó cũng là sự kết nối giữa các thành
viên và là môi trường để giao lưu học hỏi, tôn
trọng lẫn nhau.


Bên cạnh đó, quy mô không gian phù hợp với
nguồn vốn và hiệu quả doanh thu cũng là một
vấn đề. Nếu như không gian quá nhỏ thì việc
đáp ứng tỷ suất lợi nhuận cao là không dễ
dàng bởi sự hạn chế về số lượng chỗ ngồi
trong khi chi phí để vận hành như tiền thuê
đất, chi phí xây dựng sửa chữa quá lớn.

2. Tầm nhìn phát triển
Chiến lược của doanh nghiệp có thể thay đổi
theo từng giai đoạn. Khi mở rộng quy mô thì
việc sửa đổi chiến lược cũng là điều bắt buộc.
Tuy nhiên, khi bạn xác định tầm nhìn ngay từ
đầu thì sẽ đảm bảo những thay đổi đó được
thực hiện có mục đích. Một ví dụ điển hình, đó
chính là Wework, họ phát triển theo cấp số
nhân nhưng họ chưa bao giờ đánh mất tầm
nhìn ban đầu của họ đó là xây dựng cộng
đồng toàn cầu.

3. Định vị không gian
Bạn nghĩ những coworking thường nằm ở đâu
thì dễ dàng thu hút khách đến làm việc?



Chắc chắn sẽ là ở vị trí đắc địa như: trung tâm
thành phố, gần biển, các điểm đến du lịch
hoặc thuận tiện đi lại. Do đó, bạn cần cân
nhắc và nắm được các lợi thế xung quanh vị
trí không gian của mình. 


Mỗi lĩnh vực hoạt động đều mang đặc điểm
và tính chất khác nhau, vì vậy, bạn nên chuẩn
bị cho mình những kiến thức từ cơ bản đến
chuyên sâu vào ngành mà bạn muốn đầu tư
vào. Đối với ngành coworking, tuy không còn

mới trên thế giới nhưng lại khá mới và chưa
phổ biến ở Việt Nam, bạn nên tìm hiểu, tham
khảo những mô hình không gian khác trên thế
giới, để từ đó phân tích và có cái nhìn đa chiều
hơn về ngành.
www.smartos.space
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4. Nắm vững kiến thức về ngành

6. Chuẩn bị kế hoạch tài chính hợp lý

Đối với ngành coworking, tuy không còn mới
trên thế giới nhưng lại khá mới và chưa phổ
biến ở Việt Nam. Có rất nhiều cách để bạn có
thể tìm hiểu sâu về mô hình này nhưng hiệu
quả nhất phải kế đến là tham khảo những mô
hình không gian khác trên thế giới, phân tích
những cái được và chưa được của họ. Từ đó
tự đúc rút cho mình những kiến thức và kinh
nghiệm quý báu.

Nếu ý tưởng và kế hoạch của bạn không gắn
liền với vấn đề tài chính thì việc xây dựng
coworking tuyệt vời chỉ là giấc mơ. Để đảm
bảo kế hoạch tài chính của bạn được hợp lý,
chủ động với nguồn tiền thì bạn cần xem xét
các vấn đề sau:




Nguồn vốn bỏ ra ban đầu.

Các hạng mục chi phí cần chi trả.

Tổng doanh thu hàng tháng dự kiến

Thời gian mong muốn sinh lợi nhuận.

Các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình xây dựng
và hoạt động.

Kế hoạch rút lui.

5. Hiểu cách xây dựng cộng đồng
Cộng đồng là một trong những yếu tố không
thể tách rời khi xây dựng coworking. Ở đó mọi
người được gặp gỡ, tương tác, kết nối với nhau
một cách linh hoạt, không bị gò bó theo phong
cách truyền thống.


Các hoạt động sự kiện trong coworking càng
nhiều thì cũng sẽ càng thu hút nhiều người
đến với không gian của bạn hơn, từ đó tạo
thêm nhiều cơ hội kết nối và hợp tác lẫn nhau
mà những nơi làm việc khác chưa làm được.

www.smartos.space
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. Cân đối chính sách giá dịch vụ

iá cả dịch vụ là yếu tố quan trọng trong xây
dựng coworking space. Nếu phí quá cao thì tỉ
lệ giữ chân khách hàng thấp. Nhưng tính phí
quá thấp sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận cũng như
hình ảnh thương hiệu. Chính bởi vậy bạn cần
tính toán và đưa ra một chính sách giá thật
hợp lý cho cả bạn và khách hàng mục tiêu.
G

support@smartos.space

15

Marketing “truyền miệng” chính là chiến lược
hiệu

quả

nhất

mà

bất

cứ

ngành

nghề

nào

cũng phải thực hiện được. Và để làm được
điều này thì không gian của bạn phải thực sự
khiến khách hàng hài lòng.

Ngoài ta, khi quyết định chạy bất kì chương
trình marketing nào, chúng ta cũng cần bám

8. Yếu tố con người

sát theo thông điệp và mục tiêu.
Tuỳ quy mô không gian mà mô hình bộ máy
nhân sự cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, để
quản lý tốt không gian coworking space thì
cần có những vị trí sau:

quản lý chung, người

phụ trách cơ sở vật chất, marketing và kết nối
cộng đồng. 



Với những không gian quy mô nhỏ thì có thể
những vị trí này thường không rõ ràng cho
từng nhân sự mà là tất cả nhân sự cùng đảm
nhận. Bởi vậy, đội ngũ vận hành không gian
đòi hỏi cần có kỹ năng làm việc đa dạng, linh
hoạt và xử lý vấn đề tốt.

10. Tập trung vào thị trường ngách
Không có thị trường ngách, việc tìm ra một kế
hoạch kinh doanh chất lượng trở nên hoàn
toàn khó khăn hơn. Do đó, việc tìm kiếm thị
trường ngách của bạn đòi hỏi phải có nhiều
nghiên cứu, tìm hiểu để quyết định điều gì sẽ
tạo nên sự khác biệt cho không gian của bạn.
Ví dụ,

Google ban đầu chỉ là một công cụ tìm

kiếm sử dụng các liên kết để xếp hạng mức
độ liên quan của các trang riêng l
Vào năm

ẫn

v
9. Hoạch định chiến lược marketing

2019,

ẻ

trên web.

trong khi công cụ tìm kiếm

là vua của thị trường ngách, nó đ

ã

phát

triển thành một siêu cường trên toàn thế giới
cung cấp một loạt các dịch vụ khác bao gồm

Chiến lược marketing đóng vai trò quan trọng

thư, lịch, bản đồ và điện thoại.

trong

triển thành một thực thể kh

hoạt

động

kinh

doanh

của

doanh

nghiệp, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường,

nay bởi vì nó đ

kết nối với khách hàng tiềm năng.

ngách sinh lợi.

www.smartos.space




ã

Google chỉ phát

ổng

lồ như ngày

khai thác vào một thị trường
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Bước 3: Xây dựng cơ sở
vật chất
Chất lượng không gian làm việc sẽ
ảnh hưởng không nhỏ đến năng
suất và chất lượng làm việc của
con người. Vì thế, người quản lý
cần lưu tâm đến cơ sở vật chất
trong không gian có đáp ứng được
nhu cầu của khách hàng không.
Cơ sở vật chất ở đây bao gồm bố
trí không gian, nội thất trang thiết
bị trong không gian, hệ thống
mạng lưới điện nước, internet. Một
không gian làm việc tốt đòi hỏi
hàng đầu là sự tiện nghi, thoải mái
và sạch sẽ, kích thích sáng tạo.

Bước 4: Xây dựng quy trình vận
hành và nhân sự
Không gian của bạn có hoạt động hiệu quả và
năng suất hay không đều phụ thuộc vào hệ
thống quy trình vận hành coworking và đội
ngũ nhân viên.



Người quản lý cần đưa một lộ trình đào tạo
nhân

sự

một

cách

chi

tiết

và

rõ

ràng.

Nó

không chỉ giúp tiết kiệm thời gian cho người
hướng dẫn mà còn giúp cho người mới nắm
bắt công việc nhanh hơn và định hướng con

Bạn nên xây dựng cho mình một hệ thống quy
trình vận hành không gian chuẩn mực để mọi
người có thể nắm vững, thực hiện theo mà
không cần phải tốn thời gian quá nhiều để tìm
hiểu và xử lý. Ví dụ như: quy trình check-in/out
khách hàng, quy trình sale, quy trình kiểm tra
không gian, quy trình quản lý công nợ,...

đường nghề nghiệp trong tương lai sau này.

Việc lựa chọn nhân viên vận hành không gian
cần dựa trên những đặc điểm và tính chất
công việc như: năng động, sáng tạo, ham học
hỏi và khả năng giao tiếp tốt. Ngoại ngữ là yếu
tố không thể thiếu đối với các nhân viên làm
việc tại không gian làm việc chung.

www.smartos.space
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Bước 5: Ra mắt không gian
Sau khi hoàn thành những bước nêu trên một cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ tiến đến bước cuối cùng
là ra mắt không gian.


Dựa vào mức chi phí và quy mô mà chủ không gian sẽ đưa ra quyết định về hình thức ra mắt như:
Soft Opening (Chạy thử), Grand Opening (Sự kiện khai trương). Ở bước này, vai trò của đội ngũ
Marketing nên được phát huy tối đa nhằm giới thiệu, quảng bá không gian làm việc đến với đối
tượng khách hàng tiềm năng thông qua giới báo chí, mối quan hệ có tầm ảnh hưởng, đồng thời
kèm theo các chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong thời gian khai trương.


Trong giai đoạn này, bạn cũng nên quan sát, tiếp nhận nhiều phản hồi từ khách hàng để nhanh
chóng tìm hướng giải quyết cho những khuyết điểm đang có và phát huy lợi thế của không gian.

Buổi Grand Opening tại Enouvo Space 2 tại Đà Nẵng năm 2019

www.smartos.space
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4. Các loại hình dịch vụ tại coworking space
*Các loại hình dịch vụ cần ưu tiên
Hãy mở rộng nhóm khách hàng và biến không
gian coworking space của bạn trở thành khu
phức hợp đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cần
thiết cho cả cá nhân lẫn tổ chức.

Cung cấp gói thành viên đa dạng

Đưa ra ưu đãi dành cho các gói thành viên
đăng kí theo nhóm sẽ là cách để kích thích
các thành viên kêu gọi thêm người sử dụng. 


Gói thành viên chia sẻ có thể gồm các loại
dịch vụ có thể sử dụng được hơn một người.

Bên cạnh các hình thức gói subscription theo
từng giờ, ngày, tháng hoặc năm thì hiện nay
khách hàng tại các coworking space có xu
hướng thích thanh toán theo gói thành viên
hơn. 


Bạn có thể lựa chọn các tên gọi cho từng gói
giá, như "cơ bản", "linh động", "cao cấp" để
khách hàng hiểu rõ hơn các nội dung mà từng
gói đưa ra.



Cho thuê không gian với các dịch vụ đi kèm
Kinh doanh thêm các dịch vụ đi kèm (quán cà
phê, đồ ăn nhẹ, giải khát...) bên trong không
gian làm việc chung là một trong những ý
tưởng cực kỳ hợp lý và đã được thực tế chứng
minh vừa đem lại lợi nhuận vừa gia tăng danh
tiếng.

Ngoài ra, bạn có thể liên lạc với các cửa hàng
trong cùng khu vực để tạo mối quan hệ và
giảm giá cho những khách hàng tại không
gian, còn chủ không gian cũng quảng cáo cho
họ, đôi bên cùng có lợi.


www.smartos.space
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Mở rộng không gian với các dịch vụ về thể
chất, tinh thần

Hợp tác với dịch vụ kinh doanh khác tại địa
phương

Thông thường, vào các buổi sáng sớm hoặc
chiều tối, không gian khá vắng vẻ nên bạn có
thể sử dụng phòng trống cho mục đích khác
như lớp yoga, tập nhảy, pilates, thiền, vẽ hay
các hoạt động tương tự khác.

Bạn có thể hợp tác với các phòng tập thể hình
gần khu vực, phòng tập nhảy, nhà hàng hoặc
bên pháp lý để hỗ trợ giảm giá và mở rộng
dịch vụ cho các thành viên tại không gian.
Điều này tác động tích cực đến cộng đồng địa
phương và giúp lan tỏa thông tin của không
gian thu hút các thành viên mới.

Cung cấp các dịch vụ cho khách hàng không
thường xuyên
Bạn có thể cho thuê phòng họp, hội thảo hoặc
bán vé để tham dự các buổi workshops và
chương trình đào tạo dành cho bất kỳ đối
tượng nào.

Cho thuê phòng họp vào cuối tuần

Gói dịch vụ cho phòng họp, hội thảo thường
sẽ giờ, nhưng bạn cũng có thể cân nhắc đến
gói ngày hoặc tuần. Nhiều buổi workshops
hoặc training đào tạo sẽ tổ chức vào cuối tuần
nên coworking cung cấp gói dịch vụ cuối tuần
là một điều đáng lưu ý.

Đồng thời, các thiết bị, dịch vụ đi kèm như
máy tính, máy in, máy chiếu có thể được thuê
thêm. Bạn cũng có thể cung cấp thêm dịch vụ
lễ tân, ăn uống để mở rộng lợi nhuận.

Bạn có thể xem
xét kinh doanh
thêm dịch vụ cho
thuê văn phòng
phẩm với những
khách hàng hàng
này nhé.

Không gian ở WeWork. Nguồn ảnh: globetrender.com
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*Nắm bắt cơ hội kinh doanh văn
phòng ảo
Nếu kinh doanh không gian làm việc chung thì
chắc chắn bạn không thể bỏ qua dịch vụ văn
phòng ảo.

Các lợi ích của văn phòng ảo có thể kể đến như:
Giá cả phải chăng

Địa chỉ gửi thư được công nhận ở nhiều

Văn phòng ảo là gì?
Văn phòng ảo (Virtual Office) được xem là
một hình thức cho thuê địa chỉ. Dịch vụ này
cho phép người sử dụng sở hữu các tiện ích
như một văn phòng thực như địa chỉ đăng ký
kinh doanh, số điện thoại, số fax, lễ tân.
Với các tổ chức khởi nghiệp khi kinh phí và
nhân sự chưa cho phép họ thuê một văn
phòng thì văn phòng ảo là một sự lựa chọn
hoản hảo. Dịch vụ này giúp họ có một địa chỉ
hợp pháp và được sử dụng các dịch vụ như
một công ty thuê văn phòng thật.

địa điểm trên thế giới


Sử dụng không gian làm việc chung và
phòng họp đầy đủ tiện nghi

Dịch vụ chuyển tiếp thư, bao gồm dịch vụ
nhận và gửi email


Lễ tân trực tiếp, hoặc các dịch vụ điện
thoại ảo


Các dịch vụ bổ sung, tùy chọn thêm


Thông thường, văn phòng ảo sẽ có các dịch
vụ đi kèm như:

Một địa chỉ thực tế

Một hệ thống điện thoại

Lễ tân hỗ trợ

Phòng họp

Không gian ở Club Workspace Clerkenwell Workshops tại Luân Đôn. Nguồn ảnh: Unsplash
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Văn phòng ảo mang lại lợi ích gì
cho các không gian làm việc
chung?

Bên cạnh lợi nhuận thì những giá trị mà dịch
vụ văn phòng ảo có thể mang đến cho các
không gian làm việc chung không là rất nhiều.



Không gian làm việc chung của
bạn cần bắt đầu từ đâu?

Đầu tiên, đây là một dịch vụ mà các công ty
startup tìm kiếm rất nhiều. Ban đầu họ có thể
tìm đến không gian của bạn vì dịch vụ văn
phòng ảo nhưng khi hoạt động kinh doanh
cần mở rộng chắc chắn không gian của bạn
sẽ nằm trong top list của họ. 



Sở hữu một không gian thực và một đội ngũ
nhân viên đảm bảo các dịch vụ của văn phòng
ảo luôn hoạt động trôi chảy là điều mấu chốt.



Việc địa chỉ không gian làm việc chung của
bạn được nhiều công ty sử dụng làm nơi đăng
ký cũng sẽ giúp phủ sóng hình ảnh không gian
của bạn.

Sau khi bạn đã sắp xếp số phòng dành cho
văn phòng ảo, điều bạn cần quan tâm tiếp
theo là công nghệ. Tốc độ mạng Internet đóng
vai trò quan trọng đối với các thành viên khi
làm việc trong không gian. Nhờ có sự kết nối
mạng nhanh chóng, bạn có thể giao tiếp hiệu
quả với khách hàng, dù họ ở bất kỳ đâu.


Không gian ở Club Workspace Clerkenwell Workshops tại Luân Đôn. Nguồn ảnh: Unsplash
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Một số kinh nghiệm trong xây dựng &
hoạt động coworking tại Việt Nam
I. Ý tưởng cho các hoạt động cộng đồng tại không gian
làm việc chung
Tổ chức các sự kiện hợp tác là cách kết nối
các thành viên trong cộng đồng của không
gian làm việc. 


Khách hàng đến vì không gian làm việc
nhưng họ ở lại vì cộng đồng. Do đó, các sự
kiện được tổ chức ở không gian làm việc
chung có thể gắn kết và chia sẻ ý tưởng khiến
mọi người gần nhau hơn.


Eventbrite cũng cho biết, ngày càng nhiều
khách hàng coi trọng trải nghiệm. 69% trong
số họ cũng tin rằng việc tham dự các sự kiện
giúp họ cảm thấy kết nối hơn với những người
khác, cộng đồng và thế giới.



75 Tổ chức hackathon/hack day/
hackfest/codefest

Hackathon là một hoạt động dành cho cộng
đồng. Ở sự kiện này, các lập trình viên, nhà
thiết kế đồ họa, nhà thiết kế giao diện, quản lý
dự án,… hợp tác cùng nhau trong các dự án
phần mềm phát triển cộng đồng. Sự chuyên
nghiệp của sự kiện và không gian sẽ giúp
những người tham gia xây dựng các mối quan
hệ mới, tạo ra các mạng lưới mới và sự cộng
tác lâu dài.

Điều quan trọng là bạn phải có ý tưởng sự
kiện phù hợp với các nhóm đối tượng khác
nhau trong cộng đồng của bạn, cũng như
những ý tưởng phù hợp với không gian của
bạn. Dưới đây là danh sách tổng hợp các sự
kiện công việc mà bạn có thể tham khảo.


Không gian giao lưu sau chương trình hackathon kết nối
người tham gia
www.smartos.space
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2. Tổ chức đêm nhạc
Dùng âm nhạc để kết nối các thành viên trong
không gian làm việc của bạn là cách ý tưởng
tuyệt vời.


Không chỉ làm giảm căng thẳng sau những
giờ làm việc, âm nhạc còn như chất xúc tác
giúp mọi người dễ dàng nói chuyện với nhau
hơn.

Một buổi gặp mặt của Câu lạc bộ Vietnamese Speaking ở
Enouvo Space

4. Chia sẻ bữa ăn trưa - Pot luck

Một buổi gặp mặt của Câu lạc bộ Vietnamese Speaking ở
Enouvo Space

3. Cùng học nấu ăn

Pot luck theo thuật ngữ tiếng Anh là mỗi
người đem theo một món đồ để góp vào buổi
tiệc, góp món đồ phụ thuộc theo chủ đề của
bữa ăn. Tổ chức bữa trưa Pot luck là cơ hội để
các đồng nghiệp từ nhiều nhóm khác nhau
gặp gỡ và mở rộng mối quan hệ của họ.
Những dịp này giúp các thành viên trong cộng
đồng của bạn được phát triển tinh thần học
hỏi và chia sẻ ẩm thực, kiến thức và khuyến
khích làm việc theo nhóm.

Hầu hết mọi người đều thích ăn những món
ăn ngon. Một số người khác đam mê nấu ăn.
Do vậy, tổ chức lớp học nấu ăn tại không gian
làm việc là một hoạt động tuyệt vời để khám
phá các công thức nấu ăn và ẩm thực mới từ
nhiều vùng miền, quốc gia khác nhau.


Căn bếp chung cũng là một nơi để kết nối, trò
chuyện và chia sẻ tin tức, tâm sự. Kết hợp với
không gian làm việc chung là một sự kết hợp
hoàn hảo.
www.smartos.space
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5. Tổ chức các lớp học giáo dục
cộng đồng

7. Các hoạt động thể chất - trò
chơi tập thể

Một gợi ý nhỏ từ Enouvo Space với mô hình
Câu lạc bộ Vietnamese Speaking dành cho
những người nước ngoài mong muốn biết
thêm về tiếng Việt. Những sự kiện như thế sẽ
này giúp các thành viên có cơ hội gặp gỡ, chia
sẻ những điều thú vị trong cuộc sống và công
việc, cũng như giúp mọi người có cơ hội hợp
tác với nhau trong tương lai.

Tổ chức các lớp yoga, CLB chạy bộ, CLB võ
thuật hay các giải đấu bóng bàn, boxing hay
đơn giản là những buổi chơi boardgame sẽ
giúp các thành viên có nhiều cơ hội để kết nối
với nhau hơn. Cũng là cơ hội để mọi người
cùng nhau rèn luyện sức khoẻ.

6. Tổ chức workshop, seminar
Những người yêu thích môi trường làm việc
chung có nhu cầu học hỏi và trau dồi các kiến
thức mới. Do vậy, những buổi workshop hay
seminar cùng những chia sẻ từ các chuyên
gia chắc chắn sẽ rất thu hút với các thành viên
tại không gian của bạn.

Một buổi networking kết nối và chia sẻ giữa AusCharm
Vietnam và Enouvo IT Solutions
www.smartos.space
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8. Chia sẻ về các workshops về DIY (Do-It-Yourself)
Trong thời đại mà tất cả chúng ta đều làm việc với màn hình máy tính hàng ngày, có thể việc “tắt
màn hình” nghỉ ngơi sẽ là một điều bất thường. Thế nhưng, việc rời khỏi màn hình đôi chút sẽ là cơ
hội để nhân viên hoặc khách hàng của bạn sống chậm lại, thư giãn và suy nghĩ theo những cách
mới. Và hơn hết, sẽ là khoảng thời gian để gắn kết và kết nối dễ dàng hơn. 


Làm điều gì đó bằng chính tay của bạn có thể rất thư giãn. Hơn thế, bắt đầu cuộc trò chuyện dễ
dàng hơn nhiều khi không có áp lực, và bạn ở đây chỉ để giải trí, không phải để kết nối hay giao lưu.


Trên đây là một số ý tưởng về sự kiện làm việc chung có thể được thực hiện bởi chủ sở hữu không
gian chung. Việc tổ chức đúng các sự kiện làm việc chung sẽ tạo nền tảng cho một cộng đồng làm
việc có ý nghĩa. Một khía cạnh khác của thành công là đảm bảo bạn biết thành viên và khách hàng
tiềm năng nào tham dự các sự kiện để bạn có thể giao tiếp với họ theo sở thích của họ.


Điều chỉnh các sự kiện cộng đồng trong không gian làm việc chung của bạn để phù hợp với sở
thích của các thành viên và thông báo cho họ về các cuộc tụ họp sắp tới thông qua phần mềm làm
việc chung có thương hiệu.
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Những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế
không gian coworking tại Việt Nam

Theo nghiên cứu của Leesman, trong 276.000 nhân viên làm việc, 85% nhân viên đề cập đến việc
không gian thiết kế ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của công việc. Vì vậy, phong cách thiết kế và bố
trí không gian là một phương diện quan trọng mà các chủ không gian cần chú ý. 



Sau đây là những yếu tố mà các chủ không gian Coworking cần quan tâm khi thiết kế và xây dựng
không gian coworking:


Ánh sáng tự nhiên và cây xanh
Theo nghiên cứu của Đại học Exeter, môi trường có cây xanh giúp nâng 15% năng suất bởi chức
năng lọc và cải thiện không khí, nhờ đó tăng sự tập trung và nhân viên cảm thấy hài lòng trong
công việc. Đặc biệt hơn, cây xanh tự nhiên có thể giảm căng thẳng và giải phóng phần nào áp lực
khi làm việc.


Vì vậy, hầu hết các không gian coworking space đều cân nhắc thiết kế những không gian mở với
nhiều cửa sổ đón nắng, giếng trời, cây xanh. Điều này nhằm tăng ánh sáng tự nhiên và cây xanh
vào văn phòng, tạo nên không gian làm việc thoáng đãng và kích thích sáng tạo cho khách hàng.

Ánh sáng tự nhiên trong văn phòng làm việc chung. Nguồn ảnh: WorkDesign
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Màu sắc chủ đạo
Màu sắc đóng vai trò rất quan trọng trong
hình ảnh cũng như trải nghiệm tại coworking
space. Việc sử dụng các tông màu chủ đạo
cùng các chi tiết phụ như tranh treo tường, nội
thất, thiết bị bổ trợ cho nhau giúp không gian
trở nên khác biệt và mang chất riêng. Những
màu sắc mà không gian coworking thường sử
dụng gồm đỏ, vàng, cam giúp thúc đẩy sự
sáng tạo hay màu trắng, xanh da trời giúp làm
dịu mắt và khiến tâm trạng thoải mái hơn.

Khu vực nghỉ ngơi
au nhiều giờ làm việc căng thẳng, không
gian nghỉ ngơi thoải mái cũng là một điểm
cộng khiến khách hàng hài lòng hơn với dịch
vụ của bạn. Rất nhiều coworking space thiết
kế riêng khu vực vui chơi, quầy bar hoặc ăn
uống để phục vụ cho khách hàng. Nếu bạn
không muốn bỏ ra nhiều chi phí cho hạng mục
này, một không gian mở và dễ dàng kết nối,
thư giãn để tạm rời khỏi công việc cũng là
một gợi ý hay cho bạn đấy!


S

Không gian ở SOHO 3Q ở Trung Quốc thực hiện bởi
Ippolito Fleitz Group. Nguồn ảnh: Interior Design

Nội thất tiện nghi
Nội thất không chỉ góp phần quan trọng trong
phần nhìn của coworking space mà còn ảnh
hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng yếu tố quyết định khách hàng có trở lại không
gian của bạn hay không.
Bạn nên chọn những loại bàn ghế đảm bảo
mang lại cảm giác thoải mái khi làm việc
trong thời gian dài. Hơn nữa, bạn có thể sử
dụng đa dạng các loại bàn ghế như ghế tựa,
ghế xoay, bàn ngồi hay bàn đứng để có thể
đáp ứng được sở thích của khách hàng.
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Không gian mở
Coworking space khác với văn phòng truyền
thống bởi vì với tính chất chia sẻ và cộng tác.
Thiết kế không gian mở và hạn chế vách ngăn
sẽ giúp không gian của bạn trở nên rộng rãi và
khách hàng có thể dễ dàng làm quen, trao đổi
và kết nối.


Mỗi cá nhân có phong cách làm việc khác
nhau tại Coworking Space. Nguồn ảnh:
Unsplash

Góc làm việc riêng tư
Phong cách làm việc và tính chất công việc
của mỗi người là khác nhau. Có một số người
có xu hướng thích ở không gian mở để dễ
dàng giao lưu và kết bạn. Một số khác thì chỉ
làm việc hiệu quả khi ở góc riêng của mình và
ít người qua lại. Mặt khác, tùy tính chất công
việc như thường xuyên trao đổi với đối tác hay
gọi điện thoại, coworking space cũng cần
cung cấp những không gian mang tính riêng
tư hơn như bốt điện thoại, khu vực làm việc
nhóm,... Điều này còn giúp khách hàng không
bị ảnh hưởng bởi nhiều tiếng ồn tại coworking
space.
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Các Coworking Space có phong cách
thiết kế nổi bật
Với những thiết kế sáng tạo, Coworking Space đã mang đến những không gian đầy tính nghệ thuật
và cảm hứng cho khách hàng. Hãy điểm qua những phong cách thiết kế nổi bật của Coworking
Space được ưa chuộng hiện nay.

Toong

Thiết kế đa dạng màu sắc tại Toong Việt Nam. Nguồn ảnh: Worker’s Resort

Toong là chuỗi Coworking Space nổi bật với không gian khác biệt của mình.


Toong đưa những đặc trưng văn hóa của địa phương vào không gian của mình tạo nên cảm giác
gần gũi và thân thiện, ấm cúng và đầy tính nghệ thuật.


Đặc biệt, Toong ở Tràng Thi, Hà Nội với kiến trúc sẵn có của những căn biệt thự Pháp cổ với tone
màu chủ đạo là trắng, xám. Điểm vào đó là màu nâu đỏ được chấm phá ở các chi tiết khung cửa,
rèm; thảm cói, bàn ghế gỗ với họa tiết truyền thống hay vải thổ cẩm dệt thủ công mang đến phong
vị Hà Nội xưa.
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Dreamplex
Khẩu hiệu “Where dreams are made” khẳng định rõ giá trị của Dreamplex. Không chỉ là không gian
làm việc, những dịch vụ và cơ sở vật chất, tiện nghi ở đây đều góp phần vào giá trị nhằm phục vụ
và hỗ trợ khách hàng đạt được giấc mơ của mình.

Không gian Dreamplex xanh và thân thiện với môi trường. Nguồn ảnh: Dreamplex

Dreamplex 2 được thiết kế xanh thân thiện với môi trường với những tông màu sống động, cũng là
điểm khác biệt trong thiết kế của Dreamplex 2 so với khác cơ sở khác.


Ngoài ra, Dreamplex còn xây dựng hội trường để tổ chức các sự kiện phục vụ cho cộng đồng với
hệ thống ghế ngồi có thể tự động thu gọn, các thiết bị hỗ trợ phát sóng trực tiếp đáp ứng linh hoạt
nhu cầu về không gian lẫn phương thức tương tác. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các
công ty, Dreamplex luôn hướng đến một môi trường làm việc mà người đi làm cảm thấy được kết
nối, sáng tạo và cùng phát triển.
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Wework
Wework được xem là doanh nghiệp kỳ lân trong ngành Coworking Space, với hàng trăm chi nhánh
mới được mở mỗi năm, trên khắp 625 địa điểm ở 33 quốc gia. Nhóm Wework hướng đến chuỗi
không gian không chỉ tiện dụng và đẹp mắt về thẩm mỹ, mà còn tập trung vào sự thoải mái. Sau
đây là một vài thiết kế nổi bật từ Wework Coworking Space.


Phòng chờ ở không gian WeWork tại California được mệnh danh là phòng chờ ấn tượng nhất với
bàn nâu gỗ kết hợp với thảm Moroccan Beni, tạo nên cảm giác ấm cúng mà sang trọng, cổ điển.
Ấn tượng ở thiết kế của Wework tại chi
nhánh New York, là yếu tố ánh sáng với
cửa sổ và cửa kính cao đến trần nhà.

Không gian xanh với màu tường trắng
cùng các cửa kính làm cho Wework tại
New York trở nên thoáng đãng, hiện đại
và rộng mở.
Ngoài ra, nội thất độc đáo cũng là yếu tố
giúp không gian Wework luôn trở nên
sống động và tươi mới.
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Chương III

Giải pháp quản lý vận hành
không gian
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Giải pháp tối ưu hoá quy trình bằng phần mềm
Sau đại dịch COVID-19, các công ty quản lý cần có một giải pháp công nghệ thông minh, chuyên
nghiệp và toàn diện để xây dựng một không gian làm việc hiện đại và văn minh, giúp tăng lợi thế
trong việc thu hút khách hàng. Và Smartos hứa hẹn là sự lựa chọn đúng đắn của nhiều công ty.


Nền tảng quản lý không gian Smartos được coi là giải pháp quản lý ưu việt giúp các công ty số
hóa mô hình quản lý không gian coworking dựa trên công nghệ phần mềm, tối ưu hóa quy trình làm
việc và tăng hiệu quả công việc cho nhân viên, cũng như nâng cao mức độ hài lòng của khách
hàng.


L@ Tích hợp tất cả dữ liệu về thông tin khách hàng trên 1 nền tảng duy nhất trực
quan, khoa học và dễ quản lý
>@ Nhà cung cấp không gian coworking có thể nắm bắt toàn bộ tình hình doanh
thu và chi phí với hệ thống báo cáo chi tiết, trung thực và được cập nhật từng
giây, từng phút
@ Dễ dàng truy xuất bất kì thông tin nào của khách hàng chỉ bằng một cú nhấp
chuột
@ Tối ưu chi phí vận hành, loại bỏ các công cụ quản lí tốn kém và không cần thiết
@ Xây dựng các quy trình công việc chuẩn và khoa học hơn
C@ Giảm thiểu tối đa những rủi ro về sai sót, nhầm lẫn hay gian lận trong quá trình
vận hành không gian


Đây chính là những lý do khiến phần mềm
quản lý không gian Smartos được coi là giải
pháp quản lý tối ưu hàng đầu được các công
ty vừa và nhỏ cũng như các startups tin dùng.
Phần mềm cũng cung cấp một kế hoạch quản
lý liền mạch với tất cả các tiện ích để đáp ứng
tất cả các nhu cầu của cả khách thuê văn
phòng và nhà quản lý không gian làm việc
chung.
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Những công cụ ứng dụng công nghệ trong vận hành
không gian coworking
Càng có nhiều người tìm kiếm không gian làm việc chung thì càng có nhiều không gian làm việc
được mở ra. Do vậy, chủ doanh nghiệp luôn luôn cập nhật và cải thiện dịch vụ của họ để đáp ứng
nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. 


Sau đây là những ứng dụng phần mềm có thể sử dụng trong quản lý không gian mà chúng tôi
muốn chia sẻ.


Ứng dụng marketing không gian:


Hubspot - Phần mềm marketing

Canva - Phần mềm thiết kế hình ảnh, video

Sendgrid - Email Marketing

LinkedIn - Nền tảng kết nối và trao đổi cơ hội,
nghề nghiệp



Ứng dụng công nghệ trong vận
hành:


Slack - Ứng dụng nhắn tin trao đổi trong nhóm

Zalo - Ứng dụng trao đổi giữa các nhóm khi
sinh sống và làm việc ở Việt Nam

Trello - Công cụ sắp xếp và tổ chức công việc

Wunderlist -Done Công cụ tạo danh sách làm
việc hàng ngày



Phần mềm quản lý không gian


SMARTOS - Nền tảng quản lý không gian
thông minh



Ứng dụng công nghệ trong không gian làm việc chung
đem đến hiệu quả tốt hơn. Nguồn ảnh: Unsplash

Những ứng dụng đã nêu trên có điểm chung
là tối ưu quy trình vận hành cũng như kết nối
với khách hàng một cách chuyên nghiệp, tiết
kiệm thời gian của nhân sự và tập trung nâng
cao trải nghiệm khách hàng. Ngoài ra, những
công cụ về công nghệ sẽ giúp quản lý số lượt
đặt phòng, đặt chỗ, các thiết bị cơ sở vật chất
cũng như quảng cáo về không gian làm việc
hiệu quả, kết nối với những đối tượng, chuyên
gia phù hợp.

WhiteLabel App - Ứng dụng quản lý khách
hàng và cộng đồng trong không gian
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i sao coworking space cần phần mềm thay thế Excel?

Tạ

Excel là một phần mềm truyền thống được
khá nhiều coworking space lựa chọn vì chi phí
sử dụng là miễn phí. Tuy nhiên, Excel cũng có
nhiều hạn chế và rủi ro, đặc biệt là hệ thống
bảo mật và quản lý dữ liệu. Vậy nên sử dụng
phần mềm thay thế Excel đang là giải pháp
mà coworking space hướng đến.


Nhược điểm khi sử dụng Excel
PO Bảo mật & lưu trữ kém

Khi lưu trữ nhiều dữ liệu thì rủi ro rò rỉ hoặc
mất dữ liệu trong Excel là rất lớn nếu chẳng
may gặp sự cố về nguồn điện hay máy tính bị
lỗi, virus,….


Hơn nữa, Excel vẫn có giới hạn về số dòng.
Dung lượng quá lớn sẽ làm chậm tốc độ làm
việc của máy tính. Việc này vừa tốn thời gian
của nhân viên, vừa không đảm bảo tính an
toàn cho dữ liệu, dễ gặp tình trạng sai lệch
thông tin, số liệu.


4. Nhu cầu của khách hàng ngày
càng đa dạng


Mô hình coworking space phát triển và thúc
đẩy nhiều loại hình dịch vụ khác như co-living
space, thuê phòng họp, không gian sự kiện,
v.v. Từ đó, nhu cầu của khách hàng trở nên
phức tạp hơn. Khách hàng muốn mọi việc
được xử lý nhanh chóng: từ việc check thông
tin và đặt phòng, đến các dịch vụ, hóa đơn
trong quá trình sử dụng không gian làm việc
chung.


2. Giảm hiệu suất làm việc

Mỗi file excel sẽ chỉ cho phép một người duy
nhất làm việc trên tập tin. Điều này gây lãng
phí thời gian, từ đó, làm giảm năng suất làm
việc một cách đáng kể.

3. Khó kiểm soát tác vụ

Excel không có tính năng phân quyền người
dùng. Điều này gây khó khăn cho người quản
lý coworking space khi thiết lập và giám sát
hoạt động nhân viên.
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Phần mềm quản trị doanh nghiệp khắc phục nhược
điểm của Excel như thế nào?
wv Tiết kiệm chi phí
Khi áp dụng một phần mềm thông minh, nhiều
công việc thủ công sẽ được loại bỏ. Nhờ đó
làm tăng năng suất lao động và cắt giảm
được chi phí nhân sự. Rõ ràng đây là một
khoản đầu tư mang lại lợi ích về lâu dài.


Ngoài ra, khi chuyển đổi từ thủ tục giấy tờ
sang công nghệ, coworking space sẽ cắt
giảm được tới 80% chi phí cho việc mua văn
phòng phẩm. Có thể kể đến như mực in, giấy
in, chi phí mua sắm, bảo trì máy móc.


2. Truy xuất báo cáo
Khi sử dụng phần mềm, thay vì phải nhớ tất cả
các hàm, thuật toán trong Excel, chỉ cần 1 vài
thao tác rê chuột và click là bạn đã truy xuất
được ngay một bản báo cáo đảm bảo tính
chính xác và trực quan. Chẳng hạn như doanh
thu, chi phí, lợi nhuận hay bất cứ dữ liệu nào,
vào bất cứ lúc nào bạn cần.

3. Bảo mật toàn diện dữ liệu
Quản lý bằng excel thì tất cả dữ liệu được lưu
trữ trong máy tính làm nguy cơ mất toàn bộ
dữ liệu hoặc khả năng bị đánh cắp thông tin
khách hàng rất cao. Nhưng đối với một phần
mềm thay thế Excel thông minh, dữ liệu sẽ
được kết nối thông qua Internet và luôn được
bảo mật an toàn ngay cả khi máy tính của bạn
gặp trục trặc hoặc bị ngắt kết nối.
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4. Phân quyền truy cập
Khi bạn quản lý một tổ chức lớn, nhân viên
cần được phân quyền theo trách nhiệm công
việc và mọi thao tác cần được lưu trữ. Như
vậy nếu xảy ra việc sai sót hay thất thoát
thông tin, bạn vẫn có thể nắm được nguyên
nhân gây nên tình trạng đó để khắc phục.

5. Quản lý từ xa và nâng cấp tính
năng
Khả năng quản lý từ xa: Bạn có thể quản lý
từ xa bất cứ lúc nào chỉ cần cài đặt phần
mềm và đăng nhập bằng tài khoản để theo
dõi qua laptop hoặc điện thoại.


Khả năng nâng cấp: Đối với phần mềm
quản lý coworking space, các tính năng hữu
ích mới sẽ luôn được cập nhật và phát triển.
Thậm chí bạn có thể yêu cầu cập nhật để ứng
dụng thích hợp hơn với không gian của mình.
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Chuyển đổi số - Xu hướng của văn phòng coworking
Thời đại công nghệ 4.0 hiện nay đang thúc đẩy các chủ văn phòng coworking phải đáp ứng được
yêu cầu cao về chuyển đổi số. Đặc biệt trong bối cảnh Covid-19, các văn phòng vận hành theo cách
truyền thống không thích ứng được với sự phát triển của công nghệ sẽ càng thiếu sức cạnh tranh.
Cùng tham khảo một vài ứng dụng công nghệ dưới đây nhé!

1.

Quảng

bá

coworking

space bằng “virtual tour”
Hiện nay, nhiều không gian làm việc
Coworking đã lựa chọn giải pháp
“virtual tour” để đảm bảo an toàn cho
khách

hàng

trong

dịch

COVID-19

nhưng vẫn giúp khách hàng tiếp cận

Mặc dù còn khá mới mẻ ở thị trường Việt Nam nhưng sự
xuất hiện của không gian 3D thực tế ảo, 360 VR Tour là
một giải pháp Marketing hiệu quả bởi hình ảnh được ghi
lại thật gần như 100% mà không qua chỉnh sửa. Khách
hàng sẽ hoàn toàn yên tâm và tin tưởng được trải
nghiệm một cách đầy chân thực như đi dạo, tham quan
không gian, cơ sở vật chất trong văn phòng coworking
của bạn.


được không gian thực tế.

“Virtual tour” là một gợi ý đem đến sự độc đáo dành cho coworking space. Nguồn ảnh: Unsplash
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2. Phần mềm quản lý không gian
Sự bùng nổ của thị trường coworking space
tại Việt Nam và trên thế giới đòi hỏi các nhà
quản lý cần dành nhiều thời gian hơn trong
việc quản lý không gian, quản lý thiết bị, quản
lý nhân sự, cũng như quản lý khách hàng. Vì
vậy, việc sử dụng một phần mềm quản lý
không gian là điều tất yếu.


Lợi ích đầu tiên mà phần mềm quản lý không
gian làm việc chung mang lại là xử lý nhanh
gọn việc đặt chỗ. Ví dụ, chức năng đặt chỗ
của phần mềm Smartos cung cấp giao diện
trực quan, có thể quản lý việc đặt phòng, tổng
số đơn, số phòng đã và chưa thanh toán, v.v.


Các nhà quản lý không cần phải sử dụng cách
nhập dữ liệu thủ công mà với phần mềm quản
lý không gian, mọi thứ đều đã được tự động
hóa.
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Hơn nữa, những phần mềm như Smartos còn
cung cấp các báo cáo về hoạt động của
không gian. Vì vậy các chủ không gian có thể
phân tích và đưa ra chiến lược phù hợp để
phát triển. 


Bên cạnh đó, người quản lý sẽ không còn phải
đối mặt với khó khăn trong việc truy xuất hóa
đơn. Hầu hết các phần mềm quản lý không
gian chung đều có nhiều tùy chọn để thanh
toán qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Sau đó,
khách hàng sẽ tự động nhận được thông tin
xác nhận qua email sau khi hoàn tất đặt
phòng. Điều này mang lại cho các thành viên
sự thuận tiện và cũng giúp ngăn ngừa rủi ro
liên quan đến hóa đơn thủ công.
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3. Ứng dụng kết nối với khách hàng
Bên

cạnh

việc

sử

dụng

phần

mềm

quản

lý

Kết nối cộng đồng: Ứng dụng riêng của

không gian, ứng dụng di động để kết nối với

coworking

khách hàng cũng là một giải pháp đáng được

người cùng chí hướng và xây dựng một cộng

cân nhắc.



đồng

online

vững

chính

là

trị

Ứng dụng di động hỗ trợ đặt chỗ tiện lợi và
tăng

tương

chức

năng

tác
tin

với

nhắn

khách
hay

hàng

cộng

thông

đồng.

space

giá

còn

giúp

mạnh.

lớn

nhất

kết

Cộng
giúp

nối

những

đồng

tạo

cũng

nên

một

coworking space bền vững.

qua

Khi

sử

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng: Đây là một

dụng ứng dụng di động này, thành viên của

yếu

tố

coworking space hoàn toàn có thể đưa ra yêu

quản lý dữ liệu thủ công không thể làm được.

cầu hoặc kết nối trực tiếp với chủ không gian.



Là nền tảng để giao tiếp trực tiếp với khách
hàng,

Với giải pháp WhiteLabel App, các chủ không

quan

trải

trọng

nghiệm

mà

những

khách

phương

hàng

sẽ

pháp

được

cải

thiện thông qua ứng dụng di động.

gian coworking có thể tháo gỡ được những
khó khăn khi xử lí các tác vụ bằng tay và chăm
sóc tốt hơn cho khách hàng của họ thông qua

Bối cảnh suy thoái kinh tế và dịch bệnh như
hiện nay có thể mang đến một cơ hội mới để
xóa bỏ các hệ thống lỗi thời và tích hợp những

rất nhiều tính năng ưu việt:

tính năng tự động hóa hiện đại. Việc ứng dụng

Ứng

dụng

mang

thương

hiệu

riêng

của

không gian: Đồng bộ hóa tất cả yếu tố nhận
diện như logo, màu sắc, tên thương hiệu ch

ỉ

Mang
thương hiệu đến gần hơn với khách hàng.

trong một ứng dụng di động nhỏ gọn.

Quản

công nghệ 4.0 vào quá trình vận hành và kinh
doanh mang lại những lợi ích to lớn và thiết
thực.

Do

vậy,

chuyển

đổi

số

đang

là

xu

thế

tương lai của các nhà kinh doanh không gian
làm việc chung – coworking space.

lý đơn đặt chỗ trực tuyến: Ứng dụng

này sẽ quản lý dữ liệu về đơn hàng của khách
trên hệ thống, giúp tiết kiệm thời gian, giảm
thiểu tối đa sai sót của nhân viên.
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Chương IV

Smartos - nền tảng tích hợp hỗ trợ
không gian coworking


www.smartos.space

support@smartos.space
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Nền tảng quản lý không gian thông minh
Lời mở đầu Lý do Smartos ra đời
Kính gửi quý đối tác,

Chúng tôi bắt đầu vận hành một không gian làm việc chung tại Đà Nẵng từ năm 2017
và sử dụng Excel là công cụ quản lý chính. Đội ngũ vận hành của chúng tôi bắt đầu
gặp khó khăn khi đội ngũ bắt đầu lớn mạnh. Với việc mở rộng địa điểm và lượng
khách hàng ngày một tăng, chúng tôi bắt đầu gặp vấn đề và chi phí vận hành cũng
tăng lên đáng kể. Ngoài ra, là một người quản lý không gian, tôi cảm thấy rất khó để
nắm được năng suất hoạt động cũng như các vấn đề tài chính một cách kịp thời.

Tuy nhiên với lợi thế có doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp CNTT cho
khách hàng trên toàn thế giới cùng am hiểu về mô hình kinh doanh không gian làm
việc chung, chúng tôi quyết định tự mình xây dựng giải pháp để giải quyết các vấn
đề trong không gian của mình. Và những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp.

Chúng tôi hiểu rằng những không gian cho thuê khác cũng đang đang gặp phải
những vấn đề tương tự như chúng tôi vài năm trở lại đây. Thời gian, nguồn lực, chi
phí và sự hài lòng của khách hàng là những vấn đề khiến chúng tôi đau đầu. Đó là lý
do nền tảng quản lý Smartos ra đời.

Sau vài năm học hỏi và phát triển, giờ đây chúng tôi đã sẵn sàng chia sẻ giải pháp
của mình với các nhà cung cấp không gian khác và giúp bạn kết nối với khách hàng
của mình trên toàn thế giới. Hãy cùng khám phá các giải pháp của Smartos nhé!

“

Smartos được tạo ra bởi một nhà
cung cấp không gian để phục vụ
cho các không gian khác.

Trang Hanh Tran

Nhà sáng lập Smartos & Enouvo Space

www.smartos.space

”

support@smartos.space
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Hệ sinh thái Smartos
Smartos Operational CRM
Hệ thống quản lý vận hành cho các nhà
cung cấp không gian

NỀN TẢNG SMARTOS

Smartos Booking
Nền tảng giúp kết nối Người
tìm kiếm không gian và các
đơn vị cung cấp không gian

www.smartos.space

White Label
Ứng dụng di động mang
thương hiệu riêng của từng
không gian giúp nâng cao
dịch vụ khách hàng

support@smartos.space
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Các tính năng của Smartos Operational CRM
Với Smartos, các nhà cung cấp không gian giờ đây có thể tự động
hóa tất cả các quy trình mà họ cần để vận hành không gian.
Quản lý đặt phòng

Hợp đồng và hoá đơn trực tuyến

Quản lý khách hàng

Quản lý sự cố

Quản lý thu chi

Thông báo nhắc nhở

Quản lý nguồn lực

Báo cáo trực quan

Gửi email đến support@smartos.space để dùng thử
www.smartos.space

support@smartos.space

44

Mô hình định giá nền tảng tích hợp Smartos
HỆ SINH THÁI SMARTOS
Operational CRM

White Label Solution
(Từ không gian vừa đến lớn)

(Từ doanh nghiệp vừa/nhỏ đến lớn)

C Nền tảng tin cậm

C Tiện lợi (App di động3

C Chăm sóc khách hànq

C Tư vấn (Mẫu cho doanh nghiệp)

Gói Đăng ký

C Kết nối

Smartos Booking
(Từ không gian nhỏ)

Giá cố định &

Chi phí bảo trì hằng năm

C Tìm kiếm nhanh chónq
C Đặt chỗ nhanh chónq
C Liên hệ nhanh chóng

Miễn phí với khách hàng

sử dụng CRM
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White label App
Ứng dụng di động được xây dựng cho các nhà cung cấp
không gian sử dụng thương hiệu riêng của mình để kết nối với
khách hàng.
Nhận diện thương hiệu riêng
Đặt chỗ/Thanh toán trực tuyến
Chăm sóc khách hàng
Sự kiện/Cộng đồng
Yêu cầu trực tiếp

Demo App

3

www.smartos.space

support@smartos.space
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Smartos Booking App
Smartos còn cung cấp một ứng dụng di động MIỄN PHÍ giúp
người dùng tìm kiếm, đặt chỗ và kết nối với các nhà cung cấp
không gian

Demo App

Dễ dàng tìm kiếm không gian
Đặt dịch vụ trực tiếp
Xem chi tiết không gian
Xem khuyến mại
Kênh giao tiếp tích hợp

www.smartos.space

support@smartos.space
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Kết luận

Trong cuốn Cẩm nang hướng dẫn xây dựng không gian coworking (không gian làm việc chung)
hiệu quả, đội ngũ biên tập của chúng tôi đã cố gắng truyền tải các kiến thức, kỹ năng và công cụ
hữu ích để hỗ trợ nhà quản lý vận hành không gian một cách tốt nhất. Đối với chúng tôi, để quản lý,
phát triển và mở rộng một không gian làm việc chung là một quá trình lâu dài và bền vững, như
cách chúng ta đặt từng viên gạch để xây nên một ngôi nhà.

Hiểu cộng đồng để vận hành coworking tốt hơn. Nguồn ảnh: Enouvo Space

Nếu bạn thấy những gợi ý trong cuốn Cẩm nang này hữu ích, bạn có thể theo dõi và đọc thêm các
bài viết của chúng tôi trên trang SMARTOS về cách quản lý không gian làm việc và những chủ đề
liên quan về quản lý khách hàng, cộng đồng và lĩnh vực bất động sản nói chung.


Hi vọng bạn có thể chia sẻ cuốn cẩm nang này đến những người có cùng nhu cầu.


Trân trọng cảm ơn.
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