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Homenay là một nền tảng điện tử cung cấp sản phẩm và dịch vụ toàn diện về thiết kế, xây
dựng và trang trí nội thất. 
        

HOMENAY LÀ GÌ?

CHÀO MỪNG BẠN
ĐẾN VỚI HOMENAY

Cái tên Homenay lấy ý tưởng từ cách chơi chữ của “hôm nay” trong tiếng Việt và “home” trong
tiếng Anh. Qua đó, chúng tôi mong muốn tạo ra một chuyên trang được cộng đồng đón nhận
và chọn làm nơi để cập nhật tin tức, kiến thức, xu hướng về nội thất mới nhất mỗi ngày. Đối
với chúng tôi, Nhà không chỉ đơn thuần là nhà (“house”) mà còn là tổ ấm (“home”) nơi bạn
được sống trong một không gian lý tưởng để thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với bản thân
và những người mà bạn thương yêu nhất.

Hình ảnh không gian nhà, nội thất
thực tế hoặc các thiết kế mẫu         

Kiến thức cơ bản và tiêu chuẩn 
về nội thất 

Kinh nghiệm, hướng dẫn hoặc
mẹo để cải thiện không gian

Giá cả các sản phẩm và dịch vụ
để ước tính ngân sách phù hợp

BẠN SẼ ĐƯỢC TRẢI  NGHIỆMBẠN SẼ ĐƯỢC TRẢI  NGHIỆMBẠN SẼ ĐƯỢC TRẢI  NGHIỆM

Tham khảo

Sử dụng d ịch  vụ

Mua sắm nội thất, đồ trang trí, 
vật dụng trong nhà

Chọn lựa và làm việc cùng các
đơn vị thiết kế, thi công nội thất

Chia  sẻ  và  Đánh g iá

Viết bài chia sẻ không gian, kinh
nghiệm, mẹo, hướng dẫn của mình

Đánh giá chất lượng sản phẩm,
dịch vụ của các nhà cung cấp

Cùng chia sẻ, giải đáp thắc mắc của
mình và mọi người
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Dịch vụ

Khách hàng

Cộng đồng

VÌ  SAO NÊN CHỌN HOMENAY

CHÀO MỪNG BẠN
ĐẾN VỚI HOMENAY

Cập nhật 
kiến thức, xu hướng

Trao đổi 
thông tin Mua sắm

Thiết kế

Xây dựng
Thi công

Đăng bài
chia sẻ

Homenay là nền tảng "1 điểm đến" hỗ trợ bạn tìm được giải pháp phù hợp cho cá nhân mình
từ những bước đầu sơ khai cho đến bước hoàn thiện cuối cùng, kiến tạo thành công không
gian sống mơ ước theo ý thích của chính bạn.

đáng tin cậy
homenay cung cấp những

thông tin  và hình ảnh thực
tế nhằm đảm bảo tính ứng
dụng và chất lượng tham

khảo của thông tin đến
khách hàng, hỗ trợ khách

hàng trong việc tìm hiểu và
đưa ra quyết định tốt nhất.  

tiết kiệm thời gian
homenay chính là kênh tổng
hợp đầy đủ các thông tin và
dịch vụ cần thiết dành cho

khách hàng đang có nhu cầu
về tìm hiểu và thi công thiết
kế/trang trí nội thất, lược
giản đi các rào cản trong
bước tìm kiếm và lựa chọn

dịch vụ, sản phẩm .

Chất lượng
những nội dung bài viết và
các đơn vị cung cấp dịch vụ

đã được homenay kiểm duyệt
chặt chẽ, hướng đến giá trị

tốt nhất cho trải nghiệm
tương tác và sử dụng dịch vụ

của khách hàng.
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Bài viết chia sẻ mẹo, huớ̛ng dẫn 

Bài viết chia sẻ không gian

Không gian quán cà phê và

văn phòng ào

Không gian cải tạo

200+

150+

85+

90+

3K

06/2021 10K

07/2021 15K

08/2021 25K

09/2021 35K

10/2021

Với tần suất đưa nội dung
khoảng 3 bài viết/ngày, Homenay
hiện tại đã đạt gần 1000 bài viết
trên trang @homenay.official với
tỉ lệ người theo dõi tăng trung
bình 10,000 người/tháng

Một trong những kênh thông
tin tạo được sức ảnh hưởng 

nhanh nhất
trên Instagram

+7K

+5K

+10K

+10K

liên quan về không
gian và kiến thức, trải
nghiệm nội thất

500+ bài viết

Như một "thư viện" với tất
tần tật về kiến thức, thông
tin, hình ảnh, sản phẩm và
giá tham khảo liên quan đến
nội thất được cập nhật mỗi
ngày để bạn tìm hiểu, trải
nghiệm. 

265
TÌM NHÀ THIẾT KẾ/ ĐƠN VỊ THI CÔNG

freelancers

Bạn có thể tự kiểm tra và phản hồi về chất lượng dịch vụ của
hơn 265 nhà thiết kế và đơn vị thi công trên Homenay để
chọn được đơn vị ưng ý nhất cùng thực hiện những dự án
theo mong muốn của bạn.


