
GIỚI THIỆU BỘ SẢN PHẨM

PHÁT TRIỂN TƯ DUY ANH NGỮ CHO TRẺ

1



DoYoSe - Do It Your Self 

DoYoSe là Bộ sản phẩm phát triển tư duy anh ngữ cho trẻ được phát triển bởi tập đoàn Kyowon Hàn Quốc và

được Công ty Cổ phần Dịch vụ gia tăng MobiFone (MobiFone Plus) phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam

https://doyosevietnam.com.vn

Bộ sản phẩm bao gồm: Máy tính bảng kèm ứng dụng học tiếng anh, sách trực quan, bút thông minh hàng đầu

Hàn Quốc với phiên bản dành riêng cho thị trường Việt Nam

Truy cập để trải nghiệm ngay!
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Tại thị trường Hàn Quốc

Ra mắt năm 2016, chỉ sau 3 tháng Doyose đã nằm trong Top

chương trình học Tiếng Anh bán chạy nhất tại Hàn Quốc.

Tới thời điểm hiện tại, Doyose đã chiếm 40% thị phần với trên 2 triệu 

khách hàng sử dụng.

Nội dung, chất lượng đã được công nhận và đạt nhiều giải thưởng 

tại Hàn Quốc và Quốc tế.
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Điểm khác biệt của 

Nâng cao kỹ năng giao tiếp

DoYoSe giúp trẻ học Tiếng Anh một cách dễ dàng hơn. Các con 

sẽ được hoàn thiện cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết

Nâng cao khả năng tự học

DoYoSe giúp các con xây dựng thói quen tự học
Nền tảng học tập kỹ thuật số

Việc học Tiếng Anh trở nên thú vị hơn thông

qua phương pháp học sáng tạo sử dụng

công nghệ kỹ thuật số
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Điểm khác biệt của 

Phương pháp học 4R giúp trẻ hoàn thiện một cách cân bằng và có hệ thống cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết
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Điểm khác biệt của 

Bộ sách đi kèm được thiết 
kế giúp các con ôn lại bài 

học một cách thú vị

Bút thông minh giúp kết nối 
bài học trên máy tính bảng và 

sách đi kèm sẽ đem lại trải 
nghiệm mới mẻ cho các con

(Độc quyền tại Việt Nam)

Hình ảnh 3D, Video, phim hoạt hình chất lượng 
cao giúp thu hút các con vừa học vừa chơi
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Điểm khác biệt của 

DoYoSe xây dựng chương trình phát triển tư duy anh ngữ cho các con thông qua 4 khóa học với 10 cấp độ và phân loại 
cho từng độ tuổi thích hợp

Khóa Phonics Khóa Ground Khóa Mountain Khóa Sky

Thời gian khóa học: 1 năm Thời gian khóa học: 1 năm Thời gian khóa học: 1 năm Thời gian khóa học: 1 năm

Phù hợp với các Con có độ
tuổi từ 4 – 6 tuổi

Phù hợp với các Con có độ
tuổi từ 7 – 9 tuổi

Phù hợp với các Con có độ
tuổi từ 10 – 12 tuổi

Phù hợp với các Con có độ
tuổi từ 13 – 15 tuổi
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Điểm khác biệt của 

Lộ trình mỗi bài học lôi cuốn với 30 phút mỗi bài  đảm bảo cho các Con có sự tập trung cao độ và thoải mái.
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Khám phá sự thú vị của                  qua video

Bấm vào đây
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Bộ sản phẩm của

Smart 
Workbook

Kyowon Smart Pen

Ứng dụng Smart Workbook + Kyowon Smart Pen

++
1 license ứng dụng cho mobile cho 
gói học tùy chọn trong vòng 1 năm

Bộ Semi-
Premium

Smart 
Workbook

Kyowon Smart Pen

Tablet Smart Workbook + Kyowon Smart Pen

++
Tablet

Bộ Tablet-
Premium

1 license ứng dụng cho tablet gói 
học tùy chọn trong vòng 1 năm

+

Ứng dụng
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Tặng con yêu bộ sản phẩm

Để tặng con yêu bộ sản phẩm DoYoSe, Cha Mẹ có thể mua tại các kênh sau: 

Truy cập https://doyosevietnam.vn
và làm theo hướng dẫn

Gọi điện tổng đài 
19003066 để đặt mua

Hệ thống các sàn thương mại 
điện tử tại Việt Nam
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https://doyosevietnam.vn/


Trải nghiệm bản dùng DoYoSe Lite miễn phí

Phương pháp học 4R giúp trẻ
hoàn thiện một cách cân bằng

Các bài học cá nhân hóa cho 
từng lứa tuổi của Trẻ

Hình ảnh 3D, video chất lượng 
cao đầy sinh động và cuốn hút

Giải pháp tư duy anh ngữ cho Trẻ hàng đầu Hàn Quốc nay đã có tại Việt Nam

Cha mẹ có thể  cùng con trải nghiệm bất cứ lúc nào trên máy tính bảng của mình tại nhà!
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https://doyosevietnam.com.vn/premiumpackage/

