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ĐIỂM NỔI BẬT 

CỦA TOLIHA

1. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO

Đội ngũ giáo viên giảng dạy trực tuyến rất chuyên nghiệp và có nhiều

kinh nghiệm trong giảng cũng như đạt được nhiều thành tích trong

giảng dạy tại các trường chuẩn Quốc gia.

2. TOLIHA XÂY DỰNG CÁC BÀI GIẢNG CHUYÊN NGHIỆP

Toliha có đội nhân sự biên tập bài giảng chuyên nghiệp, nhiều kinh

nghiệm, các bài giảng cả ở dạng văn bản và video, hình ảnh, được xây

dựng khoa học, dễ hiểu.

3. HỆ THỐNG WEB/APP CAO CẤP

Website và APP của Toliha xây dựng đồng bộ, tốc độ nhanh, giao diện

thân thiện, dễ dàng tìm kiếm, sử dụng các khóa học phù hợp. 

4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH E-LEARNING HIỆU QUẢ

Các bài giảng luôn bám sát vào chương trình giáo dục mới nhất, sát

với thực tế và mang đến hiệu quả cao.











Tải ứng dụng Toliha để có những 

trải nghiệm mới nhất.





GỌI VỐN ĐẦU TƯ



NHỮNG KẾT QUẢ

TOLIHA ĐẠT ĐƯỢC
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Gần 50 giáo viên chất lượng cao, hợp tác 

cùng Toliha xây dựng các bài giảng.

Hơn 5.000 bài giảng E-learning thuộc các

khối từ tiểu học đến cấp 3, chia theo các

môn học.

Gần 500.000 thành viên học sinh (users) 

đăng ký và sử dụng.

4
Sự hợp tác chặt chẽ với hàng trăm trường 

học trên khắp cả nước.



MỤC TIÊU CỦA TOLIHA

Toliha hướng đến mục tiêu xây dựng một nền tảng học 

trực tuyến (Elearning) chất lượng cao:

 Web/APP sử dụng công nghệ mới nhất

 Xây dựng một hệ sinh thái học trực truyến toàn 

diện

 Có hàng chục ngàn học sinh sử dụng mỗi ngày

 Cơ sở dữ liệu hàng ngàn bài giảng chất lượng, 

cập nhật thường xuyên

 Hợp tác với mạng lưới hàng ngàn giáo viên chất 

lượng 

 Xây dựng các mô hình học trực tuyến đa kênh, 

phù hợp và đáp ứng theo các yêu cầu riêng.



NHU CẦU GỌI VỐN ĐẦU TƯ

Toliha cần gọi vốn đầu tư đê ̉ phát triển, thực hiện các mục tiêu, 

thông tin gọi vốn đầu tư như sau:

 Số vốn đầu tư cần gọi: 6.300.000.000 (Sáu tỉ ba trăm triệu

đồng) 

 Hình thức gọi vốn: Cổ phần

 Tiêu chuẩn nha ̀ đầu tư: Nha ̀ đầu tư có kinh nghiệm, ưu tiên có

liên quan đến giáo dục, công nghê ̣.

 Kê ́ hoạch sử dụng vốn: Sẽ được cung cấp chi tiết cho nha ̀ 

đầu tư quan tâm.

Toliha sẽ làm việc với các nha ̀ đầu tư tiềm năng đu ̉ điều kiện, cung

cấp các tài liệu, báo cáo, tra ̉ lời chi tiết các câu hỏi của các nha ̀ 

đầu tư.

Xin vui lòng liên hệ:

Công Ty CP Truyền Thông Và Giáo Dục Toliha Elearning

Địa chỉ: Số 37 ngõ 101 Phạm Ngọc Thạch , Phường Kim Liên, 

Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Lê Minh Phấn

Điện thoại:0904 068 485

Email: tolihajsc@gmail.com
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