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Franchise Infomation
Thông tin nhượng quyền
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thư ngỏ
Kính chào các cộng sự tương lai của Zcafe, 

Khi bạn đọc thư ngỏ này, có nghĩa bạn đã hoặc đang bước trên 
một con đường kinh doanh của riêng mình. 

Nhượng quyền kinh doanh là giải pháp để một quán cafe nhỏ trở 
nên chuyên nghiệp và có tất cả những lợi thế mà chuỗi cafe lớn 
đang sở hữu. Khi nhượng quyền đang dần trở thành hình thức 
kinh doanh phổ biến, trở thành đối tác nhượng quyền cũng giống 
như trải nghiệm một con đường khởi nghiệp đầy thú vị.  Vì vậy hãy 
cân nhắc thật kỹ khi chọn lựa đối tác. Tôi chúc bạn có được người 
đồng hành thực sự phù hợp trên con đường này. 

Với kinh nghiệm hiện có của mình, Z! CAFE đã chuẩn hóa một 
quy trình để đào tạo cho các đối tác nhận quyền lĩnh hội được 
những bí quyết kinh doanh của chúng tôi, đồng thời xây dựng 
một hệ thống hỗ trợ vững chắc và xuyên suốt nhằm đảm bảo sự 
thành công của họ. 

Phần còn lại, yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công 
của việc hợp tác nhượng quyền, chính là bạn. Bạn cần phải có 
được những điều kiện tiên quyết sau, đó là đạo đức kinh doanh, 
tinh thần hợp tác và một khoản vốn từ tối thiểu 300 triệu trở lên. 

Hai điều kiện đầu là quan trọng nhất. Ở điều kiện thứ ba, chúng 
tôi có các chính sách hỗ trợ cho vay trong trường hợp bạn đáp 
ứng được một số tiêu chí phù hợp. 

Nếu bạn thỏa mãn các tiêu chí ở trên, chúng tôi cam kết bạn sẽ 
nhận được những thành quả vượt hơn sự mong đợi. 
Tôi tin rằng những người thành công nhất là những người sẵn 
sàng dấn thân với thật nhiều quyết tâm và nghị lực. Tôi chúc bạn 
sớm thành công và làm chủ cuộc sống của mình.

Trân trọng.
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Mục lục
I. Giới thiệu
  . Về Z!cafe
  . Mô hình nhượng quyền
II. Nhượng quyền thương hiệu
1.Tại sao lựa chọn Z!cafe.
2. Đồng hành cùng bạn
     - Trước khi đầu tư.
     - Triển khai xây dựng.
     - Bắt đầu khai trương.
3. Ổn định và phát triển.
4. Chi phí đầu tư  - hiệu quả hoạt 
động kinh doanh.
5. Các bước nhượng quyền.

Giới thiệu
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Trở thành doanh nghiệp nhượng quyền hàng đầu 
Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh cửa hàng cà 
phê, cam kết đem niềm vui và cảm hứng cuộc 
sống đến mọi người.

Mở kiosk cafe đầu tiên.
Hình thành xu hướng kiosk cà phê tại Biên Hoà - 
Đồng Nai

Là một trong những thương hiệu tiên phong sử dụng 
cà phê  từ 100% hạt cà phê nguyên chất không phụ 
gia.

Thay đổi Logo, đánh dấu bước phát triển mới của 
Z!CAFE

Khai trương cửa hàng thứ 10.
Thay đổi Logo một lần nữa
Bắt đầu nhượng quyền thương hiệu trên phạm vi 
toàn quốc.

Đồng hành với các đối tác nhượng quyền, đem 
những trải nghiệm cà phê tuyệt hảo đến từng người 
Việt Nam.

Chúng tôi xây dựng Z! là môi trường để mọi người 
sống đúng với con người thật của mình, làm giàu 
chân chính và tạo ra giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Chúng tôi tự hào khi sở hữu loại cafe hảo hạng nhất, 
góp phần cho việc hiện thực hoá sứ mệnh của mình.  

Bên cạnh đó là những dòng sản phẩm đa dạng bao 
gồm các nhóm thức uống và thức ăn nhanh, được 
chế biến từ những nguồn nguyên liệu tuyển chọn, 
luôn đảm bảo chất lượng và sự hài lòng dành cho 
khách hàng.

về Z!cafe Lịch sử

Tầm nhìn 2008

2010

2014

2016

sứ mệnh

Con người

sản phẩm

C a f e
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nhượng quyền thương hiệu
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CHÚNG TÔI GIÚP ĐỐI TÁC CỦA MÌNH:
• Tiết kiệm chi phí đầu tư
• Tránh rủi ro ngay từ khi bắt đầu kinh doanh.
• Chuyển giao mô hình kinh doanh hiệu quả đã được 

chứng thực.
• Tư vấn marketing & sale phù hợp với mỗi cửa hàng 

vkhác nhau.
• Luôn cập nhật các sản phẩm mới theo xu hướng.
• Cảnh báo những thất thoát tiềm ẩn.
• Giúp khách hàng quản lý từ xa.
• Đem đến sự tự do về thời gian và tài chính cho khách 

hàng của mình. 

Sau hơn 7 năm hoạt động Z!CAFE bắt đầu chia sẻ mô hình kinh          

doanh đặc biệt của mình đến các đối tác.

Bằng cách xây dựng 1 mô hình kinh doanh đơn giản, hiệu quả, tự hoạt 

động. Chúng tôi đã cùng các đối tác của mình trải nghiệm 1 hành 

trình kinh doanh đầy thú vị và tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước.

“ “
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Thấp hơn 20% so với mô hình tương tự.

Phí nhượng quyền hàng tháng chỉ 6%

Mô hình kinh doanh hiệu quả đã được chứng thực.

Được bán kèm sản phẩm địa phương.

Được lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp.

Tuỳ biến diện tích mặt bằng.

Marketing

Sản phẩm 

Quản lí - vận hành

Liên tục nâng cấp sản phẩm/ hình ảnh/ Marketing

Giúp quản lí từ xa để bạn có thời gian cho bản thân.

Lợi thế cạnh tranh

1.

2.

3.

4.

5.

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

HỆ THỐNG VẬN HÀNH ĐƠN GIẢN, HIỆU QUẢ

KHẢ NĂNG TUỲ BIẾN MÔ HÌNH KINH DOANH

LUÔN ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI CÁC CHUYÊN GIA

ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỐI TÁC

Tại sao lựa chọn 
Z!CAFE

 20%
Thấp hơn 

so với 
mô 

hình 
tương 

tự.



8

1. KHẢO SÁT MẶT BẰNG

+ Đánh giá mặt bằng.
+ Khảo sát đối thủ tiệm cận.

1. TƯ VẤN - HỖ TRỢ THI CÔNG 3. MARKETING 

+ Quy trình hoạt động.
+ Đào tạo nhân viên
       - Kỹ năng pha chế.
       - Kỹ năng phục vụ.
+ Đào tạo kỹ năng quản lý cho đối tác 
nhượng quyền.
+ Đào tạo sử dụng công cụ quản lý.
+ Xây dựng quy trình hoạt động.

+ Set up hoàn thiện cửa hàng.
+ Cung cấp hình ảnh truyền thông.
+ Chạy marketing online/ offline trước 
khai trương.

+ Hỗ trợ giám sát công trình.
+ Hỗ trợ chuẩn bị công cụ hoạt động.

2.HUẤN LUYỆN,ĐÀO TẠO NHÂN SỰ 

tr
ướ

c
Đồng hành

tr
on

g
sa

u

Chọn lựa mặt bằng kinh doanh là rất 
quan trọng. Vì vậy, 
GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN NHƯỢNG 
QUYỀN THƯƠNG HIỆU của chúng tôi 
sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp khảo sát, 
tư vấn ở bước này.
Bằng kinh nghiệm của mình chúng tôi 
thường tiết kiệm cho khách hàng hàng 
trăm triệu chi phí hoặc đôi khi cứu toàn 
bộ dự án kinh doanh của họ. 

KHI ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT 
BẰNG, MỖI NGÀY TRÔI QUA ĐỀU 
LÀ CHI PHÍ. 
Tại bước này, chúng tôi lập kế hoạch 
để bạn không bị chậm tiến độ xây 
dựng, đồng thời chuẩn bị nền tảng để 
khai trương hiệu quả. 

Đây là giai đoạn quan trọng nhất để 
khách hàng đánh giá về chất lượng, 
dịch vụ  của bạn.
Giai đoạn nay quyết định việc khách 
hàng có truyền tai nhau về cửa hàng  
hoặc có quay lại nữa hay không.

2.TƯ VẤN 

Các điều khoản quan trọng khi ký hợp 
đồng thuê mặt bằng.
+ Giảm rủi ro
+ Có lợi về tài chính 

3. LẬP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 

Chọn phong cách cửa hàng.
Lập mô hình kinh doanh.
+ Dự toán đầu tư.
+Tổng hợp kế hoạch kinh doanh. 

1. KHAI TRƯƠNG 

+ Hỗ trợ chạy khai trương để đạt hiệu 
quả về chất lượng, dịch vụ.
+ Xây dựng lượng khách hàng ban đầu.

2. HOÀN THIỆN 

Các vấn đề liên quan đến cửa hàng.
+ Tối ưu quy trình hoạt động.
+ Tối ưu không gian cửa hàng. 

3. ĐÀO TẠO 

Huấn luyện thực hành cho đối tác 
nhượng quyền trong môi trường thực tế.
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Ổn định hoạt động

HỖ TRỢ VẬN HÀNH.
Đánh giá trực tiếp định kỳ:
+ Chất lượng nhân sự. 
+ Chất lượng cửa hàng.
+ Đề xuất vấn đề cần cải thiện.
    
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỪ XA:
Cảnh báo hao hụt nguyên vật 
liệu.

HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ BÍ MẬT.
+ Quá trình hoạt động tự nhiên.
+ Chất lượng phục vụ.
+ Chất lượng cửa hàng.
+ Gửi kết quả đến khách hàng.
 

Từ đây, bạn bắt đầu tận hưởng thành quả từ những nỗ lực của mình.
Cùng với bạn, chúng tôi sẽ đồng vận hành cửa hàng và thực hiện cam 
kết đem đến cho bạn sự tự do và những thành quả đầy thú vị.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

MARKETING 
Triển khai chương trình 
marketing định kỳ:
+ Toàn hệ thống.
+ Cửa hàng riêng biệt.

NGHIÊN CỨU/ PHÁT TRIỂN 
SẢN PHẨM MỚI.
+ Nâng cấp sản phẩm cũ.
+ Nghiên cứu sản phẩm mới.

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN 
ĐỀ PHÁT SINH
+ Nhân sự.
+ Vận hành.
+ Chiến lược kinh doanh.
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chi phí đầu tư 
và lợi nhuận



  

 

  

 

*  Phí nhượng quyền ban đầu thanh toán 1 lần duy nhất.
*  Phí nhượng quyền hàng tháng được tính dựa trên số % doanh thu mỗi tháng.
*  Tùy vào đánh giá thực tế, Z!Cafe sẽ quyết định loại hợp đồng mà khách hàng có thể ký kết. 
*  Diện tích vùng bảo vệ có thể thay đổi, tùy vào đặc thù và mật độ dân cư khu vực.
*  Các loại hợp đồng trên chỉ áp dụng trong vòng 2 tháng từ ngày gửi đến khách hàng.

Hợp đồng nhương quyền
Nhà đầu tư cân nhắc phương án kinh doanh dựa trên 
Khả năng tài chính hoặc diện tích kinh doanh.

11
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ước tính chi phí đầu tư và lợi nhuận

(*) Bảng trên chỉ mang tính 
chất tham khảo. Lợi nhuận 
được tính toán dựa trên 
thống kê mức lợi nhuận thấp 
nhất các cửa hàng Z!CAFE.

GÓI ĐẦU TƯ 
300 - 450 TRIỆU

Loại hợp đồng : C
Diện tích 50 - 150m2

GÓI ĐẦU TƯ 
250 - 300 TRIỆU

Loại hợp đồng : D
Diện tích : 20 - 50m2
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ước tính chi phí đầu tư và lợi nhuận

GÓI ĐẦU TƯ 
700 TRIỆU - 

Loại hợp đồng : A
Diện tích trên 250m2

GÓI ĐẦU TƯ 
450 - 700 TRIỆU

Loại hợp đồng : B
Diện tích 150 - 250m2

(*) Bảng trên chỉ mang tính 
chất tham khảo. Lợi nhuận 
được tính toán dựa trên 
thống kê mức lợi nhuận thấp 
nhất các cửa hàng Z!CAFE.
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(*) Z!CAFE cam kết hoàn lại 50% phí đặt cọc nếu đối tác không hài lòng với
thái độ làm việc và phương án tư vấn của chúng tôi. 

các bước 
nhượng quyền

3 bước

tìm hiểu

hợp đồng

triển khai nhượng quyền

?
Z!CAFE gửi Franchise Infomation.

Nhà đầu tư gửi thông tin cá nhân.

Trao đổi trực tiếp về năng lực - mục tiêu - 
giải thích thắc mắc.

Ký kết hợp đồng đặt cọc (*)

Đưa ra tiêu chí chọn lựa mặt bằng.

Tư vấn trực tiếp: khảo sát mặt bằng.

Tư vấn thương lượng hợp đồng.

Định hướng phát triển mô hình cửa hàng.

Triển khai xây dựng, chuẩn bị và đào tạo.

Khai trương và đi vào hoạt động.

Ổn định và phát triển.
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TRÂN TRỌNG CÁM ƠN.

E: zcafe.vn@gmail.com
T: 0933 00.99.66

CÔNG TY CỔ PHẦN ZCAFE VIET NAM Website: www.zcafe.vn 
R132 Võ Thị Sáu, Kp7, P. Thống nhất, Biên Hòa Đồng Nai


