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E-COFFEE Việt Nam là Thương hiệu cà phê chất lượng cao đầu tiên tại Miền Bắc. Là một trong những lá cờ đầu về khởiE-COFFEE Việt Nam là Thương hiệu cà phê chất lượng cao đầu tiên tại Miền Bắc. Là một trong những lá cờ đầu về khởi
nghiệp sáng tạo tại thành phố Hải Phòng, E-COFFEE Việt Nam đã bước từng bước vững chắc trong hành trình mang nhữngnghiệp sáng tạo tại thành phố Hải Phòng, E-COFFEE Việt Nam đã bước từng bước vững chắc trong hành trình mang những
ly cà phê chất lượng cao đến với người tiêu dùng.ly cà phê chất lượng cao đến với người tiêu dùng.
E-COFFEE Việt Nam - Lá cờ tiên phong trong công cuộc khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hải Phòng.E-COFFEE Việt Nam - Lá cờ tiên phong trong công cuộc khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hải Phòng.

Xuất phát từ một cửa hàng bán cà phê nhỏ trên tuyến phố Lạch Tray, Thành phố Hải Phòng. Với số vốn ít ỏi ban đầu lại tiếpXuất phát từ một cửa hàng bán cà phê nhỏ trên tuyến phố Lạch Tray, Thành phố Hải Phòng. Với số vốn ít ỏi ban đầu lại tiếp
cận với khách hàng bằng “cà phê rang xay” vốn chưa được lòng người tiêu dùng vào thời điểm 2014 nên E-COFFEE Việtcận với khách hàng bằng “cà phê rang xay” vốn chưa được lòng người tiêu dùng vào thời điểm 2014 nên E-COFFEE Việt
Nam đối mặt với khá nhiều khó khăn. Nhưng E-COFFEE Việt Nam luôn kiên định đi theo triết lý kinh doanh của mình đó là:Nam đối mặt với khá nhiều khó khăn. Nhưng E-COFFEE Việt Nam luôn kiên định đi theo triết lý kinh doanh của mình đó là:
đem tinh hoa truyền thống của Việt Nam hoà quyện với sự hiện đại của cà phê thế giới.đem tinh hoa truyền thống của Việt Nam hoà quyện với sự hiện đại của cà phê thế giới.  
Sau sự khởi đầu đầy khó khăn, E-COFFEE Việt Nam từng bước hoàn thiện thương hiệu và hiện có trên 40 điểm bán trênSau sự khởi đầu đầy khó khăn, E-COFFEE Việt Nam từng bước hoàn thiện thương hiệu và hiện có trên 40 điểm bán trên
phạm vi Toàn Quốc.phạm vi Toàn Quốc.
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ABOUT E-COFFEE VIETNAM



Tạo ra mô hình nhượng quyền E-Coffee kinh doanhTạo ra mô hình nhượng quyền E-Coffee kinh doanh
lý tưởng, các chính sách hấp dẫn, công bằng nhằmlý tưởng, các chính sách hấp dẫn, công bằng nhằm
thu hút các nhà đầu tư, chia sẻ cơ hội kinh doanhthu hút các nhà đầu tư, chia sẻ cơ hội kinh doanh
cho mọi đối tác trên quan điểm hợp tác, đồng hànhcho mọi đối tác trên quan điểm hợp tác, đồng hành
cùng phát triển (Win - Win).cùng phát triển (Win - Win).

Các sản phẩm E-Coffee không chỉ mang lại sự tiệnCác sản phẩm E-Coffee không chỉ mang lại sự tiện
ích, hiệu quả kinh tế mà còn có cả giá trị tinh thần.ích, hiệu quả kinh tế mà còn có cả giá trị tinh thần.

Tuân thủ pháp luật, mọi hoạt động kinh doanh củaTuân thủ pháp luật, mọi hoạt động kinh doanh của
công ty đều hướng tới lợi ích cộng đồng, đem lạicông ty đều hướng tới lợi ích cộng đồng, đem lại
những giá trị thiết thực góp phần thúc đẩy phát triểnnhững giá trị thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế và xã hội.kinh tế và xã hội.

Trở thành thương hiệu quen thuộc, chuỗi cà phêTrở thành thương hiệu quen thuộc, chuỗi cà phê
pha máy chất lượng cao được người tiêu dùngpha máy chất lượng cao được người tiêu dùng
trong nước và quốc tế yêu thích và tin cậy.trong nước và quốc tế yêu thích và tin cậy.
  
Trở thành nhà cung cấp các giải pháp đồ uốngTrở thành nhà cung cấp các giải pháp đồ uống
chất lượng hàng đầu , tạo ra xu thế và văn hoáchất lượng hàng đầu , tạo ra xu thế và văn hoá
thưởng thức trong môi trường làm việc hiện đại.thưởng thức trong môi trường làm việc hiện đại.
  
E-Coffee cam kết chất lượng bằng những ly càE-Coffee cam kết chất lượng bằng những ly cà
phê sạch, chuẩn vị, đúng gu, thơm ngon, healthyphê sạch, chuẩn vị, đúng gu, thơm ngon, healthy
tạo sự hứng khởi và đem đến nguồn năng lượngtạo sự hứng khởi và đem đến nguồn năng lượng
tích cực cho người thưởng thức.tích cực cho người thưởng thức.



TẠI SAO NÊN 
CHỌN E-COFFEE ?
1. Được sử dụng Thương hiệu mạnh "E-COFFEE " Nhãn hiệu đã cấp Chứng1. Được sử dụng Thương hiệu mạnh "E-COFFEE " Nhãn hiệu đã cấp Chứng
nhận đăng kí độc quyền trên toàn Lãnh Thổ Việt Nam bởi cục sở hữu trí tuệ.nhận đăng kí độc quyền trên toàn Lãnh Thổ Việt Nam bởi cục sở hữu trí tuệ.
2. Tiết kiệm được thời gian, công sức cho việc đầu tư, quản lý một thương2. Tiết kiệm được thời gian, công sức cho việc đầu tư, quản lý một thương
hiệu độc lập.hiệu độc lập.
3. Sở hữu công thức Cà phê pha máy ĐẶC BIỆT của E-COFFEE vào áp dụng3. Sở hữu công thức Cà phê pha máy ĐẶC BIỆT của E-COFFEE vào áp dụng
để thay thế cà phê phin truyền thống - Giúp cải thiện thời gian pha, ổn địnhđể thay thế cà phê phin truyền thống - Giúp cải thiện thời gian pha, ổn định
và nâng cao chất lượng, khắc phục tối đa sự phụ thuộc vào nhân viên phavà nâng cao chất lượng, khắc phục tối đa sự phụ thuộc vào nhân viên pha
chế.chế.
4. Cà phê luôn giữ hương vị tươi ngon do công thức độc đáo pha máy của4. Cà phê luôn giữ hương vị tươi ngon do công thức độc đáo pha máy của
E-COFFEE.E-COFFEE.
5. Hệ thống quán theo tiêu chuẩn quốc tế.5. Hệ thống quán theo tiêu chuẩn quốc tế.
6. Hệ thống Máy pha cà phê hiện đại được nhập khẩu nguyên chiếc từ6. Hệ thống Máy pha cà phê hiện đại được nhập khẩu nguyên chiếc từ
Châu Âu.Châu Âu.
7. Sở hữu quy trình vận hành quán chuyên nghiệp.7. Sở hữu quy trình vận hành quán chuyên nghiệp.
8. Công thức pha chế độc quyền, thực đơn phong phú, phù hợp với nhiều8. Công thức pha chế độc quyền, thực đơn phong phú, phù hợp với nhiều
lứa tuổi.lứa tuổi.
9. Có sẵn thị trường 30 triệu khách hàng tiềm năng.9. Có sẵn thị trường 30 triệu khách hàng tiềm năng.
10. Sản phầm Cà phê rang bởi đội ngũ Roaster nhiều năm kinh nghiệm,10. Sản phầm Cà phê rang bởi đội ngũ Roaster nhiều năm kinh nghiệm,
được cấp chứng chỉ và đạo tạo bởi hiệp hội cà phê thế giới SCA.được cấp chứng chỉ và đạo tạo bởi hiệp hội cà phê thế giới SCA.
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QUYỀN LỢI ĐỐI TÁC
ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG CHÍNH THỨC CỦA E-COFFEE
VIỆT NAM
Được sử dụng nhãn hiệu của E-Coffee Việt Nam để mở của hàng và
quảng bá sản phẩm. Được sở hữu mô hình kinh doanh hoàn thiện.

NHẬP NGUYÊN LIỆU CHÍNH HÃNG VỚI GIÁ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
Được nhập trực tiếp nguyên liệu chính hãng với giá gốc từ thương hiệu
mẹ và các đối tác ưu tín.

TƯ VẤN SETUP CỬA HÀNG MIỄN PHÍ:
Được hỗ trợ, tư vấn setup cửa hàng theo đúng phong cách, nhận diện
đặc trưng của E-Coffee Việt Nam.
Được tư vấn cặn kẽ về mặt bằng, nội ngoại thất, đảm bảo tối ưu chi phí
đầu tư ban đầu cho đối tác.

ĐÀO TẠO NHÂN SỰ, QUẢN LÝ
Được đào tạo thực tế về pha chế, tác phong phục vụ,…. Cho tới quy trình
vận hành, quản lý của hàng giúp đối tác và đội ngũ có kinh nghiệm thực
chiến khi vận hành quán.

HỖ TRỢ KHÁC
Được hỗ trợ nơi ở miễn phí khi đối tác ở xa về công ty đào tạo vận hành
thực tế.

CẤP ĐỦ GIẤY PHÉP
Được E-Coffee Việt Nam cung cấp đủ tờ vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy
tờ chứng nhận nhãn hiệu.

HỖ TRỢ KHAI TRƯƠNG
Được hỗ trợ giám sát suốt quá trình setup và thi công cửa hàng.
Hỗ trợ nhân sự vận hành khi quán khai trương 03 ngày. (Miễn phí) 

HỖ TRỢ MARKETING
Chạy quảng cáo miễn phí trên nền tảng Facebook trong phạm vi bán
kính 5km.
Được hưởng các chương trình Marketing chung của thương hiệu, được
tu vấn về Pr, marketing, chiến dịch quảng bá phát triển riêng của cửa
hàng.

MENU ĐỒ UỐNG
Thường xuyên cập nhật đồ uống mới theo mùa. Được tư vấn thêm các
món ưa thích tại địa phương tối đa 5 món. Có thể điều chỉnh giá cho phù
hợp với địa phương và mô hình quán.

THỜI GIAN THU HỒI VỐN
Trong vòng 6-12 tháng (tuỳ theo mô hình kinh doanh).
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YÊU CẦU ĐỐI TÁCYÊU CẦU ĐỐI TÁC



DỰ TRÙ CHI PHÍ ĐẦU TƯ CƠ SỞ MỚIDỰ TRÙ CHI PHÍ ĐẦU TƯ CƠ SỞ MỚI

CHI PHÍ:CHI PHÍ:  
TỪ 120TR - 400TRTỪ 120TR - 400TR

( CHƯA BAO GỒM PHÍ( CHƯA BAO GỒM PHÍ
ĐẦU TƯ CỐ ĐỊNH, THIĐẦU TƯ CỐ ĐỊNH, THI

CÔNG DECOR, CẢI TẠOCÔNG DECOR, CẢI TẠO
HIỆN TRẠNG & PHÍ THUÊHIỆN TRẠNG & PHÍ THUÊ

MẶT BẰNG)MẶT BẰNG)
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LƯU Ý: GIÁ THIẾT BỊ MÁY TÍNH TIỀN TUỲLƯU Ý: GIÁ THIẾT BỊ MÁY TÍNH TIỀN TUỲ
THEO CHÍNH SÁCH VÀ THỜI ĐIỂM QUÝTHEO CHÍNH SÁCH VÀ THỜI ĐIỂM QUÝ

KHÁCH TRIỂN KHAI MỞ QUÁN.KHÁCH TRIỂN KHAI MỞ QUÁN.



NHỮNG LÝ DO NÊN CHỌNNHỮNG LÝ DO NÊN CHỌN
NHƯỢNG QUYỀN KINHNHƯỢNG QUYỀN KINH
DOANH CÀ PHÊ E-COFFEEDOANH CÀ PHÊ E-COFFEE
Nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ bởi Cục sở hữu tríNhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ bởi Cục sở hữu trí
tuệ Việt Nam.tuệ Việt Nam.
Là chuỗi Cà phê máy chất lượng cao đầu tiên Việt Nam tiênLà chuỗi Cà phê máy chất lượng cao đầu tiên Việt Nam tiên
phong bảo vệ Sức khỏe người tiêu dùng.phong bảo vệ Sức khỏe người tiêu dùng.
Công thức pha chế độc quyền, thực đơn phong phú, phù hợpCông thức pha chế độc quyền, thực đơn phong phú, phù hợp
với nhiều lứa tuổivới nhiều lứa tuổi
Được đào tạo kiến thức cà phê chuyên sâu, trang bị đầy đủĐược đào tạo kiến thức cà phê chuyên sâu, trang bị đầy đủ
các kiến thức về sản phẩm E-Coffeecác kiến thức về sản phẩm E-Coffee
Hỗ trợ chăm sóc bảo dưỡng máy móc định kỳ.Hỗ trợ chăm sóc bảo dưỡng máy móc định kỳ.
Được tham gia trải nghiệm quy trình rang xay thực tế.Được tham gia trải nghiệm quy trình rang xay thực tế.



MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN VỚIMÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN VỚI
3 ĐIỀU KIỆN VỀ MẶT BẰNG:3 ĐIỀU KIỆN VỀ MẶT BẰNG:

1.1. MÔ HÌNH E-COFFEE KIOSK - XE ĐẨY: MÔ HÌNH E-COFFEE KIOSK - XE ĐẨY:
PHÙ HỢP DIỆN TÍCH 5-10M2PHÙ HỢP DIỆN TÍCH 5-10M2
2.2. MÔ HÌNH E-COFFEE ĐƯỜNG PHỐ: MÔ HÌNH E-COFFEE ĐƯỜNG PHỐ:
PHÙ HỢP DIỆN TÍCH 34-40M2PHÙ HỢP DIỆN TÍCH 34-40M2
3.3. MÔ HÌNH E-COFFEE PREMIUM PHÙ MÔ HÌNH E-COFFEE PREMIUM PHÙ
HỢP DIỆN TÍCH 80-150M2HỢP DIỆN TÍCH 80-150M2



MỘT SỐ HÌNH ẢNH – MÔ HÌNH QUÁNMỘT SỐ HÌNH ẢNH – MÔ HÌNH QUÁN
E-COFFEE VIỆT NAME-COFFEE VIỆT NAM
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THANK YOU
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