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VỀ CHÚNG TÔI
Giặt ủi SẠCH :
Là mô hình tập trung phục vụ chủ lực các công việc có liên quan đến: giặt, ủi, hấp, sấy…được tích hợp các ứng dụng
trong công nghệ thông tin vào như: website giặt ủi SẠCH, hệ thống bán hàng, hệ thống giao nhận....
Góp phần giải phóng ‘’ sức lao động ‘’ , làm cho cuộc sống của khách hàng trở nên dễ dàng hơn và tạo ra mối quan hệ
đôi bên cùng có lợi với đối tác
Tạo ra môi trường trải nghiệm thân thiện và chuyên nghiệp trong ngành Giặt ủi tại Việt Nam.

MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN GIẶT ỦI SẠCH

GÓI THIẾT KẾ -TRANG TRÍ CỬA HÀNG BAN ĐẦU
Gói thiết kế xây dựng hoàn tất một cửa hàng với định dạng quy chuẩn của Giặt ủi SẠCH. Trọn
vẹn và hoàn thiện từ khâu đo đạc, thiết kế thi công đến khâu hoàn thiện và nghiệm thu. Dựa trên quy
chuẩn, sự kiểm tra và thống nhất giữa khách hàng và đơn vị thi công do công ty chỉ định. Danh sách vật
dụng về số lượng, chất lượng sẽ được nêu rõ trong phụ lục hợp đồng.
Các phần phát sinh thêm (nếu có) sẽ được đề xuất, và chỉ có hiệu lực nếu được sự xác nhận của cả hai
bên.
Nghĩa là nếu có mặt bằng rộng hơn, quý khách vẫn nhận ĐÚNG và ĐỦ các vật dụng trong hợp đồng
nhưng vẫn đảm bảo được sự hài hòa và sự đồng nhất .
•
Hạng mục gỗ
•
Hạng mục quảng cáo
•
Hạng mục điên nước
•
Hạng mục vật dụng cửa hàng
•
Nguyên vật liệu, máy giặt, máy sấy
•
Hệ thống thoát khí
•
Hệ thống camera
•
Với diện tích mặt bằng từ 30m2 - 50m2
Đầy đủ trang thiết bị vật dụng có thể vận hành ngay

GÓI TIÊU CHUẨN

300.000.000đ
2. PHÍ HẰNG NĂM (2 năm)

20.000.000 đ/1 năm
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MÁY MÓC THIẾT BỊ GIẶT ỦI SẠCH

4 máy giặt

4 máy sấy khô
1 bàn là
1- 3 nhân viên

THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ TRONG VÒNG 18 -24 THÁNG
ĐẦU TƯ BAN ĐẦU: 300.000.000đ
Xây dựng, nội thất, bảng hiệu 98.000.000đ
4 Bộ máy giặt, máy sấy 115.000.000đ
Bao bì và đồng phục 3.000.000đ
Nước giặt, nước xả, tinh dầu 8.000.000đ

DOANH THU HẰNG THÁNG: 50.000.000đ
CHI PHÍ HẰNG THÁNG: 23.200.000đ
Thuê mặt bằng 7.000.000đ
Internet + Điện thoại 500.000đ
Điện, nước,bao bì,hóa phẩm 6.000.000đ

Phí nhượng quyền thương hiệu 20.000.000đ

Nhân viên 7.000.000đ

Chi phí vật dụng hành chánh 15.000.000đ

Marketing online 1.000.000đ

Giấy phép và cơ sở vật chất 2.000.000đ
Hệ thống điện nước, thoát khí 40.000.000đ
Hệ thống camera 5.000.000đ

Phí nhượng quyền 1.700.000đ

LỢI NHUẬN MỖI THÁNG: 26.800.000đ

Thông tin nhượng quyền: 0935.831.988

76 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê. Tp Đà Nẵng
Website: www.giatuisach.com
Hotline: 02363.741.888
Thông tin nhượng quyền: 0935.831.988

