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Bạn đang muốn tăng

Bạn có mặt bằng kinh doanh

Công việc của bạn đang bị

Bạn đang kinh doanh

thêm thu nhập?

nhưng chưa biết làm gì?

ảnh hưởng bởi COVID-19?

nhưng không hiệu quả?

?

BẠN MUỐN THAY ĐỔI NHƯNG LẠI SỢ...
KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG KINH DOANH
KHÔNG BIẾT QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC
KHÔNG BIẾT TÌM KIẾM, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
KHÔNG CÓ NHIỀU VỐN ĐỂ KINH DOANH
....

và rồi...

...bạn tìm thấy chúng tôi

!

CHUỖI CỬA HÀNG

TIN DÙNG
GIẢI PHÁP HỖ TRỢ KINH DOANH

HOÀN HẢO
CHỈ VỚI 15 TRIỆU ĐỒNG

PHẦN 1: THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
1.1 Tổng quan thị trường bán lẻ FMCG tại Việt Nam
Thị trường rất tiềm năng: Việt Nam là đất nước có dân số đông (dân số trung bình 97,3 triệu người;
năm 2020; tỷ lệ tăng dân số là 1,14%), độ tuổi dân số trung bình là 31, thu nhập khả dụng tăng
(2750USD/người/2020), số người thuộc tầng lớp trung lưu phát triển dự kiến đạt 33 triệu người vào năm
2020; tổng doanh thu thị trường bán lẻ/2016 : 130 tỷ USD.
Thị trường bán lẻ FMCG rất đa dạng hình thức kinh doanh tùy theo mức độ tài chính và tố chất cá
nhân của bạn.
Nhóm ngành hàng tiêu dùng thiết yếu FMCG là nhóm ngành hàng kinh doanh ít chịu ảnh hưởng tiêu
cực bởi thiên tai, dịch bệnh. Luôn tăng trưởng ổn định trong bất cứ hoàn cảnh kinh tế nào.

1.2 Tổng quan thị trường xổ số tại Việt Nam

Xổ số là một hình thức kinh doanh giải trí hợp pháp Tại Việt Nam và có rất nhiều loại hình xổ số khác
nhau với luật chơi cũng như cơ cấu của giải thưởng cũng khác nhau.
Nhu cầu và số lượng người tham gia chơi xổ số trên cả nước hiện nay là rất lớn. Quy mô thị trường đạt
khoảng 3 tỷ đô (75.000 tỷ đồng) năm 2016 và được dự đoán tăng mạnh khi các doanh nghiệp xổ số
cập nhật công nghệ, phương thức như cách Vietlott đã làm.
Các cửa hàng kinh doanh xổ số Vietlott đang thuộc nhóm dẫn đầu với doanh số trung bình đạt từ
200-300 triệu đồng/tháng.

PHẦN 2: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH
Chuỗi cửa hàng tin dùng Vietlott - BT là sản phẩm hợp tác giữa Công ty CP thương mại điện tử Dogo Việt
Nam và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam. Chuỗi cửa hàng bao gồm hệ thống các điểm bán
lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu và cung cấp các sản phẩm sổ xố tự chọn điện toán mang thương hiệu Vietlott.
Cửa hàng tin dùng Vietlott hoạt động ngoài cung cấp các sản phẩm sổ xố điện toán còn trưng bày, bán
lẻ nhiều mặt hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm và thực phẩm.

CHUỖI CỬA HÀNG

TIN DÙNG

2.1 Giới thiệu sản phẩm
Dòng sản phẩm Dogo Việt Nam

Dòng sản phẩm Vietlott

Các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu
Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản dưới sự giám sát chặt chẽ của
Dogo Việt Nam và Vietlott.
Dầu ăn

Nước rửa chén

Nước tẩy bồn cầu

Nước mắm

Nước rửa tay

Tẩy lồng máy giặt

Bột canh/Hạt nêm

Nước giặt/xả

Nước tẩy đa năng

Gạo

Dầu gội/Sữa tắm

Cùng nhiều SP khác

Xì dầu

Sữa rửa mặt

Tương ớt/Tương cà

Kem đánh răng

Dầu hào

Nước lau sàn

2.2 Mô hình cửa hàng
YÊU CẦU KỸ THUẬT
- Chỉ cần đủ mặt bằng diện tích trưng bày, có thể
đi kèm các mô hình kinh doanh khác.
- Tối thiểu cách các địa điểm đang kinh doanh
Vietlott 200m.
- Yêu cầu tài chính từ 15 triệu đồng
CHUỖI CỬA HÀNG

TRANG BỊ TỐI THIỂU

TIN DÙNG
www.vietlott.vn

Hotline: 1900 55 68 68

Thông báo số......./S-VHTT-PVHGD cấp ngày/....../....../2016

- Gói quầy kệ, hàng tiêu dùng cơ bản.
- Cung cấp gói trang thiết bị bán hàng: Thiết bị
đầu cuối, Quầy bán hàng di động, Biển hiệu, Biển
vẫy, Màn hình hiển thị phục vụ khách hàng, Thiết bị
kiểm tra vé trúng thưởng (Checkwin), …
- Cung cấp vật tư, vật phẩm truyền thông bao
gồm: Giấy in vé, Thẻ chọn số dự thưởng, Tờ rơi,
Poster truyền thông, Vật phẩm quảng cáo khác.

2.3 Chi phí đầu tư, doanh số dự kiến
DIỆN TÍCH TRƯNG BÀY KHÔNG GIỚI HẠN, ĐỦ TRƯNG BÀY
TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ (VỐN ĐẦU TƯ)

TỪ 15.000.000 Đ

TRẠNG THÁI

Chi phí trang thiết bị vật tư Vietlott

15.000.000 Đ

Đầu tư 1 lần

Tài chính ký quỹ cho phát hành vé
xổ số Vietlott

5.000.000 Đ

Duy trì
thanh khoản

Chi phí đối ứng được khấu trừ vào tài
khoản ký quỹ mỗi khi phát hành vé

Tài chính ký quỹ cho tồn kho hàng
tiêu dùng

10.000.000 Đ

Duy trì
thanh khoản

Chi phí đối ứng phụ vụ việc tồn kho,
trưng bày hàng tiêu dùng

Doanh số dự kiến bán vé Vietlott
Chiết khấu bán hàng từ Vietlott

Doanh số dự kiến bán hàng tiêu dùng

Chiết khấu bán hàng từ Dogo

300.000 - 800.000 Đ

Theo ngày

5%

500.000 - 1.500.000 Đ

TỪ 10 - 20%

Theo ngày

GHI CHÚ
Thiết bị đầu cuối, Quầy bán hàng di
động, Biển hiệu, Thiết bị bán hàng,...

2.4 Đặc điểm của mô hình

DANH MỤC
Mặt bằng

ĐẶC ĐIỂM
Mặt bằng kinh doanh linh hoạt, có thể vận
hành kèm cùng các mô hình kinh doanh khác

Chi phí
đầu tư

Chi phí đầu tư ban đầu thấp, ít chịu tổn thất lớn
khi ngừng kinh doanh

Sản phẩm

Hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày và vé số
đều nằm trong nhóm hàng hóa dễ bán, dễ
quay vòng vốn. Nhóm hàng tiêu dùng có chất
lượng đảm bảo, giá cả hấp dẫn so với thị trường

Chi phí
vận hành

Chi phí vận hành không đáng kể có thể tận
dụng từ các mô hình kinh doanh sẵn có

Doanh số
lợi nhuận

Mô hình an toàn, khách hàng, doanh số không
cao nhưng ổn định

Tiềm năng
phát triển

Dễ gia tăng doanh số từ việc phát triển mạng
lưới cộng tác viên bán hàng tuyến dưới đặc
biệt với nhóm hàng vé số

2.5 Giới thiệu đơn vị quản lý

Dogo

VIETNAM

Công ty CP thương mại điện tử Dogo Việt Nam là một trong những đơn vị thuộc BT Group, chuyên kinh
doanh phân phối và bán lẻ hàng tiêu dùng nhập khẩu hàng đầu tại Việt Nam. Với bề dày hơn 20 năm kinh
nghiệm và mạng lưới phân phối, bán lẻ phủ khắp cả nước, Dogo Việt Nam tự hào là đơn vị tiên phong
trong lĩnh vực quản lý, xây dựng và cung cấp hệ thống bán lẻ hàng tiêu dùng chất lượng tại Việt Nam.
Dogo Việt Nam tập trung vào 2 mảng kinh doanh chính: Phân phối hàng tiêu dùng nhanh; Bán lẻ, quản lý
và nhượng quyền thương hiệu Chuỗi cửa hàng tin dùng Vietlott - BT.

Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (tên thương mại Vietlott) được phê duyệt thành lập năm 2011
theo Quyết định số 1109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và được quản lý trực tiếp bởi Bộ Tài chính theo
Quyết định số 2933/QĐ-BTC. Vietlott tổ chức kinh doanh các loại hình sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán
và trò chơi giải trí có thưởng khác trên phạm vi toàn quốc theo quy định pháp luật.
Vietlott cung cấp các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán bổ sung bên cạnh các loại hình xổ số truyền
thống hiện có, góp phần lành mạnh hóa hoạt động trò chơi giải trí có thưởng tại Việt Nam.
Vietlott đã phát triển hàng trăm đại lý và hàng chục nghìn điểm bán hàng chính thức trên toàn quốc.

2.6 Lý do lựa chọn

Chuỗi cửa hàng được vận hành bởi
Dogo Việt Nam & Vietlott - đơn vị dày
dạn kinh nghiệm mở các chuỗi cửa
hàng bán lẻ trên cả nước. Am hiểu thị
trường, chuyên nghiệp trong set up và
vận hành, Dogo Việt Nam & Vietlott luôn
đồng hành, tư vấn, nghiên cứu, phân
tích sâu sắc thị trường, giúp các đối tác
khởi nghiệp thành công, an toàn và hiệu
quả nhất.

Hàng
hóa
trong
chuỗi được lựa chọn
là các sản phẩm tiêu
dùng được đa số
người dân Việt Nam
ưa chuộng có giá
thành hợp lý và chất
lượng tốt.

1

Vietlott là thương
hiệu lớn được nhận
diện rộng rãi, tích
cực tạo hiệu ứng thu
hút tốt cho các cửa
hàng

3

2
Chuỗi cửa hàng tin dùng
Vietlott - BT là mô hình
chuỗi cửa hàng nhượng
quyền đặc biệt kết hợp
nhiều loại hình hàng hóa,
dịch vụ tạo sức hấp dẫn,
cạnh tranh mạnh mẽ trên
thị trường

Dogo và Vietlott
cung cấp các hỗ trợ
đầy đủ nhất để đối
tác bắt đầu sự
nghiệp kinh doanh
thuận lợi

5

4
Các cửa hàng trong
chuỗi được tùy biến mô
hình linh hoạt đáp ứng
nhu cầu nhiều khách
hàng.

7

6
Chi phí đầu tư, khấu
hao ban đầu thấp
và tạo ra thu nhập
ổn định và lợi nhuận
tốt.

8
Nhượng quyền Chuỗi cửa
hàng tin dùng Vietlott - BT là
mô hình khởi nghiệp an
toàn, vốn thấp, ít rủi ro nhất
trên thị trường.

2.7 So sánh với thị trường

CHUỖI CỬA HÀNG TIN DÙNG VIETLOTT - BT

YẾU TỐ KINH DOANH

CỬA HÀNG, MÔ HÌNH BÁN LẺ TỰ PHÁT

Được thừa hưởng và bảo trợ bởi thương hiệu Vietlott

THƯƠNG HIỆU

Chưa có thương hiệu hoặc thương hiệu nhỏ. Muốn gây
dựng cửa hàng mất rất nhiều thời gian, tiền bạc nhưng
chưa đảm bảo thành công

Kết hợp linh hoạt giữa 2 loại hình vé số và hàng tiêu dùng
thiết yếu giúp thu hút tệp khách hàng đa dạng, tăng tính
cạnh tranh, ít ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh.

Ý TƯỞNG
KINH DOANH

Kinh doanh thuần túy tập trung vào 1 nhóm ngành hàng tạo
ra giá trị lớn nhưng chịu sự cạnh tranh gay gắt của kinh tế thị
trường và nhiều yếu tố xã hội khác.

Được cung cấp các sản phẩm hàng tiêu dung chất lượng,
chọn lọc, đa dạng được sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập
khẩu với đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ. Hàng hóa, sản
phẩm được cung cấp trực tiếp không qua trung gian.

SẢN PHẨM

Hàng hóa thường được cung cấp bởi các đối tác, đại lý,
nhà phân phối trung gian. Chất lượng nguồn hàng nhiều khi
thiếu sự ổn định.

Có sẵn nguồn khách hàng trung thành do thương hiệu
Vietlott đã đi sâu vào cuộc sống.
Khả năng giữ chân khách hàng tốt nhờ vào định hướng
chỉ kinh doanh sản phẩm và dịch vụ chất lượng.
Có đầy đủ bộ quy trình vận hành hệ thống đảm bảo cho
khách hàng vận hành trơn và hiệu quả, giảm thiểu tối đa
các chi phí phát sinh. Dogo và Vietlott tự hào có thể đảm
bảo sự ổn định vận hành và cung ứng cho tất cả các
cửa hàng trên toàn bộ 63 tỉnh thành Việt Nam.
Chi phí đầu tư được tối ưu và tiết kiệm do thừa hưởng
những lợi ích sẵn có của thương hiệu Vietlott như marketing, thiết kế, sản phẩm hướng tới tệp khách hàng rộng,
chiết khấu tốt, tiềm năng lợi nhuận cao.

KHÁCH HÀNG

VẬN HÀNH
CUNG ỨNG

HIỆU QUẢ
KINH DOANH

Phải tự tìm kiếm và giữ chân khách hàng

Chuỗi cung ứng nhỏ gọn, chủ yếu nằm trên các địa bàn
thành phố lớn. Hệ thống vận hành, chăm sóc cửa hàng
không có sự đồng bộ, chuyên nghiệp như hệ thống của
Dogo & Vietlott
Chi phí đầu tư ban đầu cao. Doanh thu và lợi nhuận chịu
sự cạnh tranh, ảnh hưởng lớn từ thị trường, tỷ lệ thành
công thấp.

PHẦN 3: CHÍNH SÁCH HỢP TÁC
3.1 Quy trình triển khai
Dogo Việt Nam triển khai thiết
kế hệ thống nhận diện phù
hợp với mặt bằng, lên danh
mục hàng hóa

KÝ HỢP ĐỒNG

BƯỚC 05

BƯỚC 04

Dogo Việt Nam cùng Vietlott
lập kế hoạch thi công, xây
dựng, lắp đặt hệ thống

BƯỚC 06
Tiền hành thi công bảng biển
và cung cấp trang thiết bị
cần thiết

Dogo phê duyệt mặt bằng kinh
doanh và đề xuất mô hình phù
hợp với mặt bằng của đối tác

BƯỚC 07

BƯỚC 03

QUY
TRÌNH

BƯỚC 02

BƯỚC 08

Dogo Việt Nam khảo sát địa
điểm, mặt bằng kinh doanh
phù hợp với tiêu chí đưa ra

BƯỚC 01

Khách hàng gửi nhu cầu triển
khai thông qua hệ thống
tổng đài của Dogo Việt Nam

1900.29.29.28

Tiền hành giao hàng và
sắp xếp trưng bày theo
quy chuẩn

BƯỚC 09

Đào tạo nhân sự cửa hàng
các quy trình vận hành

BƯỚC 10

Khai trương và bàn giao lại
cho đối tác

3.2 Quyền lợi khách hàng
1

Được tư vấn mô hình kinh doanh: Đối tác sẽ được tư vấn mô hình kinh doanh phù hợp với vị trí, địa điểm,
hoàn cảnh của mình từ chuyên gia bán lẻ. Những mô hình này đã được kiểm chứng rất nhiều cửa hàng.
Được đề xuất xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả: Đối tác sẽ được tư vấn xây dựng mô hình kinh hiệu
quả, tối ưu doanh số bán hàng, tối ưu chi phí, tối ưu lợi nhuận, quản trị cạnh tranh tối, phù hợp với xu hướng
cạnh tranh trong tương lai.

3

Được phát triển mô hình kinh doanh linh hoạt: Xuyên suốt quá trình hợp tác, đối tác thường xuyên được
Dogo Việt nam và Vietlott đồng hành hỗ trợ quản lý vận hành cửa hàng, quản trị, phân tích hoạt động cửa
hàng một cách hiệu quả và tối ưu nhất.
Được sử dụng miễn phí bộ nhận diện thương hiệu: Các hạng mục liên quan đến nhận diện thương hiệu,
Marketing truyền thống được Dogo & Vietlott hỗ trợ miễn phí trong quá trình hợp tác kinh doanh.

5

6

Đào Tạo Miễn Phí chủ cửa hàng - Nhân Viên: Đối tác sẽ được chuyên gia đào tạo kiến thức kinh doanh,
và hỗ trợ xuyên suốt quá trình hoạt động.
Đào tạo cách làm marketing và bán hàng online để tăng doanh thu cho cửa hàng: Đối tác sẽ được đào
tạo kiến thức kinh doanh online bao gồm: Facebook, Video Marketing, SEO...

9

4

Miễn Phí thi công Biển chính - Biển vẫy: Đối tác sẽ được đầu tư MIỄN PHÍ biển chính và biển vẫy theo chuẩn
của Dogo Việt Nam & Vietlott.
Miễn phí phần mềm bán hàng: Đối tác sẽ được Dogo Việt Nam & Vietlott MIỄN PHí phần mềm bán hàng
quản lý chuỗi trị giá 20.000.000đ. Đây là phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng thông minh, khoa học.

7

2

8

Marketing miễn phí theo hệ thống chuỗi: Đối tác sẽ được thừa hưởng quyền lợi cửa hàng trong hệ thống
chuỗi của Vietlott, được quảng bá hình ảnh, sản phẩm, địa chỉ cửa hàng một cách MIỄN PHÍ trên các
phương tiện truyền thông của Vietlott.
Được giới thiệu các nhà cung cấp tốt đối với các mặt hàng khác mà Dogo & Vietlott không cung cấp.
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3.3 Trách nhiệm của các bên

Dogo

VIETNAM

Đối tác

TRÁCH NHIỆM & HỖ TRỢ

TRÁCH NHIỆM & HỖ TRỢ

Tư vấn, hỗ trợ set up cửa hàng

Đảm bảo mặt bằng và tài chính tối thiểu cho
cửa hàng hoạt động

Thiết kế và thi công hoàn thiện bộ nhận diện
thương hiệu Vietlott theo tiêu chuẩn

Chỉ được chuyển nhượng HĐ sau khi có chấp
thuận của Dogo Việt Nam & Vietlott

Tư vấn sử dụng phần mềm thích hợp
Tư vấn chiến lược kinh doanh và MKT

Không được phép đưa hàng giả, hàng nhái
vào cửa hàng

Đảm bảo chuỗi cung ứng nguồn hàng chất
lượng, giá cả phù hợp, cập nhật xu hướng

Không tự ý điều chỉnh hình ảnh nhận diện gây
tổn hại thương hiệu Vietlott

Cung cấp các chương trình marketing và
khuyến mại từ hệ thống

Không điều chỉnh giá bán khi chưa có sự đồng
ý của Dogo Việt Nam & Vietlott

Đào tạo nhân sự cho cửa hàng

Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp trong hoạt
động cửa hàng (thuế, ĐKKD, PCCC, quản lý
người lao động)

Kiểm tra, giám sát hoạt động hàng tháng đảm
bảo cửa hàng vận hành theo đúng quy
chuẩn nhằm đạt hiệu quả kinh doanh

3.4 Quy trình vận hành

CHÚNG TÔI LÀ SỰ LỰA CHỌN
AN TOÀN VÀ TIN CẬY CỦA BẠN
Vận hành bằng hệ thống quy trình bài
bản: Quy trình đặt hàng, Quy trình bán
hàng; quy trình kiểm soát thất thoát; quy
trình quản lý tồn kho và các quy trình
khác được Dogo & Vietlott xây dựng
giúp đối tác dễ dàng vận hành.

Vận hành bằng nhân sự
chuyên nghiệp được đào tạo
kỹ càng về kỹ năng bán hàng,
quản lý cửa hàng để đảm bảo
hoạt động cửa hàng tốt nhất.

Vận hành bằng phầm mềm bán hàng
chuyên dụng giúp đối tác kiểm soát
được tồn kho, lượng bán, khách hàng
nhằm quản trị rủi ro tồn kho và đưa ra kế
hoạch bán hàng tốt nhất.

Vận hành bằng các chương
trình khuyến mại, chương
trình tiếp thị hàng tháng
nhằm thu hút và giữ chân
khách hàng tới cửa hàng.

3.5 Quy trình đăng ký mở cửa hàng

BƯỚC 1

Liên hệ chúng tôi!

Khách hàng có
nhu cầu liên hệ

Website

www.Nhuongquyen
Vietlott.vn

www.NhuongquyenVietlott.vn
1900.29.29.28
Tầng 17, Tòa nhà Prime Centre,
53 Quang Trung, Nguyễn Du,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Facebook
NQvietlott.vn

BƯỚC 2
Dogo Việt Nam
khảo sát địa bàn

BƯỚC 3
KÝ HỢP ĐỒNG

Tổng đài

1900.29.29.28

3.6 Quy trình khai trương

BẢNG TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI NHƯỢNG QUYỀN TỪ KHI TỪ KHI KÝ HĐ NHƯỢNG QUYỀN
Stt Hạng mục
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Ký thỏa thuận
X
Thiết kế mặt bằng và bộ nhận diện thương hiệu, lên
3 danh mục hàng hóa
BT thi công bộ nhận diện thương hiệu và cung cấp
4 trang thiết bị cần thiết
5
6
7

BT giao hàng và sắp xếp trưng bày theo quy chuẩn
Tuyển dụng, đào tạo nhân sự tại cửa hàng
Khai trương và bàn giao lại cho đối tác
Tổng thời gian

14 ngày

3.7 Hỗ trợ chăm sóc sau bán hàng

Chuyên viên CSKH
Mỗi xã, phường 1 chuyên
viên chăm sóc khách hàng
- Thường xuyên tổ chức ghé
thăm chăm sóc điểm bán
- Giải đáp thắc mắc, khiếu nại
- Tư vấn về hàng hóa
- Đào tạo các thức bán hàng
- Hỗ trợ nhập hàng
- Cung cấp các vật tư tiêu
hao, vật phẩm Marketing

Hệ thống Logistic

Tổng đài 1900.29.29.28

Mỗi tỉnh có từ 2 - 3 nhà phân phối
Dogo Việt Nam vận hành

Hệ thống tổng đài hỗ trợ, giải
đáp thắc mắc của Dogo

- Giao nhận hàng hóa tới điểm bán
- Đối trả hàng hóa lỗi, bán chậm
- Thu tiền hàng

- Thường xuyên gọi điện CSKH
- Giải đáp thắc mắc, khiếu nại
- Hỗ trợ đặt hàng, giao hàng,
kiểm tra đơn hàng

Dogo

VIETNAM
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DOGO VIỆT NAM
TRỤ SỞ CHÍNH:
Tầng 17, Tòa nhà Prime Centre, 53 Quang Trung, Nguyễn
Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 1900.29.29.28 - Email: Vietlott.dogo@gmail.com
Website: www.NhuongquyenVietlott.vn

