TÀI LIỆU GIỚI THIỆU MÔ HÌNH

C H U ỖI C Ử A H ÀN G 0 2 0 S H O P

BÁN SỈ TẠI KH O

TRỤ SỞ CHÍNH: 467 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên

Tel: 1900.29.29.28 - Email: O2OShop.T608@gmail.com

Gia Lâm, Hà Nội

Website: www.O2OShop.com

GIỚI THIỆU O2O SHOP

SHOP 020

BÁN SỈ TẠI KHO

1. Giới thiệu O2O SHOP:
O2O SHOP (ONLINE TO OFFLINE SHOP) là chuỗi
các cửa hàng nhỏ lẻ được đầu tư, tổ chức theo
dạng ủy quyền và nhượng quyền bởi Công ty
TNHH MTV T608 (T608) đơn vị quân đội trực thuộc
Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc
phòng (GAET).

O2O Shop chuyên bán lẻ với giá sỉ các sản phẩm
hàng hóa tiêu dùng chất lượng cao được T608 đặt
hàng sản xuất qua các nhà máy lớn uy tín tại Việt
Nam.
2. Giới thiệu mô hình BÁN SỈ TẠI KHO:
“BÁN SỈ TẠI KHO”,“BÁN SỈ TẠI NHÀ” là mô hình
kinh doanh tân tiến, hiện đại, khoa học, giúp tiết
giảm chi phí trung gian, đưa sản phẩm chất lượng
tốt, tiệm cận giá gốc, trực tiếp từ nhà sản xuất đến
tận tay người người tiêu dùng.
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GIỚI THIỆU CÔNG TY T608

SHOP 020

BÁN SỈ TẠI KHO

Công ty TNHH một thành viên T608 (Công ty T608) là đơn vị vận tải, kinh tế trực thuộc Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật CNQP được thành
lập theo quyết định số 216/QĐ-KH ngay 17/02/1971 của Cục trưởng Cục vật tư nhiên liệu – Tổng cục Hậu Cần.
Trải qua hơn 47 năm hoạt động, Công ty T608 vinh dự được hàng ngàn Khách hàng đánh giá là một trong các địa chỉ đáng tin cậy
trong lĩnh vực cung cấp vận tải, hàng hóa, thiết bị và các dịch vụ theo chức năng ngành nghề kinh doanh của Công ty. Với
phương châm “Hợp tác để cùng phát triển” và định hướng “Chuyên nghiệp hơn trong cung ứng dịch vụ”. T608 đó, đang và sẽ nỗ
lực cải thiện cả về nhân lực, vật lực nhằm nâng cao uy tín thương hiệu, niềm tin của khách hàng.
Công ty T608 cũng là đối tác tin cậy thường xuyên cung cấp hàng hóa cho hàng triệu hội viên các tổ chức Hiệp hội lớn tại Việt Nam
như: Nông dân, Phụ nữ, Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, Công đoàn - liên đoàn lao động,..
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SHOP 020

PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC

ĐIỀU KIỆN MỞ SHOP
Là các cán bộ, hội viên, đoàn viên
thuộc Hội LHPN, Hội nông dân, Đoàn TN
CSHCM Việt Nam.
Sở hữu mặt bằng kinh doanh diện tích từ
15m2 - 30m2 mà không phải đi thuê.
Đảm bảo tài chính kinh doanh tối thiểu
từ 10 triệu đồng.
Đơn hàng đầu tối thiểu 20 triệu đồng,
được công nợ 50% trong 3 tháng.

ĐĂNG KÝ MỞ SHOP: 0961.256.979

BÁN SỈ TẠI KHO

QUYỀN LỢI KINH DOANH
Được hỗ trợ các chương trình hội thảo,
tập huấn, đào tạo nghiệp vụ bán hàng.
Hỗ trợ mua trang bị biển bảng, quầy kệ
trưng bày theo nhận diện tiêu chuẩn
Được toàn quyền quyết định giá bán với
lợi nhuận từ 20%-40% tùy sản phẩm
Thưởng doanh số năm 2% nếu đạt
doanh số theo quy định.
Doanh số dự báo trung bình đạt 45
triệu/shop/tháng. (Mức chi tiêu cho
hàng tiêu dùng của mỗi gia đình hàng
tháng 300k x 1.500 hộ/làng/xã).
Độc quyền thị trường, mỗi xã phường
không mở quá 2 cửa hàng O2O Shop.
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SHOP 020

LỢI THẾ CẠNH TRANH

BÁN SỈ TẠI KHO

ĐỘC ĐÁO

1

O2O SHOP - BÁN SỈ TẠI KHO,
BÁN SỈ TẠI NHÀ tạo thành
kênh phân phối độc đáo,
giảm bớt các khâu trung
gian, đưa hàng hóa từ nhà
máy tới tay người tiêu
dùng với chất lượng và giá
cả cạnh tranh nhất.

UY TÍN

2

LINH HOẠT

3

Mô hình tổ chức linh hoạt,
dễ dàng mở rộng số lượng
cửa hàng, gia tăng thương
hiệu, phát triển thị trường
thông qua các SHOP ỦY
QUYỀN và NHƯỢNG QUYỀN
THƯƠNG MẠI

Mô hình được tổ chức, vận
hành bởi Công ty TNHH MTV
T608 đơn vị quân đội trực
thuộc Tổng cục hậu cần với
hơn 50 năm hoạt động và
phát triển.

TỐI ƯU
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O2O Shop là các cửa hàng
nhỏ gọn, không cần vị trị
đẹp, không mất nhiều chi
phí khởi tạo, vận hành bảo
hiệu quả hoạt động tốt,
mang lại giá trị bền vững
cho mọi đối tượng kinh
doanh
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SHOP 020

SẢN PHẨM TẠI O2O SHOP

BÁN SỈ TẠI KHO

Nhóm các sản phẩm hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày, có chất lượng tốt và lợi nhuận cao. Được đặt hàng sản
xuất OEM từ các nhà máy lớn, uy tín tại Việt Nam theo nhãn riêng độc quyền cho công ty T608.
Chăm sóc cá nhân

Chăm sóc gia đình

Gia vị, đồ khô

- Dầu gội, sữa tắm,
bàn chải, kem đánh
răng, nhuộm tốc, trị
nám, dưỡng da,
dưỡng tóc

- Nước giặt, bột
giặt, xả vải, nước
rửa chén, nước lau
sàn nhà, tẩy toa let,
xịt kính, tẩy lồng
giặt, vệ sinh bếp,
giấy ăn

- Dầu ăn, nước
mắm, mỳ chính, hạt
nêm,
bột
canh,
tương ớt, xì dầu, mỳ
tôm
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DỊCH VỤ DỰ KIẾN CUNG CẤP (2023-2025)

SHOP 020

BÁN SỈ TẠI KHO

Nhóm dịch vụ Thương mại điện tử:
Điểm mua hộ, bán hộ,
thu hộ sản phẩm TMĐT

Điểm tiếp nhận bảo
hành, đổi trả TMĐT

Điểm trả khuyến mại
trao thưởng TMĐT

Điểm marketing quảng
bá hình ảnh TMĐT

Điểm hướng dẫn cài đặt
mua bán online TMĐT

Điểm giải đáp khiếu nại
thắc mắc TMĐT

Điểm cho vay tiêu dùng
cá nhân từ 1 - 5 tr

Điểm thanh toán hộ tiền
điện, nước, học phí,...

Nhóm dịch vụ Tài chính:

Điểm nhận, chuyển tiền

Nhóm dịch vụ GTGT khác:
Sim thẻ cào,data, thẻ
game cho điện thoại

Điểm bán dịch vụ
bảo hiểm

Điểm tiếp nhận hồ sơ
xuất khẩu lao động

Điểm mua hộ vé máy
bay, vé tàu, ô tô giá rẻ

Điểm quảng bá bán
tour du lịch QT, Nội địa,
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TRANG BỊ TIÊU CHUẨN

SHOP 020

BÁN SỈ TẠI KHO
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SETUP CỬA HÀNG

SHOP 020

BÁN SỈ TẠI KHO
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SHOP 020

QUY TRÌNH, TIẾN ĐỘ

BÁN SỈ TẠI KHO

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI SETUP (Diện tích 15-30m2)
Stt Hạng mục
1 Ký thỏa thuận
Thiết kế mặt bằng và bộ nhận diện thương hiệu, lên
3 danh mục hàng hóa
4
5
6
7

1

2
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4
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6
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8

9 10 11 12 13 14

ĐTthi công bộ nhận diện thương hiệu và cung cấp
trang thiết bị cần thiết
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
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SHOP 020

PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ ĐIỂM BÁN

BÁN SỈ TẠI KHO

1 2 3
Chuyên viên CSKH BTG

Mỗi xã 1 chuyên viên chăm
sóc khách hàng của T608

- 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

Hệ thống Logistic

Tổng đài 0961.256.979

Mỗi tỉnh có từ 2 - 3 nhà phân phối
của T608 sẵn sàng giao nhận

Hệ thống tổng đài hỗ trợ, giải
đáp thắc mắc của T608

- 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
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