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ĐẶT TÂM VÀO ĐÔI TAY

MENU

KHỞI NGHIỆP

Đ/C: BT6/16A1, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 02423 211 919

HADU VIỆT NAM
NƠI KHỞI NGUỒN CỦA ĐÔI TAY TRỊ LIỆU VÀ HÀN GẮN!



DANH MỤC

01. Nghiên cứu khảo sát thị trường,
       lựa chọn địa điểm KD.

02. Thiết kế thi công, hoàn thiện mặt bằng KD.

03. Hoàn thiện trang thiết bị, nguyên vật liệu.

04. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu.

05. Cung cấp nhân sự vận hành.

06. Xây dựng, tư vấn quy trình vận hành.

07. Tư vấn lên kế hoạch ngày khai trương.

08. Tư vấn về chiến lược phát triển.



NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT 

1. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thị trường;
    lựa chọn mô hình Kinh Doanh. 

2. Tư vấn lựa chọn địa điểm Kinh Doanh.

3. Xác định công suất dự án.

Thời gian dự kiến: 7 ngày

Thời gian dự kiến: 2 ngày

Thời gian dự kiến: 3 ngày

Chi phí dự kiến: 5% Tổng mức đầu tư, tối thiểu 5.000.000đ

Chi phí dự kiến: Miễn phí

Chi phí dự kiến: Miễn phí

Mục tiêu - Công việc cụ thể:     Kết quả nghiên cứu được báo cáo bằng văn bản
                                                         Biết được tính khả thi của mô hình kinh doanh.
                                                         Chốt Menu dịch vụ.

 Mục tiêu - Công việc cụ thể:     Lên được khung yêu cầu về mặt bằng
                                                          Khảo sát thực tế và lựa chọn mặt bằng.
                                                          Chốt mặt bằng.

Mục tiêu - Công việc cụ thể:     Tính toán dòng tiền.
                                                         Tính toán thời gian hoàn vốn.

01.
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THIẾT KẾ THI CÔNG

02.

Thời gian dự kiến: 3 ngày.

Thời gian dự kiến: 1 ngày.

Thời gian dự kiến: 7 ngày.

Thời gian dự kiến: 5 - 30 ngày.

Chi phí dự kiến: Miễn phí.

Chi phí dự kiến: Miễn phí.

Chi phí dự kiến: 250.000đ/m2 sàn.

Chi phí dự kiến: Theo báo giá thực tế của bên
                              thứ 3 do Hadu giới thiệu.

1.1 Thiết kế

1.2 Thi công

Phân chia mặt bằng công năng dịch vụ
khách hàng theo hướng tối ưu vận hành.

Tư vấn phong cách, các hạng mục trang trí.

Thiết kế nội thất (2D, 3D, bổ kỹ thuật).

Giới thiệu đơn vị thi công.
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TRANG THIẾT BỊ
03.

Chi phí dự kiến: Miễn phí.

Công việc cụ thể: Ký HĐ mua bán.

Mục tiêu công việc:     Đầy đủ cho hoạt động vận
                                         hành ổn định.

01. Lên danh mục các TB, CCDC, NVL cần thiết.

Chi phí dự kiến: Theo đơn hàng thực tế.

Chi phí dự kiến: Theo đơn hàng thực tế.

Công việc cụ thể: Ký HĐ mua bán.

Công việc cụ thể: Ký HĐ nguyên tắc.

Mục tiêu công việc:    Chốt danh mục TB, CCDC, NVL.
                                       

Mục tiêu công việc:    Đầy đủ cho hoạt động vận
                                        hành ổn định.

02. Tư vấn lựa chọn chủng loại.

03. Lên danh mục các NVL, Hàng hóa 
cần thiết cho ít nhất 1 tháng vận hành.
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THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG

04.

NGUYỄN THỊ THANH MAI
kiểm soát nội bộ

BT6/16A1, Làng Việt Kiều Châu Âu, HĐ, HN

ics.hadu@gmail.com

haduvietnam.edu.vn

01 BUỔI
VOUCHER CHĂM SÓC MIỄN PHÍ TRỊ GIÁ

2.000.000Đ

Sự có mặt của anh/chị là niềm vinh hạnh với  Phương Nga!

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

THỜI GIAN: 17H00

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM
SPA & MASSAGE TRỊ LIỆU

Trân Trọng Kính Mời
ANH / CHỊ ĐẾN THAM DỰ

PG1-19, Tòa nhà Vincom, 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La

VUI LÒNG TẮT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN 
KHI RỜI KHỎI PHÒNG TỦ GIÀY

Phòng

NGÂM LÁ THUỐC

GIỎ ĐỂ TÚI THƠM

Chi phí dự kiến: Theo bảng chi tiết (Danh mục thiết kế).

Công việc cụ thể: Theo đơn đặt hàng.

Mục tiêu công việc:     Đồng nhất bộ nhận diện thương hiệu
                                         phục vụ cho công tác truyền thông
                                         Nâng cao trải nghiệm, ấn tượng của khách hàng
                                         Mở rộng tiềm năng phát triển hệ thống trong tương lai.

1. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu.

Tư vấn thiết kế Logo và trọn bộ nhận diện thương hiệu
(Logo, Ảnh bìa, Ảnh đại diện, Cardvisit, Đồng phục, Khăn, Cốc..).

05

2. Dịch vụ sửa ảnh, quay, dựng video

Chỉnh sửa hình ảnh có mẫu sẵn của Hadu. 50.000
100.000
500.000

3.000.000

Chỉnh sửa hình ảnh theo yêu cầu.
Chỉnh sửa, cắt ghép video theo yêu cầu.
Quay chụp, chỉnh sửa video mới. 

3. Dịch vụ khác

BOT Tương Tác 10.000đ/ngày

5.000đ/like/thángVIP Like Bài Viết

340đ/likeBuff like fanpage
2.000đ/cmt/postBuff Comment Bài Viết

200đ/like/postBuff Like Bài Viết
8.000đ/review/pageBuff Ratings & Reviews fanpage

400đ/likeBuff Like Instagram
234đ/followBuff Follow Instagram

80đ/likeBuff Like Tiktok
166đ/followBuff Follow Tiktok
100.000đ/IDLọc Bạn Bè Không Tương Tác
170đ/followBuff follow trang cá nhân

Hotline: 0943.71.68.66

PG1-19, Tòa nhà Vincom, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

0943.71.68.66

Voucher áp dụng cho 1 khách hàng / 1 lượt sử dụng

Voucher có thời hạn từ ......./......./.......đến....../......./.......

Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt



DANH MỤC THIẾT KẾ
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Gói thiết kế 1.900.000
2.200.000
Start-up Mini Start-up Standard

3.000.000
4.100.000

Start-up Full

4.500.000
8.200.000

Logo 500.000

Avatar, ảnh bìa page 100.000

Card Visit 100.000

Đồng phục 200.000

Menu để bàn 200.000

Thẻ liệu trình 100.000

Banner Opening soon 400.000

Bảng 6 điều cần lưu ý 200.000

03 Voucher chương trình theo yêu cầu 600.000

03 Standee chương trình theo yêu cầu 600.000

01 Backdrop chương trình theo yêu cầu 400.000

03 Banner chương trình theo yêu cầu 600.000

Voucher mời khai trương 200.000

Standee mừng khai trương 200.000

Menu quyển 400.000

Biển hiệu trung tâm 400.000

Form Thẻ bảo hành 100.000

10 biển (biển tên phòng, tên ngăn tủ,
dụng cụ, biển báo theo yêu cầu) 500.000

10 Hình ảnh truyền thông đăng tải lên
các trang mạng xã hội: fb, zalo, ins,... trong tháng 500.000

20 biển (biển tên phòng, tên ngăn tủ,
tên dụng cụ, biển báo theo yêu cầu) 1.000.000

30 Hình ảnh truyền thông đăng tải lên
các trang mạng xã hội: fb, zalo, ins,... trong tháng

Biển tên/chức danh 100.000

Mẫu sổ sách, kẹp file 100.000

Decal các thông điệp bảo vệ môi trường
(dán ở các khu vực công cộng) 200.000

1.500.000

Gói Member (300.000/tháng)
* Sử dụng phòng thiết kế trong 1 tháng.
* Tối đa 30 sản phẩm thiết kế. 
* Loại sản phẩm áp dụng:
Hình ảnh truyền thông, voucher, standee các chương trình.



Chi phí dự kiến: 10.000.000 đ/người.

Thời gian dự kiến: 01 tháng.

Chi phí dự kiến: 20.000.000 đ/người/tháng.

Chi phí dự kiến: 2.000.000 đ/người.

Mục tiêu công việc: Đảm bảo về số lượng nhân sự đủ vận hành.

Lễ tân.

Chi phí dự kiến: 3.000.000 đ/người.

Kỹ thuật viên.

Chi phí dự kiến: 4.000.000 đ/người.

Chi phí dự kiến: 5.000.000 đ/người.

Thời gian dự kiến: 01 tháng.

Lễ tân.

Chi phí dự kiến: 10.000.000 đ/người/tháng.

Chi phí dự kiến: Theo chính sách học phí của Trung tâm đào tạo
                                                                             (Quét mã QR).

Chi phí dự kiến: 01 tháng.

Kỹ thuật viên.

Chi phí dự kiến: 10.000.000 đ/người/tháng.

Thời gian dự kiến: 01-03 tháng tùy nhu cầu.

Thời gian dự kiến: 01-03 tháng tùy nhu cầu.

Thời gian dự kiến: 01-03 tháng.

Công việc cụ thể: Ký HĐ đào tạo.Công việc cụ thể: Ký HĐ đào tạo.

Công việc cụ thể: Ký HĐ cung ứng nhân sự.Công việc cụ thể: Ký HĐ cung cấp dịch vụ tuyển dụng.

01. Đào tạo nhân sự.

02. Cung ứng nhân sự vận hành ngay thời gian đầu.03. Cung cấp dịch vụ tuyển dụng.

Quản lý.

Quản lý.Quản lý.

Lễ tân.

Kỹ thuật viên.

Cung cấp nhân 
sự vận hành.

05.
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Tư vấn quy
trình vận hành.

06.

01. CUNG CẤP PHẦN MỀM QUẢN LÝ 

04. HỢP ĐỒNG NHÂN SỰ 05. HỆ THỐNG BÁO CÁO 06. TƯ VẤN THỦ TỤC PHÁP LÝ

02. THIẾT BỊ BÁN HÀNG 03. TƯ VẤN QUY TRÌNH VẬN HÀNH

Chi phí dự kiến: 500.000 đ - 1.000.000 đ/ gói/ tháng.

Mục tiêu công việc:    

Chi phí dự kiến: Tùy theo nhu cầu thực tế.

Mục tiêu công việc:    

Chi phí dự kiến: Miễn phí.

Chi tiết công việc: 
Hành trình trải nghiệm KH.
Quy trình phối hợp làm việc giữa các vị trí.
Quy trình chấm công tính lương.
Quy trình kiểm soát doanh thu, hàng hóa.

Chi phí dự kiến: Miễn phí.

Chi tiết công việc: 
Tư vấn xây dựng hệ thống lương thưởng.
Tư vấn xây dựng chế độ nhân viên.
Tư vấn hồ sơ hợp đồng với nhân sự.
=> Duy trì đội ngũ nhân sự ổn định.

Chi phí dự kiến: Miễn phí.

Chi tiết công việc: 
Báo cáo doanh thu chi phí.
Báo cáo số lượng dịch vụ được ưa thích.
Báo cáo tiêu hao nguyên vật liệu...
=> Có số liệu để đưa ra quyết định KD kịp thời.

Chi phí dự kiến: Miễn phí.

Chi tiết công việc: 
Thủ tục thành lập HKD, Công ty, ĐĐKD.
Quy trình xin cấp phép PCCC, ATTP,...
Tối ưu các khoản chi phí với cơ quan nhà nước.

Lưu trữ thông tin khách hàng.
Tích hợp SMS chăm sóc KH.
Tổng hợp báo cáo dữ liệu.
Tối ưu vận hành.

Đầy đủ thiết bị bán hàng
(Máy bán hàng, máy in hóa đơn...).
Tích hợp cổng thanh toán điện tử.

CUSTOMER  SATISFACTION
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Hỗ trợ 
ngày 

khai trương

Chi phí dự kiến: Miễn phí

Công việc cụ thể: 
Kiểm tra lại toàn bộ cơ sở và hướng dẫn vận hành thử theo đúng hành trình
 trải nghiệm,  hướng dẫn tương tác giữa các bộ phận trong trung tâm.

Chi phí dự kiến: Miễn phí

Công việc cụ thể: 
Lên kế hoạch ,hướng dẫn tương tác giữa các bộ phận trong trung tâm.

Chi phí dự kiến: Miễn phí

Công việc cụ thể: 
Lên kế hoạch ,hướng dẫn tương tác giữa các bộ phận trong trung tâm.

07.

01. Hỗ trợ kiện toàn cơ sở trước ngày khai trương.

02. Tư vấn về kế hoạch ngày khai trương.

03. Hỗ trợ về mặt truyền thông.

04. Hỗ trợ về mặt nhân sự.

Chi phí dự kiến: Miễn phí

Công việc cụ thể: 
Lên kế hoạch , hướng dẫn tương tác giữa các bộ phận trong trung tâm.
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08.
Tư vấn

về chiến lược
phát triển.

01

02

03

Tư vấn định
hướng nhóm 

KH cốt lõi.

(Miễn phí)

Tư vấn về
các kế hoạch
truyền thông
hàng tháng.

(Miễn phí)

Hỗ trợ thực hiện 
CT chăm sóc

sức khỏe
cộng đồng

tại địa phương.

(Theo chi phí thực tế)
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