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LỜI MỞ ĐẦU 

Hiện nay khi nhắc tới tiếng Anh, người ta nghĩ ngay đó là ngôn ngữ toàn 

cầu: là ngôn ngữ chính thức của hơn 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, là ngôn ngữ 

chính thức của EU và là ngôn ngữ thứ 3 được nhiều người sử dụng nhất chỉ sau 

tiếng Trung Quốc và Tây Ban Nha. Các sự kiện quốc tế, các tổ chức toàn cầu,… 

cũng mặc định coi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. Ngoài ra, tiếng Anh được 

hơn 400 triệu người trên toàn thế giới dùng làm tiếng mẹ đẻ, hơn 1 tỷ người dùng 

tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai (theo Wikipedia), những quốc gia phát triển có thu 

nhập đầu người cao nhất trên thế giới đều sử dụng thành thạo tiếng Anh, hoặc được 

sử dụng phổ biến, được dạy là môn học trong trường… 

Đối với Việt Nam, một nước đang đứng trước thời đại phát triển, mở rộng ra 

với cánh cửa toàn cầu hoá, tiếng Anh lại càng có vai trò quan trọng. Với các bạn 

học sinh, sinh viên, những thế hệ tương lai của đất nước, việc học tiếng Anh lại 

càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Hiểu được điều đó, nên hệ thống giáo dục 

của Việt Nam đã đưa tiếng Anh là môn học bắt buộc trên ghế nhà trường từ những 

năm tiểu học. Tiếng Anh cũng là môn thi tốt nghiệp bắt buộc các cấp nhưng thực 

trạng học tiếng Anh ở Việt Nam vẫn còn là vấn đề đau đầu của các nhà làm giáo 

dục cũng như cha mẹ học sinh muốn con em mình giỏi tiếng Anh. Làm thế nào để 

tìm được một phương pháp học tiếng Anh chuẩn? Giúp con em mình tiến bộ 

nhanh? Tại sao các bạn học sinh, sinh viên học những hơn chục năm tiếng Anh 

trong trường mà khi ra trường thì đa số lại không giao tiếp được bằng tiếng Anh? 

Có hàng trăm trung tâm tiếng Anh đang mọc lên như nấm tại Quảng Ngãi và 

trên khắp cả nước nhưng chưa có một trung tâm Anh ngữ nào dành cho lứa tuổi 

mầm non và các bậc phụ huynh khi họ có nhu cầu muốn học tiếng Anh cùng con 

hay họ muốn cải thiện vốn tiếng Anh của mình nhưng không có thời gian. Đây 

cũng là nhu cầu cấp thiết khi phụ huynh muốn đồng hành cùng con trong việc học 

tiếng Anh. Chính vì lý do đó nên nhóm chúng tôi mong muốn khởi nghiệp với mô 

hình “Quán Cafe kết hợp hỗ trợ dạy tiếng Anh- EFE (ENGLISH FOR 

EVERYONE)” dành cho mọi lứa tuổi từ mầm non cho đến các bậc phụ huynh. Sự 

kết hợp này rất hoàn hảo khi đáp ứng được nhu cầu của phụ huynh khi đưa con em 

mình đến quán của chúng tôi. Phụ huynh có thể nhâm nhi một ly cà phê hay một 

loại thức uống bất kỳ hay một thức ăn vặt trong khi chờ đợi con em mình. Hoặc là 

phụ huynh có một lựa chọn khác đó là học tiếng Anh và vui chơi cùng con để tạo 

thêm sự gắn kết với các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, đối tượng là: học sinh, 

sinh viên, các cán bộ, nhân viên, chủ doanh nghiệp.... muốn nâng cao kĩ năng tiếng 

Anh để phục vụ cho công việc hoặc phát triển bản thân. Các bạn thay vì ngồi trong 

các phòng học khô khan với giáo trình cứng nhắc, đến với quán cafe EFE sẽ có 
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một không gian mở để gặp gỡ hoặc học nhóm cùng nhau và học những chương 

trình thiết thực phục vụ cho nhu cầu của bản thân vì chương trình học do chính các 

bạn và giáo viên giảng dạy quyết định 
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MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

Thế hệ trẻ ngày nay dần nhận ra tầm quan trọng của tiếng Anh nên đã được 

chú trọng đầu tư nhiều cho việc học tiếng Anh. Tuy nhiên, khi bắt đầu sử dụng 

tiếng Anh trong công việc thực tế thì hạn chế bắt đầu bộc lộ. Nhiều sinh viên có 

thể hoàn thành xuất sắc bài thi viết tiếng Anh nhưng lại không đủ tự tin để giao 

tiếp với người nước ngoài khi cần thiết. Nguyên nhân là chưa có môi trường để 

mọi người thực hành, tiếng Anh được sử dụng tốt khi trong môi trường bắt buộc 

phải giao tiếp tiếng Anh. Xuất phát từ lý do trên, ý tưởng kinh doanh: Mô hình 

quán cafe kết hợp hỗ trợ dạy Tiếng Anh - EFE (ENGLISH FOR EVERYONE) được 

hình thành. Quán đặt ở vị trí Căng tin Trường Đại học Phạm Văn Đồng- Đường 

Huỳnh Thúc Kháng- Phường Chánh Lộ-Tp Quảng Ngãi, rất thuận lợi cho khách 

hàng. Sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp là sản phẩm phục vụ nhu cầu 

giải khát và dịch vụ dạy Tiếng anh EFE. Nét riêng của quán là dịch vụ học tiếng 

Anh trong môi trường “chỉ có thể dùng tiếng Anh” và “học mà chơi – chơi mà 

học”. Bên cạnh đó, quán sẽ có một thư viện thu nhỏ bằng tiếng Anh để khách hàng 

có thể tăng thêm vốn từ vựng. Khách hàng trọng tâm mà EFE muốn hướng đến là 

trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học cùng phụ huynh có thể học và vui chơi cùng với 

con cái. Ngoài ra, còn nhóm khách hàng đến vì nhu cầu học tiếng Anh. Mô hình 

cafe kết hợp tiếng Anh chưa xuất hiện tại Thành phố Quảng Ngãi cho nên có một 

chút thuận lợi để chúng tôi tự tin có thể phát triển mô hình này. Nhà cung cấp đóng 

vai trò quan trọng đối với sự thành công của quán. Đặc biệt, với mảng giảng dạy, 

chúng tôi sẽ hợp đồng với các giáo viên và sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. 

Ngoài ra, giá cả của các sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên và người lao 

động. Để mọi người biết đến nhiều hơn chúng tôi sẽ tạo một trang page trên mạng 

xã hội Facebook hằng ngày đăng các tin quảng cáo và các ảnh đẹp chất lượng của 

sản phẩm và phát tờ rơi. Với vốn đầu tư 500.00.000 triệu, quán mong muốn trong 

hơn 2 năm đầu hoạt động EFE  sẽ thu hồi được vốn. Ngoài ra, EFE sẽ giúp cho các 

bạn có cơ hội thực hành những lý thuyết tiếng Anh được học trên nhà trường. Giúp 

giảm tình trạng thất nghiệp, giảm gánh nặng xã hội, góp phần làm tăng trưởng kinh 

tế. Đó chính là lý do mà EFE ra đời, chúng tôi muốn tạo ra môi trường để tiếng 

Anh được học hiệu quả nhất trong thời đại công nghiệp 4.0 . 
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1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 

- Tên dự án: Mô hình quán cafe kết hợp hỗ trợ dạy Tiếng Anh - EFE 

(ENGLISH FOR EVERYONE). 

- Địa điểm: Khu vực Căng tin Trường Đại học Phạm Văn Đồng- Đường 

Huỳnh Thúc Kháng -Phường Chánh Lộ -Tp Quảng Ngãi 

Chúng tôi chọn địa điểm này vì có những lợi thế như: 

+ Quán mặt đường, vừa không quá ồn ào, không quá sâu ảnh hưởng đi lại, 

đặc biệt là giá cả thuê phù hợp với nguồn kinh phí eo hẹp. 

+ Khu vực này có nhiều hoạt động của học sinh, sinh viên: thể thao, ăn 

uống, giải khát, vui chơi giải trí, học hành…nên phù hợp cho hoạt động của 

quán 

- Ngành nghề kinh doanh: cung cấp dịch vụ giải khát và hỗ trợ dạy Tiếng anh  

1.1 Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu 

Chúng tôi sẽ tạo ra một không gian đặc trưng, vừa tạo nét riêng biệt cho 

quán vừa tạo không khí cởi mở, thoải mái để bạn dễ dàng hòa nhập, cũng như giao 

lưu học hỏi và tự tin sử dụng vốn tiếng Anh của mình Chính vì vậy, sản phẩm của 

chúng tôi bao gồm 2 mảng chính: 

*Sản phẩm phục vụ nhu cầu giải khát 

Sản phẩm của EFE là cà phê, các loại nước uống giải khát và các món ăn 

nhẹ. Trong khi chờ đợi con cái vui chơi thì các bậc phụ huynh có thể nhâm nhi một 

ly cà phê hay một loại thức uống bất kỳ hay một món ăn nhẹ. Mọi thông báo, niêm 

yết, cũng như mọi giấy tờ sử dụng trong quán như biên lai, thực đơn,… đều bằng 

một ngôn ngữ duy nhất đó là tiếng Anh. Nhân viên của quán sẽ sử dụng 100% 

tiếng Anh trong quá trình giao tiếp. Chính điều này sẽ giúp các bạn chủ động sử 

dụng tiếng Anh và “chỉ có thể sử dụng tiếng Anh”. Nhân viên sẽ là những người 

trẻ, nhiệt tình, cởi mở, năng động, hiểu biết về văn hóa Anh, luôn sẵn sàng trò 

chuyện và giúp đỡ bạn trong học tập và giao tiếp tiếng Anh 

* Dịch vụ dạy Tiếng anh 

Dịch vụ mà EFE mang lại cho khách hàng sẽ có 2 khu hỗ trợ dạy Tiếng 

Anh. Một khu là “entertainment English” chuyên phục vụ cho các nhu cầu vui 

chơi, giải trí bằng tiếng Anh dành cho lứa tuổi mầm non và tiểu học; Các mô hình, 

vật dụng được ghi chú bằng Tiếng anh để cho các bé có thể nhớ được mặt chữ cái 

dù chưa biết đọc như thế nào; Phụ huynh có thể vui chơi cùng con để tạo thêm sự 

gắn kết với các thành viên trong gia đình vừa có thể ôn lại vốn Tiếng anh của 

mình; Các trò chơi sẽ thiết kế theo hình thức vừa học vừa chơi. Một khu 

là“Academic English” dành cho lứa tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông, các 
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cán bộ, nhân viên, chủ doanh nghiệp… chuyên phục vụ cho nhu cầu học tiếng 

Anh. Các bạn có thể tự thành lập nhóm học, tự lên thời gian học và giáo viên giảng 

dạy tại quán; Quán sẽ hỗ trợ không gian học và giáo viên; Nội dung bài học do 

nhóm và giáo viên quyết định theo yêu cầu của nhóm 

Ngoài ra, trong quán có lắp đặt các thiết bị phục vụ cho nhu cầu học tập và 

rèn luyện tiếng Anh như: máy vi tính, loa, tivi, cung cấp dịch vụ truy cập internet 

bằng Wifi. Hàng tuần chúng tôi sẽ cập nhật các bài nghe, các thông tin thời sự 

bằng tiếng Anh để các bạn theo dõi 

1.2  Mục đích của dự án: 

Khác với các quán café hiện có trên địa bàn Quảng Ngãi, quán Café của 

chúng tôi tạo nét riêng bằng cách cung cấp dịch vụ học tiếng Anh trong môi trường 

“chỉ có thể sử dụng tiếng Anh” và “học mà chơi – chơi mà học”, vừa tạo không 

gian thư giãn, giải trí nhưng vẫn giúp cho khách hàng thêm phần kiến thức tiếng 

Anh. Đến với quán của chúng tôi khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái bởi đội ngũ 

nhân viên nhiệt tình hỗ trợ giao tiếp bằng Tiếng Anh, đảm bảo vệ sinh ATTP, giá 

cả hợp lý, khu hỗ trợ dạy Tiếng Anh và đặc biệt là khu vui chơi Tiếng Anh dành 

cho lứa tuổi mầm non và tiểu học sẽ là nơi gắn kết gia đình lại với nhau. Khu vui 

chơi kết hợp hỗ trợ dạy Tiếng Anh sẽ giúp các bé khám phá những điều mới lạ từ 

cuộc sống. Thay vì chúng ta cho các bé sử dụng smartphone để phá hoại óc sáng 

tạo của chúng dẫn đến các bé có biểu hiện của bệnh trầm cảm, thì chúng ta cho các 

bé đến khu vui chơi của EFE để các bé có thể tăng cường vận động trí óc và sáng 

tạo hơn. Đối với nhóm khách hàng là học sinh trung học, trung học phổ thông hay 

các cán bộ, nhân viên, chủ doanh nghiệp…muốn có không gian giao tiếp, giao lưu, 

trau dồi Tiếng Anh. Môi trường của quán bắt buộc phải dùng tiếng Anh thì đây là 

nơi vốn kiến thức tiếng Anh được vận dụng tốt nhất. EFE sẽ là chiếc cầu nối, kết 

nối các bạn lại với nhau và hỗ trợ giáo viên giảng dạy nếu khách hàng yêu cầu 

* Slogan 

Slogan mà EFE – ENGLISH FOR EVERYONE chúng tôi muốn hướng đến 

đó là :  “Nurturing talent, raising the future ” 

“Ươm mầm tài năng , nâng tầm tương lai ” .  

Ý nghĩa của câu nói này là: Quán chúng tôi sẽ là nơi nuôi dưỡng ước mơ cho 

trẻ em những mầm non của đất nước. Slogan thể hiện mục đích của EFE không chỉ 

đơn thuần là hướng tới tương lai, mà còn là nâng tầm tương lai đó. Đây là lí do tại 

sao em dùng chữ "nâng tầm". Tuổi trẻ luôn phải có niềm tin vào tương lai tốt hơn. 

Và EFE chính là nơi mà niềm tin đó trở thành sự thực. 
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2. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG: 

2.1. Nghiên cứu thị trường: 

 Trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, tầm quan trọng của tiếng Anh không 

thể phủ nhận và bỏ qua vì nó được dùng phổ biến ở mọi nơi trên thế giới. Trong 

thời đại phát triển và hội nhập, tiếng Anh được xem như là một công cụ, một chìa 

khóa hữu ích. Đặc biệt, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì việc sử dụng tiếng 

Anh như là ngôn ngữ chính thức giúp chúng ta tiếp cận được với sự phát triển 

chung của toàn thế giới. Trong môi trường doanh nghiệp, ngôn ngữ chung nhất và 

quan trọng nhất rõ ràng là tiếng Anh. Thêm nữa, công việc chất lượng cao đòi hỏi 

phải có khả năng hiểu và giao tiếp được tiếng Anh. Do đó, các công ty có thể dễ 

dàng mở rộng hoạt động ra các nước khác và những công ty này thường sử dụng 

nhân viên có khả năng tiếng Anh lưu loát cùng với kết quả học tập cơ bản theo yêu 

cầu. Đồng thời, sự du nhập ngày càng sâu rộng của văn hóa phương Tây làm cho 

các bạn trẻ càng có nhu cầu học tiếng Anh. 

 Quảng Ngãi là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với dân số hiện 

nay khoảng 1,3 triệu người. GRDP bình quân đầu người (2017) của tỉnh Quảng 

Ngãi là  2.312 USD/ người, thấp hơn GRDP cả nước (Nguồn: Trung tâm xúc tiến 

đầu tư tỉnh Quảng Ngãi). Kinh tế Quảng Ngãi đang ngày càng phát triển, thu hút 

hàng loạt dự án đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, nếu tính đầu tư trực tiếp của 

nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/7/2018 thu hút 1.656 dự án cấp phép mới 

với số vốn đăng ký đạt hơn 13 tỷ USD, tăng 20,2% về số dự án và tăng 2,2% về 

vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017 (Nguồn: Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh 

Quảng Ngãi). Như vậy có thể thấy nhu cầu lao động có khả năng sử dụng tiếng 

Anh lưu loát ngày càng tăng tại Quảng Ngãi. Để đáp ứng nhu cầu học tập và nâng 

cao trình độ tiếng Anh, hiện nay toàn Tỉnh có 22 trung tâm ngoại ngữ (tiếng Anh), 

tin học được cấp phép hoạt động. Theo thống kê qua các trung tâm trong toàn Tỉnh 

thì trong đó có: 1.400 học viên theo học chương trình thực hành; 2.800 học viên 

tiếng Anh trẻ em; hơn 1.900 học viên tiếng Anh giao tiếp và khoảng 375 học viên 

đào tạo theo chương trình IELTS và TOEIC. (Nguồn: Trường An, Cần quản lý 

chất lượng các trung tâm ngoại ngữ, http://baoquangngai.vn/). Có thể thấy, số 

lượng học viên theo học tại các trung tâm chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ trong dân số 

Quảng Ngãi trong khi nhu cầu phân tích ở trên lại rất cao.  

Nguyên nhân có thể đến từ nhiều phía:  

• Do số lượng trung tâm còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu người học; 

• Một số trung tâm có chất lượng còn thấp, chưa kiểm soát được chất 

lượng giáo viên; 
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• Học phí tại các trung tâm còn đắt so với thu nhập của một số nhóm 

dân cư tại Quảng Ngãi. 

 Do đó, nhóm chúng tôi đã mạnh dạn đưa ra một ý tưởng vừa liên kết tính 

thư giãn, giải trí, vừa có thể giúp cho mọi người tiếp cận với tiếng Anh một cách 

dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Mô hình đề xuất là một quán cà phê trẻ trung kết hợp 

một không gian đặc biệt với ngôn ngữ tiếng Anh. Khi đưa ra ý tưởng Quán cà phê 

kết hợp hỗ trợ tiếng anh EFE – English For Everyone, chúng tôi hướng tới mục 

tiêu thay vì phải căng thẳng hay tập trung trong một căn phòng nhỏ của 1 buổi học 

tiếng anh, chúng ta có thể vừa uống 1 tách cà phê, vừa nghe nhạc, mà vừa có thể 

ôn lại kiến thức mà chúng ta đã học hay thậm chí là đã quên. 

2.2. Thị trường trọng tâm: 

 Sau khi xem xét thị trường, quán chúng tôi xác định sẽ có 2 nhóm khách 

hàng mà chúng tôi sẽ hướng, từ đó hình thành 2 loại không gian mà chúng tôi sẽ 

thiết kế quán 

Nhóm 1: khách hàng ở mọi lứa tuổi đến quán với mục đích giải trí bằng các 

hoạt động tiếng Anh, trong đó có lứa tuổi mầm non, tiểu học. Không gian phù hợp 

với nhóm khách hàng này là không gian khép kín, kết hợp cùng với những món đồ 

chơi, những vật dụng dùng để vẽ hoặc trang trí... Mỗi vật dụng sẽ có tên tiếng Anh 

của vật dụng đó giúp cho việc vừa chơi vừa học của các bé trở nên dễ dàng hơn, 

giúp các bé tư duy nhanh hơn, nhớ từ vựng nhanh hơn. Ngoài ra, các bậc phụ 

huynh cũng có thể chơi cùng con, dễ quan sát con, và có thể học tiếng Anh cùng 

con. Chúng tôi sẽ bố trí nhân viên có kiến thức tiếng Anh để có thể giúp phụ huynh 

vui chơi cùng bé, hướng dẫn các trò chơi: như vẽ tranh, tô tượng, lắp ráp LEGO… 

Nhóm 2: Khách hàng đến vì nhu cầu học tiếng Anh. Khách hàng là học sinh 

trung học, trung học phổ thông, các cán bộ, nhân viên, chủ doanh nghiệp.... Đây 

cũng là nơi giúp cho khách hàng có được 1 không gian thư giãn sau những ngày 

làm việc, qua đó có thể ôn lại kiến thức tiếng Anh. Sẽ có một không gian mở để 

các cho các bạn đam mê có thể gặp gỡ, tổ chức offline hàng tuần, hay thậm chí là 

tổ chức một buổi học nhóm cùng nhau.  

Nhóm khách hàng này chúng tôi hướng đến tập trung trong thành phố 

Quảng Ngãi 

2.3 Đối thủ cạnh tranh: 

Mô hình quán cà phê kết hợp hỗ trợ tiếng Anh EFE của chúng tôi nằm trên 

đường Huỳnh Thúc Kháng, gần các khu dân cư mới là KDC Phát Đạt, KDC 

Trường Chinh, KDC Ngọc Bảo Viên. Đây là những khu vực có dân số trẻ, gia đình 

có điều kiện kinh tế tương đối khá giả, có khả năng đầu tư cho con cái cũng như 

nhu cầu học hành tiếng Anh của cha mẹ rất cao. Đây là điều kiện thuận lợi để mô 
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hình quán chúng tôi hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, ở cả hai mảng dịch vụ mà 

chúng tôi lựa chọn kinh doanh là “Quán café” và “Trung tâm tiếng Anh” đều có sự 

cạnh tranh lớn.  

Về quán café, trong vòng bán kính 2 km kể từ địa điểm đặt quán, có rất 

nhiều quán café lớn với không gian rộng, phù hợp cho hoạt động giải trí, vui chơi 

của trẻ em và nhu cầu giao tiếp của người lớn. Đồ uống và thức ăn nhẹ của các 

quán này cũng tương đối đa dạng. Có thể liệt kê một số quán lớn như: Sunrise, 

City view, Không gian Việt, Bờ xe nước,... Ngoài ra, trục đường Phan Đình Phùng 

từ ngã tư Lê Lợi – ngã tư Nguyễn Nghiêm còn được gọi là “phố café cóc” với hơn 

30 quán café cóc, phục vụ nhu cầu cho những người thích nhâm nhi một cốc café 

để tỉnh táo vào buổi sáng sớm, và cho những nhóm thanh niên, trung niên thích tụ 

tập trò chuyện, tán dóc vào buổi tối sau những giờ làm việc căng thẳng. Khách 

hàng trong địa bàn thành phố Quảng Ngãi phân phối khá rộng, nhưng rất thích đến 

khu vực này để giải trí, bằng chứng là vào các buổi tối và các ngày cuối tuần, gần 

như 100% quán café ở khu vực này đều đông khách.Với mức độ cạnh tranh về 

dịch vụ café như vậy, để có được sự thu hút khách, chúng tôi dự định tạo ra những 

sản phẩm giải khát mang tính đặc thù quán như các món ăn vặt nhẹ, dễ dùng, ít 

năng lượng để phù hợp với trẻ em và các loại nước uống pha chế ít ngọt nhưng 

dinh dưỡng từ sữa, trái cây và các nguyên liệu tự nhiên. 

Trong khu vực này cũng tồn tại nhiều trung tâm ngoại ngữ như AMA, Hoàn 

cầu, Mickey .... Các trung tâm này có các chương trình giảng dạy ngoại ngữ dành 

cho tất cả các đôi tượng như các lớp tiếng Anh vỡ lòng cho thiếu nhi, tiếng Anh 

giao tiếp, một số lớp nâng cao cho người đi làm .... Nhìn chung, học phí của các 

trung tâm này ở trong khoảng từ 2 – 5 triệu/tháng hoặc quý, đây là khoảng chi phí 

khá cao so với mức thu nhập trung bình từ 6 – 7 triệu/tháng của người lao động 

Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, việc học tiếng Anh ở các trung tâm còn đặt nặng việc 

học lý thuyết, vẫn tạo áp lực cho người học và chưa có nhiều giờ thực hành và môi 

trường thực hành thuận lợi cho người học. Đây chính là khe hở của thị trường để 

mô hình của chúng tôi có thể thu hút khách hàng. Bởi vì khi đến với chúng tôi, 

khách hàng sẽ được “học mà chơi – chơi mà học”, học tiếng Anh trong môi trường 

thoải mái nhất, từ đó nâng cao trình độ ngoại ngữ một cách tự nhiên nhất, không bị 

gò bó hay áp lực.  

Tóm lại, tuy gặp phải sự cạnh tranh của thị trường, nhưng sau khi phân tích 

các đối thủ, chúng tôi nhận thấy mô hình của mình vẫn có kẽ hở để xâm nhập thị 

trường và hoạt động hiệu quả, thu hút khách hàng. 
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2.4  Nhà Cung cấp: 

 Đối với chúng tôi thì nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng đối với sự thành 

công của quán cafe. Tạo quan hệ tốt với nhà cung cấp đó là tạo một lợi thế lớn 

dành cho chúng tôi, chúng tôi có thể nhập những đơn hàng chất lượng, giá cả hợp 

lý. Về mảng sản phẩm phục vụ giải khát, qua nghiên cứu và tìm hiểu thì các 

thương hiệu chúng tôi sẽ hợp tác như: Trung Nguyên, Vinamilk, và các thương 

hiệu uy tín khác. 

  Ngoài ra, về mảng giảng dạy, giao lưu cùng với khách hàng, thì chúng tôi sẽ 

tuyển chọn những bạn sinh viên ngoại ngữ có kĩ năng giao tiếp tốt, lanh lợi, năng 

động. Chúng tôi sẽ tuyển chọn các bạn sinh viên đang học tại các trường ĐH 

chuyên ngành ngoại ngữ, hay các bạn sinh viên đã ra trường tốt nghiệp ngành 

ngoại ngữ. Ngoài ra, đối với cán bộ, nhân viên, doanh nhân …muốn nâng cao kĩ 

năng tiếng Anh, chúng tôi sẽ hợp đồng với giảng viên trường đại học Phạm Văn 

Đồng giảng dạy theo từng chủ đề mà khách hàng yêu cầu 

2.5 Chiến lược giá: 

 Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ cho khách hàng ở mọi lứa 

tuổi thì các đồ uống chủ yếu như: cà phê, trà, sữa, nước uống đóng chai, nước uống 

thông thường khác. Các sản phẩm này cũng sẽ phải khác biệt để tạo sự đặc trung 

của quán. Với 2 loại sản phẩm, dịch vụ trên, chúng tôi dự tính đưa ra chiến lược 

giá như sau: 

*Sản phẩm phục vụ nhu cầu giải khát 

Bảng 1: Danh mục giá các nhóm sản phẩm chủ yếu của quán EFE 

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Giá trung bình  

1 Cà phê ly 14.000 đồng/sản phẩm 

2 Nước giải khát các loại Chai, lon, hộp 18.000 đồng/sản phẩm 

3  Thức ăn nhẹ Nghìn đồng 20.000 đồng/sản phẩm 

* Dịch vụ dạy Tiếng anh 

 Khu vui chơi dành cho lứa tuổi mầm non và tiểu học, chúng tôi sẽ bán vé giá 

10.000 đồng/vé/người khi các bé vào khu vui chơi. Phụ huynh đi kèm không thu 

phí. Khu hỗ trợ dạy Tiếng anh cho nhóm khách hàng là là học sinh trung học, trung 

học phổ thông, các cán bộ, nhân viên, chủ doanh nghiệp…chúng tôi không thu phí 

mà tính trên tiền thu được khi khách hàng thưởng thức nước giải khát hay các thức 

ăn nhẹ. Khi khách hàng muốn tham gia các khóa học thì phí phụ thuộc vào khách 

hàng và giáo viên giảng dạy. Quán hỗ trợ giới thiệu giáo viên nếu khách hàng yêu 

cầu 
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2.6 Chiến lược Marketing 

 Chương trình vào đầu tuần khai trương: giảm giá 10% cho các loại thức 

uống. Check in và đăng kí thành viên hội, nhóm với quán giảm 20% cho tất cả 

thức uống.  

 Thiết kế các tặng phẩm có tên EFE: các Note book, các quyển nhật ký, móc 

khóa. 

 Lập một page trên mạng xã hội Facebook hằng ngày đăng các tin quảng cáo 

vaò up các ảnh đẹp chất lượng của sản phẩm, không gian cũng như các chương 

trình khuyến mãi hấp dẫn để cộng đồng mạng được biết và đến để trải nghiệm sự 

mới lạ. 

 Phát tờ rơi tại các trường đại học, cao đẳng, trung học, các công ty, văn 

phòng và các trung tâm tiếng Anh (1.000 tờ rơi sẽ được phát trong đợt đầu tiên). 

Mỗi tờ rơi giảm 10% cho các khách hàng nhưng không cộng gộp với nhau. 

 Quảng cáo thông qua hình thức chủ yếu treo băng rôn ở các tuyến đường 

chính, gần các trường ĐH, các trung tâm tiếng Anh, kí túc xá của sinh viên. 

Bảng 2: Dự kiến chi phí nhân dịp khai trương như sau: (Đvt: đồng) 

Stt Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Băng rôn  10 100 1.000.000 

2 Tờ rơi 700 0.15 105.000 

3 Tặng phẩm 200 500 1.000.000 

4 Giảm giá ngày khai trương   725.000 

5 Thuê người phát tờ rơi 1 70 70.000 

6 Khác   100.000 

Tổng   3.000. \000 

3.  KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

3.1 Xác định vốn đầu tư:  

 Với vị trí của quán là căng tin trường Đại học Phạm Văn Đồng, khi hoạt 

động, chúng tôi phải đầu tư cho sửa chữa nâng cấp cơ sở, đầu tư cho trang trí thiết 

kế quán và đầu tư cho trang thiết bị nội thất. Dự trù vốn đầu tư dài hạn ban đầu cần 

thiết như sau: 
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                         Bảng 3: Dự toán vốn đầu tư dài hạn                            (Đvt: đồng) 

Khoản mục Số tiền Dự tính thời 

gian khấu hao 

Đầu tư cho trang trí thiết kế quán (xem phụ lục 1) 30.000.000 3 năm 

Đầu tư cho trang bị nội thất. (xem phụ lục 2) 11.800.000  3 năm 

Đầu tư cho máy móc thiết bị ban đầu. (xem phụ 

lục 3) 
72.925.000  3 năm 

Đầu tư cho sửa chữa, nâng cấp cơ sở. 100.000.000 3 năm 

Đầu tư khác 15.275.000  

Tổng 230.000.000  

Ngoài ra, chúng tôi cần một lượng vốn đầu tư ngắn hạn tối thiểu từ 3 tháng 

đến 6 tháng đầu hoạt động được thể hiện trong bảng 4: 

Bảng 4: Dự toán vốn đầu tư ngắn hạn 

STT Hạng mục Thời gian dự trù 

(tháng) 

Chi phí 

(đồng/tháng) 

Tổng chi phí 

(đồng) 

1 Thuê mặt bằng 6 10.000.000 60.000.000 

2 Trả lương nhân viên 3 35.400.000 106.200.000 

3 Tiền điện 3 500.000 1.500.000 

4 Tiền nước 3 200.000 600.000 

5 Tiền wifi 3 200.000 600.000 

6 Nguyên vật liệu 3 32.700.000 98.000.000 

7 Chi phí quảng cáo 3 tháng đầu tiên 3.000.000 3.000.000 

Tổng: 270.000.000 

Với dự toán vốn đầu tư dài hạn và vốn đầu tư ngắn hạn như trên, vốn đầu tư 

ban đầu cần thiết để thành lập quán là: 

Bảng 5: Dự toán vốn đầu tư ban đầu 

Khoản mục Số tiền (đồng) 

Vốn cố định 230.000.000 

Vốn lưu động 270.000.000 

Tổng vốn đầu tư 500.000.000 

Như vậy, để thành lập quán thì vốn đầu tư ban đầu cần huy động là  

500.000.000 đồng 

3.2 Chi phí hoạt động: 

Khi quán đi vào hoạt động sẽ phát sinh các khoản chi phí dự toán như sau: 
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Bảng 6: Dự toán chi phí cố định phân bổ theo thời gian 

Khoản mục Số tiền 
Dự tính thời 

gian khấu hao 

Chi phí/ 

tháng 

Chi phí năm 

đầu tiên 

Chi phí đầu tư cho trang 

trí thiết kế quán. 
30.000.000 3 năm 835.000 11.220.000 

Chi phí đầu tư cho trang 

bị nội thất. 
11.800.000  3 năm 325.000 3.900.000 

Chi phí đầu tư cho máy 

móc thiết bị ban đầu. 
72.925.000  3 năm 2.025.000 24.300.000 

Chi phí đầu tư cho sửa 

chữa, nâng cấp cơ sở. 
100.000.000 3 năm 2.778.000 33.336.000 

Chi phí thuê mặt bằng   10.000.000 120.000.000 

Chi phí đầu tư khác 15.275.000 3 năm 417.000 5.004.000 

Tổng: 230.000.000 // 6.380.000 196.560.000 

Bảng 7: Dự toán chi phí biến đổi theo thời gian hoạt động 

Khoản mục Chi phí 

(đồng/tháng) 

Chi phí năm đầu tiên 

(đồng) 

Chi phí trả lương nhân viên 35.400.000 424.800.000 

Chi phí tiền điện + tiền nước+ wifi 900.000 10.800.000 

Chi phí nguyên vật liệu 32.700.000 392.400.000 

Chi phí quảng cáo dịp khai trương 

(chi tháng đầu tiên khai trương) 

 3.000.000 

Chi phí biến đổi khác 3.000.000 36.000.000 

Tổng: 3.000.000 867.000.000     

3.3.Doanh thu dự kiến 

Với dữ liệu về số lượng người đã đề ra ở phần nghiên cứu thị trường, có 

khoảng 17.000 người đang có nhu cầu về Tiếng Anh trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi 

kỳ vọng trong năm đầu tiên hoạt động thu hút khoảng 90% lượng khách hiện tại 

đang có nhu cầu về tiếng Anh và các khách hàng tiềm năng khác. Ước tính lượng 

khách trong năm đầu hoạt động là 44.440 người. Năm thứ 2 và năm thứ 3 kỳ vọng 

mỗi năm doanh thu tăng 2%, có kết quả doanh thu dự kiến như sau: 
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Bảng 8: Doanh thu dự kiến 

Chỉ tiêu Doanh thu năm 

đầu 

Doanh thu năm 

thứ 2 

Doanh thu 

năm thứ 3 

* Sản phẩm từ cà phê  

Số lượng khách (người) 

Giá trung bình 1 đơn vị (đồng) 

Doanh thu (đồng) 

 

44.440 

18.000 

800.000.000 

 

44.888 

18.000 

808.000.000 

 

45.324 

18.000 

816.160.000 

*Các sản phẩm khác: 

Số lượng khách (người) 

Giá trung bình 1 đơn vị (đồng) 

Doanh thu (đồng) 

 

10.000 

25.000 

250.000.000 

 

10.320 

25.000 

258.000.000 

 

10.646 

25.000 

266.160.000 

*Khu vui chơi hỗ trợ tiếng Anh 

Số lượng khách (người) 

Giá trung bình 1 đơn vị (đồng) 

Doanh thu (đồng) 

 

15.000 

10.000 

150.000.000 

 

15.800 

10.000 

158.000.000 

 

16.616 

10.000 

166.160.000 

Tổng doanh thu: 1.200.000.000 1.224.000.000 1.248.480.000 

3.4. Lợi nhuận mong đợi của dự án 

Từ dữ liệu về doanh thu và chi phí, dự toán về lợi nhuận được thể hiện trong 

bảng 9: (trong đó biến phí được xác định theo tỷ lệ biến phí/doanh thu của năm đầu 

tiên khoảng 70%) 

              Bảng 9: dự toán lợi nhuận 3 năm tiếp theo         (Đvt: đồng) 

Năm  Năm 1 Năm 2 Năm 3 

Doanh thu 1.200.000.000 1.224.000.000 1.248.480.000 

Định phí 196.560.000 196.560.000 196.560.000 

Biến phí 867.000.000 846.960.000 866.300.000 

Lợi nhuận 136.440.000 180.480.000 185.620.800 

4. HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ XÃ HỘI: 

4.1.Đối với khách hàng: 

Mô hình quán cafe kết hợp hỗ trợ dạy Tiếng Anh – EFE  sẽ giúp cho các bạn 

có cơ hội thực hành những lý thuyết tiếng Anh được học trên nhà trường, giao lưu 

với bạn bè, hay thậm chí trao đổi với nhân viên phục vụ bằng tiếng Anh và cùng 

tham gia tranh luận những đề tài thời sự mà bạn quan tâm với những tình nguyện 

viên là khách du lịch nước ngoài nhiệt tình, thân thiện sẽ giúp đỡ các bạn khắc 

phục những điểm còn hạn chế của mình. Tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội 

giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với những người cùng đam mê ngôn ngữ quốc tế. 

Bên cạnh đó, quán sẽ có một mô hình thư viện thu nhỏ, với những tờ báo, truyện, 
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tiểu thuyết…bằng tiếng Anh để các bạn có thể tăng thêm vốn từ vựng, phục vụ cho 

công việc giao tiếp được hoàn thiện và hiệu quả hơn. 

Quán cafe EFE sẽ tạo ra một không gian thoải mái, năng động giúp khách 

hàng vừa tự tin thể hiện vốn ngôn ngữ của mình, vừa thư giãn sau những giờ học 

tập hay làm việc căng thẳng, hoặc có thể tập trung nhóm với nhau để tự rèn luyện 

kỹ năng đàm thoại. Bên cạnh đó, khách hàng tiết kiệm một khoảng lớn chi phí đến 

với các trung tâm. Ngoài ra, còn được trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị, lôi cuốn 

không giới hạn đối tượng hay các ngành nghề khác nhau. 

4.2. Đối với người thực hiện dự án 

Với chi phí mức đầu tư ban đầu là 500.000.000 đồng và thời gian thu hồi vốn 

chưa xét đến yếu tố thời gian ta có bảng số liệu thời gian thu hồi vốn : 

Bảng 10: Thời gian thu hồi vốn 

Vốn đầu tư ban đầu: 500.000.000 

 Năm 1 Năm 2 Năm 3 

Lợi nhuận 136.440.000 180.480.000 185.620.800 

Vốn đầu tư cần thu hồi -324.160.000 -143.680.000 +41.940.800 

Thời gian hồi vốn là: 

2+
143.680.000

185.620.800
= 2,75 hay hay gần 2 năm 8 tháng rưỡi 

Mức doanh thu và lợi nhuận cao, vì đây là mô hình khá mới mẻ ở địa bàn 

Quảng Ngãi nên thu hút được nhiều lượng khách. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

phát huy tính linh hoạt trong hoạt động và các hình thức cộng tác với đối tác. Phù 

hợp cho những sinh viên bước đầu khởi nghiệp, nắm trong tay nguồn vốn và kinh 

nghiệm ít ỏi, giảm thiểu khó khăn, hạn chế cũng như sự bỡ ngỡ, non nớt thiếu kinh 

nghiệm. Qui mô và hình thức này sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi phản ứng linh 

hoạt hơn, dễ dàng hơn trước những thay đổi 

4.3. Đối với người lao động: 

Mô hình quán cafe kết hợp hỗ trợ dạy Tiếng Anh – EFE sẽ tăng nhu cầu 

mua và thưởng thức, góp phần tạo doanh thu và tiêu thụ cafe từ đó tạo việc làm 

cho người trồng cafe, các doanh nghiệp sản xuất cafe. Ngoài ra còn các sản phẩm 

và dịch vụ khác như: Hoa quả, sách,... Tăng thêm việc làm cho người lao động. Dự 

án góp phần giảm tình trạng thất nghiệp, đặc biệt là các bạn sinh viên mới tốt 

nghiệp, giảm gánh nặng xã hội, góp phần làm tăng trưởng kinh tế. 

4.4. Đối với xã hội 

Quán cafe EFE mang lại tính nhân văn cao cho con người, khuyến khích 

mọi người giao tiếp, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh và nâng cao khả 

năng tìm tòi đọc sách báo, giảm thiểu số lượng trẻ em lạm dụng vào mạng xã hội 

quá nhiều. 
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KẾT LUẬN 

Qua quá trình tìm hiểu đánh giá tính khả thi của dự án kinh doanh “quán 

cafe kết hợp hỗ trợ dạy Tiếng Anh - EFE (ENGHLISH FOR EVERYONE).”. 

Với mục tiêu “Ươm mầm tài năng, nâng tầm tương lai ”, mong muốn chúng tôi 

sẽ đáp ứng một phần nào đó nhu cầu học môn tiếng Anh và nhu cầu uống cà phê 

của mọi người trong thời đại công nghiệp. Giúp  mọi người có được những kỹ 

năng cần thiết về tiếng Anh. Bản kế hoạch kinh doanh của chúng  tôi khó tránh 

khỏi thiếu sót, mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị. Mong rằng ý tưởng 

kinh doanh này có thể đi vào hiện thực, nếu ý tưởng này đi vào hoạt động chúng 

tôi sẽ thường nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới lạ khác cho mọi người . 
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       Phụ lục 1: Đầu tư cho trang trí thiết kế quán 

STT HẠNG MỤC ĐẦU TƯ Số lượng Giá trị (mong đợi) 

1 Hệ thống điện // 10.000.000 

2 Hệ thống nước // 10.000.000 

3 Hệ thống âm thanh, ánh sáng, điều hòa. // 10.000.000 
 

Tổng 
 

30.000.000 

Phụ lục 2: Đầu tư cho trang bị nội thất. 

STT HẠNG MỤC ĐẦU TƯ Số lượng Giá trị (mong đợi) 

1 Quạt trần 2 800.000 

2 Quạt treo tường 4 1.000.000 

3 Ti vi 2 10.000.000 

 Tổng  11.800.000 

Phụ lục 3: Đầu tư cho máy móc thiết bị ban đầu. 

STT HẠNG MỤC ĐẦU TƯ Số lượng Giá trị (mong đợi) Ghi chú 

1 Máy tính để bàn (PC) 1 5.000.000  

2 Loa 4 8.000.000  

3 Amplifier 1 5.000.000  

4 Máy in hóa đơn 1 3.000.000  

5 Máy lọc nước 1 4.000.000  

6 Tủ lạnh 1 7.000.000  

7 Máy xay sinh tố 1 700.000  

8 Máy vắt cam 1 300.000  

9 Bình đun nước siêu tốc 1 450.000  

10 Bình rót trà (nhựa) 5 50.000  

11 Phích điện, bình thủy 2 2.000.000  

12 Muỗng 50 125.000  

13 Bồn rửa tay 2 600.000  

14 Bồn rửa chén 1 1.000.000  

15 Bồn cầu 2 2.400.000  

16 Bồn tiểu nam 1 350.000  

17 Gương 1 200.000  

18 Bàn (lẻ) 20 4.000.000  

19 Ghế (lẻ) 100 20.000.000  

20 Kệ đựng dụng cụ pha chế 1 700.000  

21 Phần mềm quản lý 1 6.000.000  

22 Ly  200 2.000.000  

23 Khay 5 50.000  

 Tổng:  72.925.000  
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