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KHÁCH HÀNG

Thủ Đức – 3 quán cafe

RE COFFEE

Sađéc – 3 quán cafe

STARTOFF COFFEE

Quảng Ngãi – 5 quán cafe

ANYWHERE COFFEE

Sađéc – 3 quán cafe

LEO CAFE TAKE AWAY

Bình Thuận – 3 quán cafe

IDEE COFFEE

Bình Thuận – 3 quán cafe

SI COFFEE

Biên Hòa – 3 quán cafe

SAY COFFEE

THƯƠNG HIỆU 
CAFE KHÁC40

*** Bên cạnh những khách hàng setup quán, mua máy pha cafe, thì đây là những thương hiệu cafe đang
sử dụng cafe espresso chất lượng cao của chúng tôi. Khách hàng đã đi cùng chúng tôi từ khi họ hình
thành ý tưởng, tới khi mở quán đầu tiên, và tới khi mở rộng quán thành nhiều chi nhánh khác.
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Khách hàng có ý tưởng kinh 

doanh cafe và liên hệ với 

chúng tôi

Liên Hệ
Khách hàng tìm hiểu sâu sát hơn, 

xác định mục tiêu rõ ràng hơn để 

đi đến quyết định kinh doanh

Tra cứu và đào sâu
Bên cạnh việc cung cấp cafe chất 

lượng, chúng tôi còn giúp khách hàng 

làm marketing, thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu để khách hàng chuyên 

nghiệp hơn các đối thủ khác.

Phát triển kinh doanh

Khởi Nghiệp Cafe tư vấn các giải 

pháp phù hợp, các rủi ro cần thận 

trọng lưu ý, các chi phí, các giá trị 

cốt lõi khi kinh doanh cafe…

Tư vấn

Chúng tôi tư vấn, thi công quán cafe, cung 

cấp máy móc vật dụng cho khách hàng 

với chi phí tốt. Quan trọng hơn, mọi thứ 

đều được lên kế hoạch nên khách hàng 

tiết kiệm tiền bạc rất nhiêu.

Thực hiện quán cafe đầu tiên

Khi khách hàng đã có một bộ máy 

hoàn thiện, chúng tôi giúp khách 

hàng mở rộng bằng cách giới thiệu 

các cá nhân có nhu cầu nhượng 

quyền tới khách hàng.

Mở rộng chi nhánh

QUY TRÌNH
HỢP TÁC



Giới Thiệu
Khởi Nghiệp Cafe



Tìm hiểu cách Khởi Nghiệp 
Cafe hoạt động
Khởi Nghiệp Cafe được thành lập với sứ mệnh mang hạt cafe có chất

lượng tốt nhất từ người nông dân đến với khách hàng, xây dựng một

chuỗi giá trị bền vững từ người nông dân tới tách cafe. Chúng tôi đã

chăm chỉ làm việc và giúp đỡ nhiều chủ quán cafe Việt Nam bằng

những hành động rất cụ thể và thực tế.

Những chủ quán cafe làm việc cùng chúng tôi luôn có sự phát triển

theo từng ngày. Chính xác hơn, khách hàng của chúng tôi không lo

lắng nhiều về vấn đề doanh số mà họ thường suy nghĩ về việc làm sao

nhân rộng mô hình, làm sao để chuyên nghiệp hơn… Đây là một thành

công nhỏ nhưng là niềm tự hào lớn lao của chúng tôi khi thấy khách

hàng của mình phát triển.

Khoi Nghiep Cafe



Thành lập khoinghiepcafe.com và xuất bản ebook

Cafe Take Away giúp rất nhiều chủ quán có thể mở

quán cafe take away mà không cần tới thành phố học.

2012

Thiết kế mô hình xe cafe di động bán dưới tòa nhà văn

phòng, thúc đẩy cafe nguyên chất và mang lại nghề

mới cho rất nhiều người. Hoàn toàn miễn phí.

2014

Rong ruổi khắp Đà Lạt và các vùng cafe nổi tiếng khác

để tìm giống cây cafe, tìm vườn cafe chất lượng, quan

trọng nhất là tìm người nông dân tâm huyết và có đạo

đức. Chúng tôi cũng nghiên cứu các khóa học cafe

của hiệp hội Cafe Đặc Sản Quốc Tế SCA.

2015



Cuối năm 2015, Khởi Nghiệp Cafe chính thức tung dòng

cafe espresso làm từ 5 loại cafe khác nhau với hương vị

cực kỳ phong phú, được rang theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lúc này thị trường vẫn chưa “bình dân hóa” espresso,

nhưng cafe chúng tôi sử dụng thấp nhất là cafe xuất

khẩu loại 1 được nhặt tay một lần nữa.

2015

Xây dựng và thiết lập mô hình xe cafe espresso, công

bố miễn phí và giúp đỡ rất nhiều thương hiệu phát triển

thành chuỗi xe cafe. Bài viết thu hút được 20.000 chia

sẻ trên facebook. Cafe espresso chất lượng cao của

chúng tôi cũng chính thức có những khách hàng “vỉa hè”

đầu tiên. Chúng tôi tự hào vì đã góp phần nhân rộng văn

hóa espresso của người Việt Nam.

2016

Thu hoạch trái cafe catimor chín đỏ 100% từ một người

nông dân tâm huyết, một vườn cafe đẹp nhất, chăm bón

kỹ lưỡng nhất Cầu Đất. Độ ngọt của trái cafe đạt 20 điểm

so với 14 điểm trung bình của các vườn cafe Cầu Đất

khác khi đo bằng máy chuyên dụng. Một lần nữa nâng

cấp chất lượng hạt cafe, nâng tầm cuộc sống của bao

người tiêu dùng.

2017



KhởI Nghiệp Cafe đang tiếp tục phát triển trong năm

2018 bằng những hành động nâng cao chất lượng cafe,

nâng cao độ chuyên nghiệp của khách hàng, giúp khách

hàng phát triển rộng hơn.

Trên hết, chúng tôi quyết định mở khoá học Barista Pro
với kỳ vọng mang đến cho chủ quán cafe, cho barista

mới vào nghề những kiến thức quan trọng nhất bên

cạnh việc pha chế. Không những pha espresso theo

chuẩn Ý, mà còn am hiểu các lỗi kỹ thuật để tinh chỉnh

tách espresso chất lượng, và cũng mở rộng sang các

lĩnh vực chuyên môn nhằm giúp barista Việt Nam hội

nhập với barista quốc tế.

2018



Chúng tôi suy nghĩ cho sự thành công của 

khách hàng, tư vấn chiến lược và giải pháp 

kinh doanh cafe cụ thể, tập trung vào an 

toàn và giảm thiểu rủi ro

Ý tưởng

Chúng tôi chỉ sản xuất cafe chất lượng cao, 

đó là con tim, là cốt lõi cho sự tồn tại của 

chúng tôi

Cafe chất lượng cao

Chúng tôi làm kinh doanh dựa trên các giá trị đạo 

đức. Chúng tôi thu mua cafe chất lượng cao nhất 

với giá cao hơn thị trường để người nông dân nỗ 

lực chăm sóc cây. Chúng tôi sử dụng túi giấy để 

có thể tái chế. Và chúng tôi cũng hướng dẫn 

khách hàng sử dụng ly giấy bảo vệ môi trường.

Trụ cột đạo đức

Chúng tôi cố gắng nâng cao thị trường cafe 

bằng cách sáng tạo mô hình kinh doanh 

cafe hiệu quả và giúp đỡ khách hàng thực 

hiện. Các mô hình không tự nhiên mà có, đó 

là thành quả lao động của chúng tôi, và 

chúng tôi hạnh phúc vì nó mang lại điều tốt 

đẹp thực sự cho thị trường cafe Việt Nam.

Thúc đẩy thị trường

Không chỉ liên tục học hỏi các cơ sở lý luận 

quốc tế, chúng tôi ứng dụng, nghiên cứu, thử 

nghiệm để chúng trở thành nền tảng kinh 

nghiệm quý báu của riêng Khởi Nghiệp Cafe

Vận động miệt mài

CHÚNG TÔI LUÔN NỖ LỰC



Cà Phê
Chất Lượng Cao



Bourbon gây ấn tượng bởi hương 

vị tròn trịa và dịu êm. Đặc trưng 

của cafe arabica bourbon là hương 

vị của chocolate, caramen và hậu 

vị của rượu.

Arabica Bourbon 
Dalat

Yellow Caturra chế biến mật của 

chúng tôi mang đến một sự hứng 

khởi nơi tất cả các giác quan. Một 

hồ sơ độc đáo và quý giá, sôi nổi và 

sắc sảo của những hương thơm 

đồng nội.

Arabica Yellow Caturra 
Caudat

Arabica Typica sở hữu vị ngọt và 

hương vị citrus thuần chủng khiến 

typica rất được ưa chuộng.

Arabica Typica 
Dalat

Catimor là con lai giữa giống cafe 

robusta và arabica timor nên có 

hương vị mạnh mẽ, độ đắng đậm 

trong khi vẫn có vị chua thanh của 

trái cây.

Arabica Catimor 
Caudat

Hương Vị Espresso Phong Phú 
Từ 05 Loại Hạt Cafe



Robusta có hương vị đặc trưng của 

gỗ và đất, hàm lượng cafein cao, vị 

đắng đậm, cấu trúc dày.

Robusta 
Daklak

Culi Robusta mang những đặc trưng 

vốn có của cà phê Robusta, mạnh 

và đắng, hương vị đặc trưng của gỗ 

và đất, hàm lượng cafein cao, cấu 

trúc sánh, làm espresso có crema 

dày.

Culi Robusta 
Daklak

Hương Vị Espresso Phong Phú 
Từ 05 Loại Hạt Cafe



Vùng Trồng Cafe
Chúng tôi sử dụng cafe được trồng từ những vùng có chất 

lượng đất tốt nhất. Trên hết, chúng tôi làm việc cùng những 

hộ nông dân tâm huyết, trồng và chăm bón cây vì chất lượng 

trái cafe. Chúng tôi cũng trả công xứng đáng cho họ với mức 

giá cao hơn 20-50% so với thị trường.

Daklak – độ cao 800m

Đà Lạt – độ cao 1500m

Đà Lạt – độ cao 1600m

Cầu Đất – độ cao 1600m



Chúng tôi làm việc và thu mua 

trực tiếp từ người nông dân với giá 

cao hơn để người nông dân chăm 

bón cây cafe theo kỹ thuật tiến bộ 

và có đạo đức.

Tác động tận nguồn

L
Dòng cafe thấp nhất chúng 

tôi sử dụng là hạt cafe xuất 

khẩu loại 1 : sàng 18, độ ẩm 

<12%, tỷ lệ hạt lỗi < 1%...

Cafe xuất khẩu loại 1

W
Chúng tôi rong ruổi khắp mọi ngõ 

ngách để tìm kiếm người nông dân 

tâm huyết không chạy theo lợi 

nhuận, họ vẫn còn duy trì những 

giống cafe hiếm từ thời Pháp

Giống cafe hiếm

S
Toàn bộ hạt cafe của chúng tôi đều được 

nhặt tay loại bỏ hạt cafe lỗi theo chuẩn 

quốc tế, nhằm giúp espresso có chất 

lượng hoàn hảo. Không chỉ ngon, mà là 

loại bỏ hạt lỗi tối đa.

Phân loại theo chuẩn quốc tế

Tập Trung Vào Chất Lượng





Yếu tố cốt lõi nhất là chất lượng cafe của khách 

hàng vượt qua hẳn các đối thủ trong khu vực 

Chất lượng cafe vượt trội đối thủ
W

Khách hàng liên tục nhận được những kiến 

thức, thông tin mới về cafe trên toàn thế giới 

để tiến bộ từng ngày.

Cùng đốt lửa đam mê

V
Các chủ quán cafe thường chỉ làm việc 

một mình hoặc có các quan hệ đối tác 

thuần túy mua bán. Khách hàng của chúng 

tôi thì có cả đội ngũ hỗ trợ phía sau. 

Chúng tôi giúp khách phát triển thương 

hiệu, giải đáp các vấn đề khó khăn trong 

kinh doanh, thiết kế thương hiệu, và cả 

giúp khách hàng mở rộng chi nhánh.

Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình
L

Từ việc xác định rõ mục tiêu, rõ 

công việc, nên khách hàng đầu tư

chính xác những gì mình cần, giảm 

chi phí xuống mức tối đa và có một 

chiến lược tốt hơn đối thủ khác.

Chiến lược và Khởi đầu tốt

Vì Sao Khách Hàng Có Lợi Thế Cạnh Tranh ?



Chúng Tôi Có Những Ưu Điểm Nhỏ 

Chúng tôi lắng nghe và cố vấn cho khách 

hàng những giải pháp tốt nhất. Chúng tôi 

chiến đấu cùng khách hàng và giúp khách 

hàng phát triển. Chúng tôi đặt mối quan hệ 

bền vững lên hàng đầu.

Lắng nghe và thấu hiểu

Chúng tôi không chỉ học kiến thức của quốc tế 

rồi áp dụng suông, mà chúng tôi phải liên tục 

thực nghiệm để nghiên cứu cách rang có hương 

vị ngon nhất với khẩu vị người Việt Nam.

Rang cafe bằng nghiên cứu 
và thực nghiệm

Chúng tôi luôn tìm kiếm cách thức 

nâng cao chất lượng cafe từ chính 

nguồn gieo trồng là người nông 

dân, mang lại giải pháp bền vững 

và có lợi cho tất cả mọi người.

Luôn đặt chất lượng 
cafe lên hàng đầu



Sự kết hợp tinh tế của những hương 

thơm như hạt dẻ, ngọt ngào của 

chocolate, vanilla và caramel, thanh 

nồng của trái cây citrus (chanh, cam, 

quít), tinh tế, đậm và tròn vị.

455.000 đ/kg

6.500 đ/double shots espresso

Gu thơm cao cấp

Sự kết hợp chuẩn mực của một tách 

cafe espresso ngon với hương thơm 

ngọt dịu như chocolate và caramel, 

hương vị tinh tế và sang trọng, cảm 

giác mượt mà trong miệng.

400.000 đ/kg

5.700 đ/double shots espresso

Gu trung tính, thơm

Sản Phẩm Nổi Bật



Kết hợp mạnh mẽ của những hương 

thơm như hạt dẻ, hương gỗ với một 

chút chocolate ấm, vị đậm đà, sự cân 

bằng giữ vị đắng và vị chua nhẹ, sánh 

đầy tự nhiên.

350.000 đ/kg

5.000 đ/double shots espresso

Gu đắng đậm, thơm

Chuẩn mực của tách espresso với hương 

vị phong phú của trái cây citrus thanh 

nồng, hòa quyện với hương caramel ngọt 

ngào và một chút chocolate, cảm giác 

mượt mà trong miệng.

285.000 đ/kg

4.000 đ/double shots espresso

Gu thơm



Cân bằng giữa hương thơm ngọt ấm 
của chocolate, hạt dẻ và hương trái 
cây citrus, giữa vị đắng và vị chua, hậu 
vị ngọt và sạch, độ sánh vừa tự nhiên, 
crema đầy đặn.

265.000 đ/kg

3.800 đ/double shots espresso

Gu trung tính

Kết hợp hoàn hảo giữa hương gỗ, 
chocolate, sự đậm đà, mạnh mẽ của vị 
đắng sạch và một chút chua nhẹ, sánh 

tự nhiên, crema dầy.

240.000 đ/kg 

3.400 đ/double shots espresso

Gu đắng đậm



KHÁCH HÀNG

Thủ Đức – 3 quán cafe

RE COFFEE

Sađéc – 3 quán cafe

STARTOFF COFFEE

Quảng Ngãi – 5 quán cafe

ANYWHERE COFFEE

Sađéc – 3 quán cafe

LEO CAFE TAKE AWAY

Bình Thuận – 3 quán cafe

IDEE COFFEE

Bình Thuận – 3 quán cafe

SI COFFEE

Biên Hòa – 3 quán cafe

SAY COFFEE

THƯƠNG HIỆU 
CAFE KHÁC40

*** Bên cạnh những khách hàng setup quán, mua máy pha cafe, thì đây là những thương hiệu cafe đang
sử dụng cafe espresso chất lượng cao của chúng tôi. Khách hàng đã đi cùng chúng tôi từ khi họ hình
thành ý tưởng, tới khi mở quán đầu tiên, và tới khi mở rộng quán thành nhiều chi nhánh khác.
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Quý khách có thể liên hệ với 

chúng tôi để được tư vấn loại 

cafe phù hợp với khẩu vị, khu vực

Liên Hệ

Chúng tôi xác nhận loại cafe, số 

lượng và tổng tiền hàng. Quý 

khách vui lòng chuyển khoản cho 

chúng tôi.

Xác Nhận và Thanh Toán

Chúng tôi đóng gói cẩn thận và 

vận chuyển cafe đến quý khách

Vận Chuyển

Quý khách đặt hàng cafe, số 

lượng, quy cách. 

Đặt Hàng

Chúng tôi rang cafe theo đơn đặt 

hàng. Toàn bộ là cafe mới rang.

Rang Cafe

Quý khách nhận hàng. Chúng tôi 

có chính sách đổi trả hàng hóa 

nếu quý khách không hài lòng để 

đảm bảo quý khách nhận được 

một sản phẩm tuyệt vời.

Nhận Hàng và Đổi Trả

QUY TRÌNH 
MUA HÀNG



Add: 88/4 Đường số 27, P.6, Gò Vấp, HCM

Hot-line : 0122-666-4572

Liên hệ

https://khoinghiepcafe.com/

support@khoinghiepcafe.com

Website



Chúng tôi cung cấp các dòng máy pha 

cafe chuyên nghiệp Faema của Ý.

Máy pha cafe espresso

B

Các dòng máy xay cafe chuyên 

dụng công suất lớn, phù hợp 300-

800 ly cafe/ngày

Máy xay cafe

B Ca đánh sữa, tamper, knock box, 

bình xịt kem, khuôn rắc bột trang trí, 

thuốc vệ sinh, thảm lót quầy bar…

Dụng cụ barista

B




