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Café/ Coffee shop. Opening Proposal

CONCEPT 
PROPOSAL

بروز شده در  آذر ماه ۱۴۰۱

 پروزال

 طراحی و اجرا ی کافه رستوران

فهرست مطالب

 

 درباره شرکت تجارت ماندگار فارسیا

خدمات  و محصوالت مجموعه برشته کاری لم

  -     خدمات مجموعه برشته کاری لم  

-     محصوالت تخصصی مجموعه برشته کاری لم

    طراحی ایده ، مشاوره و راهبری

    مشاوره و آموزش

          -    فرم درخواست مشاوره

-    باشگاه مشترےان برشته کاری قهوه لم

پکیج  خدمات قابل ارائه

 -      پ�یش نیاز

 -      مشاوره کامل در خصوص راهبرد مجموعه

 حق الزحمه مشاوره و امور مالی

 -      لیست قیمت متمم برای سکشن های اضافی
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درباره شرکت  

  تجارت ماندگار فارسیا 
    برشته کاری قهوه لم

ــدی در ــه تولی ــاص و کارخان ــهامی خ ــرکت س ــب ش ــم  در قال ــوه ِل ــته کاری قه ــد برش ــاز برن ــب امتی ــیا صاح ــدگار فارس ــارت مان ــرکت تج  ش

 زمینــه تخصصــی برشــته کاری قهــوه و محصــوالت جانبــی ، آمــوزش و تجــارت قهــوه و محصــوالت وابســته بــا هــدف پرکــردن خــال بــازار

 داخلــی و صــادرات قهــوه و محصــوالت باکیفیــت تولیــد شــده در ایــران و تروےــج فرهنــگ قهوه نوشــی از فروردےــن ۱۳۹۰ بــا نــام تجــاری

 فیلــو و از مهــر مــاه ۱۳۹۶ بــا بــه روز رســانی خــط تولیــد بــا بهترےــن ماشــین آالت برشــته کاری و بســته بنــدی  بــا نــام تجــاری لــم  در تهــران

 تاســےس و فعالیت خود را از همان سال آغاز کرد.

  اےــن شــرکت بــا پشــتوانه دو دهــه تجربــه و فعالیــت موثــر موسســان خــود در اکوسےســتم آمــوزش – فرهنگ ســازی – تاســےس کافــه هــای

 مطــرح کشــور و تجــارت قهــوه در ایــران بــا بهره گیــری از نیــروی متخصــص، تک�نولــوژی و دانــش روز دنیــا هــدف خــود را دنبــال کــرده و اولوےــت و

مبنا فعالیت های خود را تولید محصوالت باکیفیت طبق استانداردهای جهانی در ایران گذاشته است.

افتخــار مجموعــه مــا در طــول ســال های گذشــته تــا ک�نــون مشــاوره  و راهبــری  ، تجربه هــای موفــق همــکاری، تعامــل بــا مجموعه هــای نــام

 آشــنا و خوش نــام در سراســر ایــران بــه ماننــد: ســام کافه(تهــران) ، کافه بیســترو تایــپ، کافه رســتوران میدون (اصفهــان)، بوتیک هتــل عامری

  هــای کاشــان، کافــه رســتوران آولــی اندرزگــو، حــس کافــه فرشــته، ام کافــه فرشــته ، النــژ بوتیــک هتــل نظامیــه تهــران، مــس کافــه نیــاوران ، کافه

بــژه ، ُم کافــه تهــران ، میــم کافــه قزوےــن و ... و پــروژه هــای خــارج از ایــران بــه ماننــد آمــوزش بخــش
ٌ
 بیســترو دایــس ، کافــه بیســترو ا

کافه فروشگاه شایگان دبــــــی و تامین فروشگاه های عرضه قهوه و محصوالت جانبی در سایــــر کشورها میباشد  .

 بــا توجــه بــه شــناخت مــا از تجربــه و تواناےــی تیــم همکاران مــان در قهــوه لم،بــا افتخــار از تواناےــی الزم بــرای ارائــه محصــوالت و خدمــات بــه

کاربران خانگی، کافه ها، رستوران ها، هتل ها و کلیه مجموعه های تولیدی باالخص ( هورکا ) را برخوردار می باشیم.

CONCEPT PROPOSAL 01



    خدمات مجموعه برشته کاری قهوه لم

 ۱ -  ک�نتــرل کیفیــت دوره ای ، بــه اےــن معنــی کــه کارشناســان واحــد ک�نتــرل کیفیــت قهــوه لــم که از بیــن افراد مجــرب و آمــوزش دیده حــوزه قهوه

 و بارےســتا مــی باشــند بــا تجربــه ســاعت هــای طوالنــی کار بــا مــدل هــا و برندهــای مختلــف ماشــین آالت و تجهیــزات تخصصــی و صنعتــی

 باالخــص ( اسپرســو ماشــین و آســیاب قهــوه ) و ســایر ماشــین آالت و ادوات ، بــه طــور دوره ای و برنامــه رےــزی شــده از ســوی مدیرےــت واحــد

 ک�نتــرل کیفیــت ,  و دپارتمــان واحــد آمــوزش مجموعــه لــم در کافــه هــا بــه صــورت حضــوری حاضــر شــده و اقــدام بــه تســت کیفــی قهــوه و

 تنظیــم ( کالیبرےشــن ) قهــوه در حــال ســرو در مجموعــه هــای مــورد نظــر میک�ننــد و در صــورت نیــاز بــه کالیبرےشــن دســتگاه هــا یــا نیــروی

 انســانی اےــن کار در محــل یــا کارگاه لــم انجــام خواهــد شــد و در صــورت مشــاهده نقــص و کمبــودی در بخشــی یــا تمــام مــوارد جهــت بهبــود یا

ــا ــی ب ــرادات احتمال ــکالت و ای ــع مش ــت رف ــتر جه ــکاش بیش ــه ک�ن ــاز ب ــورت نی ــام داده و در ص ــل انج ــه را در مح ــات مربوط ــه خدم ــی کلی  بازبین

 سرپرســت واحــد ک�نتــرل کیفیــت مطــرح کــرده و نســبت به رفــع آن برنامــه رےــزی و مشــاوره الزم به مجموعه هــا داده میشــود و اےن گــزارش به

 صورت نامه مک�توب برای سرپرست مجموعه ایمیل خواهد شد .

 در اےــن برنامــه مجموعــه هــا بــر اســاس نــوع قــرارداد، حجــم خرےــد بــه طــور دوره ای از هفتــه ای یکبــار تــا ماهــی یکبــار از اےــن خدمــات بهــره منــد

 می شوند .

 ۲-  در صــورت نیــاز مجموعــه هــای طــرف قــرارداد بــا تامیــن مجموعــه برشــته کاری قهــوه لم ســاعت هاےــی در طــول هر فصل جهــت آموزش

 / بازآمــوزی /  بهبــود / احیــاء و کالیبرےشــن در کارگاه آموزشــی و البراتــوار قهــوه لــم بــا حضــور اســاتید مجــرب در محــل آموزشــگاه قهــوه لــم

 برای آنها برنامه رےزی و اجرا میشود .

        -    اےن برنامه ها با هدف بهبود مهارت بارےستاها .

        -    به روز رسانی دانش بارےستاها .

        -    به روز رسانی منو و سطح خدمات مجموعه ها .

        -   بازبینی و بازنگری و بهبود شرایط مجموعه ها .

 کسل ک�ننده شدن منو و خدمات برای میهمانان.
ً
         -    جلوگیری از یک�نواخت شدن و اصطالحا

ــر ــا و ب ــه ه ــی مجموع ــای اختصاص ــت ه ــا و ایون ــم ه ــار ۱۲ در مراس ــوان ی ــه عن ــور ب ــرارداد حض ــرف ق ــای ط ــه ه ــاز مجموع ــاس نی ــر اس  ۳-  ب

 اســاس نــوع نیــاز هــر مجموعــه از تامیــن ، ســاپورت فنــی تــا کمــک در برنامــه رےــزی – مدیرےــت  بــه مجموعــه هــا جهــت انجــام ایونــت هــا و

 روےدادها در محل کافه و حتی خارج از محل کافه  و نیازهای خاص هر مجموعه طراحی و اجرا میشود .

CONCEPT PROPOSAL 02



 

محصوالت تخصصی مجموعه برشته کاری قهوه لم
 

 محصــوالت برشــته کاری قهــوه لــم در ۶ طبقــه بنــدی نســبت بــه نیاز و درخواســت بــازار و تقســیم بندی قیمتی بــر اســاس معیارهای مختلف

برای مخاطبان تولید و بسته بندی میشود.

۱-      قهــوه هــای ترکیبــی / قهــوه هــای اقتصــادی ( ترکیبــات مرســوم / متعــارف ) ( ۵۰-۵۰٪) (۳۰-۷۰٪) (۲۰-۸۰٪) و ... در ۶ تنوع بر اســاس نیاز 

ــاز  ــاس نی ــر اس ــف ب ــتگی مختل ــات برش ــتا و درج ــکا و روبوس ــای عربی ــوره ه ــا و ج ــه ه ــر گون ــا و زے ــه ه ــف گون ــای مختل ــد ه ــترےان از درص مش

مجموعــه داران در بــازار (HORECA ) (هتــل- کافــه – رســتوران )  تــا تنــوع بســته تخصصــی مناســب اےــن حوضــه و حتــی بســته بنــدی 

اختصاصــی شــخصی ســازی شــده  (PRIVATE LABEL)  قابــل مذاکــره و حتــی امــکان شــخصی ســازی شــدن ترکیــب و فرمــول قهــوه بــرای 

مجموعه های طرف قرارداد وجود دارد .

 ۲-      قهــوه هــای اصیــل  ( ســنتی – بومــی )  ترکیبــات وےــژه و خــاص بــه ماننــد  : قهــوه شــیخ / پرشــین کافــی  و ســایر محصــوالت خــاص کــه در بخــش

 ســیروپ هــا و دمنــوش هــا هــم بــه آن پرداختــه شــده اســت .  محصــوالت مثــل : قهــوه تــرک اعــال تهیــه شــده از درصــد باالےــی از قهــوه عربیــکا و

 همینطــور قهــوه ایرانــی کــه از ترکیــب  ۹  ادوےــه خــاص اقلیــم و فرهنگ کهن ایران برداشــت شــده و تهیه میشــود و به همین صورت قهوه شــیخ

 که از فرهنگ و س�ت اعراب ایران الهام گرفته شده است .

 ۳-      قهوه های تک خاســتگاه / تخصصی ( ســے�گل ارجین – اسپشــیالتی ) با برگه ارزےابی و امتیاز کیفی بین ۸۰ الی ۸۵ که در لیســت محصوالت

 بــه صــورت فصلــی ارائــه میشــود بــه  ماننــد : اتیوپی نانســبو – اتیوپــی گوجی هامبــال و قهوه هــای خاص اقصــی نقاط دنیا که به طور مســتقیم یــا از

 طرےــق واســط مــورد اطمینــان پــس از ارزےابــی محصــول توســط تیــم ک�نتــرل کیفــی لــم خرےــداری میشــود .اےــن محصــوالت از ارتفاعــات مناطــق

 مختلــف زےر ســطح کشــت سراســر کــره خاکی به منظــور اســتفاده در قهوه هــای دمی به طور وےژه یا اسپرســو جهت دســتےابی بــه باالترےر کیفیت

 و نمایــان ســازی وےژگــی هــای منحصــر بــه فرد طعم – عطر و بافت هر منطقه از کشــورهای مختلف تولید ک�ننده قهوه  به طور مشــخص و تفکیک

شده در بسته بندی های ۲۵۰    گرمی و   ۱۰۰۰ گرمی به بازار و مخاطبین عالقه مند ارائه می شود.

ــور ــه ط ــن و ب ــع تامی ــزارع و مناب ــن م ــی  از بهترے ــدود و فصل ــکل مح ــه ش ــه ب ــاالی ۸۷ ک ــی ب ــاز کیف ــار و امتی ــا عی ــی    ب ــای تخصص ــوه ه  ۴-      قه

 اختصاصــی خرےــد ، حمــل و برشــته میشــود جهــت دســتےابی بــه باالترےــن ســطح از کیفیــت، وضــوح طعــم و همینطــور وےژگــی هــای خــاص

 اےــن قهــوه هــا بــا دســتگاه هــای حجــم کوچــک برشــته و بــه صــورت تــازه در بســته بنــدی هــای تخصصــی بــا تارےــخ مصــرف کوتــاه بــه علــت

 وےژگــی هــای خــاص اےــن نــوع قهــوه هــا در بســته بنــدی هــای ۵۰  الــی ۱۰۰  گرمــی بــه صــورت سفارشــی در اختیــار عالقــه منــدان و ماجراجوےان

 دنیای قهوه قرار میگیرد .

CONCEPT PROPOSAL 03



 ۵-  محصوالت پودری

    

انواع چای و دمنوش اختصاصی در تنوع مختلف

ــل – ــزدار  : کارام ــم دار و مغ ــای طع ــت ه ــات چاکل ــت – ه ــت چاکل ــت – وای ــات چاکل ــواع ه ــکالت  ( ان ــو و ش ــه کاکائ ــل و پای ــای مکم ــواع پودره  ان

 تیرامیســو – فنــدق – بــادام زمینــی – دارچیــن ) مجموعــه کاملــی از محصــوالت بــر پایــه کاکائــو و شــکالت . اےــن محصــوالت طبــق منحصــر بــه

 فــرد ترےــن فرمــول و بــا اســتادی ترکیــب و ســاخته شــده اســت جاےــی کــه طعــم تلــخ و شــیرےن کاکائو /شــکالت و  تکــه هــای آجیل همه چیــز را

تسخیر می ک�ند.

    پودرهای هات چاکلت مغزدار در طعم های فندق و بادام زمینی

 هــات چاکلــت فندقــی و بــادام زمینــی یــک نوشــیدنی دلچســب بــرای عصرانــه خوشــمزه پای�یــزی شماســت. و یکــی از محصــوالت پــر فــروش در

 کافــه هــای اروپــا و آمرےــکا . شــکالت داغ از جملــه نوشــیدنی هــای پرطرفدار فصل های ســرد ســال اســت که به دلیل داشــتن اندروفیــن ، موجب

 شــادابی و نشــاط مــی گــردد و از ترکیــب پــودر کاکائــو ، خامــه ، شــیر و مقــداری شــکر تهیــه مــی شــود. طعــم جــذاب فنــدق و بــادام زمینــی در ک�نــار

 خــواص فــوق العــاده شــکالت بــرای ســالمتی، کــه درهات چاکلــت ها نیــز وجــود دارد، موجب افزایــش آنتی اکســیدان مفید و حس ســرحالی می

 گــردد. ســلیقه برخــی از افــراد بــه نوشــیدن هــات چاکلــت هــای طعــم دار تیم مطالعــه و تحقیق لــم را بــر آن داشــت تا طعم مــورد عالقه اک�ثرےــت را

 بــه خــود پــودر اضافــه ک�نــد و بــرای اینــکار از فنــدق و بــادام زمینی برشــته شــده درجــه یک با فرموالســیون اختصاصی بهــره گرفته میشــود تا دیگر

 نیــازی بــه طعــم دهنــده هــای شــیمیاےی نباشــد و نتیجــه نوشــیدنی لــذت بخــش بــا طعم فنــدق شــکالت و بــادام زمینی شــکالت شــد که بســیار

 مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. اےــن محصــوالت تحــت عنــوان هــات چاکــت هــای مغــزدار وےــژه صنعــت هــورکا ( هتــل – کافــه – رســتوران ) در بســته

بندی های۱۰۰۰  گرمی به بازار ارائه میشوند .

 ۶- انــواع ســیروپ هــای تخصصــی نوشــیدنی هــای گــرم و ســرد  بــا طعــم هــای خــاص و وےــژه به همــراه بســته بندی تخصصــی وےــژه بــازار هورکا

 (RESTURANT-CAFE-HOTEL ) بــرای ســاخت طعــم هــای خــاص و دســتور العمــل هــای شــخصی ســازی شــده بــرای دســتےابی بــه آیتــم

 هــای بســیار متفــاوت در منــو کافــه هــا . بــه ماننــد امــکان طعــم دار کــردن انــواع هــات چاکلــت هــا ، چــای هــا و قهــوه هــا کــه در صــورت تمایــل

به طور تخصصی به کافه دارهای عزےز آموزش داده میشود.

   

و سایر محصوالت تخصصی دیگر ...
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طراحی ایده ، مشاوره و راهبری
  

 افتتــاح مجموعــه هاےــی هماننــد :  کافــه / کافــی شــاپ / النــژ/ بوتیــک / بیســترو / براســری / کافــه رســتوران / کافه پ�یتــزا / کافه ســیار/ کافه

 قنــادی / نــان / کافــه ســیار/ کیترےنــگ و ... امــروزه در تمامــی دنیــا و اقصــی نقــاط شــهرهای ایــران در حــال گســترش بــوده و مــا شــاهد رشــد

اےن مکان های مهم فرهنگی /تفرےحی/ خدماتی    می باشیم.

  تفــاوت کافــه بــا رســتوران و کافــی شــاپ / کافــه قنــادی / کافــه نــان / بیســترو  و... نــه  تنهــا در منــو  و مولفــه هــای مرتبــط بــا ســروےس ،

 خدمــات و محصــول و مهمتــر از همــه تجربــه درســت مصــرف ک�ننده از ســطح و نــوع خدمــات و محصول بلکه در تشــخیص صحیح نیــاز بازار

 - چــارت ســازمانی – ابعــاد و ســایز مــکان مــورد نظــر / انبــار / پارکینــگ  –ســنارےو دفــع و یــا بازےافــت انــواع زبالــه هــا -  امکانــات و ماشــین آالت –

 نیــروی متخصــص انســانی – معمــاری – مــواد اولیــه موجــود در بــازار  - همخوانــی خدمــات ، ســروےس بــا محصــوالت و قیمــت ارائــه آنهــا -

 پنهان از دیدگاه عموم می باشد .
ً
 بودجه و صدها نک�ته حساس دیگر و بعضا

 در  یــک کافــه انــواع نوشــیدنی هــای ســرد ،گــرم و ولــرم بــه همــراه چندےــن مــدل دســر ، کیــک و میلــک شــیک ســرو میشــود اےــن در صورتــی

 اســت کــه در یــک کافــی شــاپ یــا کافــه رســتوران بســته بــه نــوع کانســپت انــواع غذاهای ســرد و گــرم بــه  اصطــالح غذاهای کافــه ای که شــامل

 ( انــواع پ�یــش غذاهــای ســاده ، کــم پخــت و خــاص – انــواع پنینــی هــا و اســنک هــا – غذاهــای میــان وعده(برانــچ هــا ) غذاهــای اصلــی کــم حجــم

 همچــون چنــد مــدل پاســتا بــا کیفیــت بــاال / چنــد مــدل پ�یتــزا بــا کیفیــت و ســاالدهای متنــوع و دســر  بــه همــراه ســروےس خــاص بــر اســاس

  کانسپت کافه رستوران  ارائه می شود.

 تمــام اےــن تفــاوت هــا و آیتــم هــای خــاص در اضافــه کــردن یــک پســوند یــا پ�یشــوند رســتوران / بیســترو / النــژ /بیکــری / اسپرســو لــب /

  بیسترو  / نان / عربی / ایتالیاےی و ... به کافه میباشد !

الت  اینهــا در صورتــی اســت کــه هــر یــک از اےــن آیتــم هــا نیاز بــه طراحــی ســازه از نظر معمــاری و مهندســی – زےر ســاخت هــا - تجهیــزات – ماشــین آ

و نیروی متخصص خود دارد.
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مشاوره و آموزش
 

 در راســتا ایجــاد خدمــات جدیــد و بــر اســاس درخواســت هــای شــما عزےــزان بخــش آکادمــی  تیــم برشــته کاری قهــوه لــم مجــری برگــزاری دوره

 هــای آموزشــی تخصصــی در آکادمــی قهــوه لــم و همینطــور آموزشــگاه تخصصــی بیــک آکادمــی قصــد دارد در جهــت رفــاه حال شــما عزےران

 و بــر اســاس درخواســتها جهــت محــل تمرےــن  در کارگاه تخصصــی و مجهــز بــه ماشــین آالت و تجهیزات تخصصی بــه همراه مربی برای شــما

عزےران فضا و زےر ساخت های مورد نیاز را فراهم سازد .

لطفا برای مشاهده و تکمیل فرم ،  کلیک نمای�یدفرم درخواست تمرےن یا مشاوره

ثبت درخواست

شماره تلفن همراهنام و نام خانوادگی

توضیحات شهر محل سکونت

 Email نشانی پست الک�ترونیک         

 جلسات تمرےن    روزهای اداری به غیر از پنجش�به ساعت ۱۷:۰۰   الی ۲۰:۰۰      روزهای پنجش�به ۱۰ صبح الی ۱۷:۰۰

  جلسات مشاوره   ش�به تا چهارش�به ۱۰  صبح الی ۱۷:۰۰  حضوری وغیر حضوری

  هر ساعت تمرےن به همراه  مربی  مبلغ  ۲۵۰ هزار تومان

     هزےنه مشاوره ساعتی با آقای محمدخانی ساعتی با هماهنگی قبلی ۷۰۰ هزار تومان

زمان جلسات تمرےن و مشاوره

هزےنه ی جلسات تمرےن و مشاوره

 در صورت انتخاب پکیج های ۶/۸/۱۰/۱۲ ساعته ۲   الی ۵ تخفیف % شامل حال عزےزان میشود
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اعضا عضو باشگاه برشته کاری قهوه لم ( مصرف ک�نندگان وفادار – عضو آکادمی قهوه لم – باشگاه مشترےان ) از تخفیف برخوردار هست�د.

برای عضوےت یا کسب اطالعات بیشتر به وب سایت قهوه لم مراجعه ک�نید.

پکیج خدمات قبل از همکاری

 ارسال تست

 اعزام تیم کارشناسان مجرب در محل برای تنظیم و کالیبر کردن قهوه و سایر مواد اولیه 

 انجام امور مربوط به طراحی منو و کاهش هزےنه ها 

تامین انواع مایحتاج کافه ها از طرےق تامینن ک�نندگان معتبر و دست اول 

                                      مشاوره در زمینه تعمیر ، نگهداری و خرےد تحهیزات ، ماشین آالت و سایر اقالم تخصصی 

پکیج خدمات بعد از شروع  همکاری

  ک�نترل کیفی مدون بر اساس برنامه رےزی منسجم

 ک�نترل کیفی بر اساس نیاز مشتری

 آموزش اختصاصی بارےستاهای مجموعه در محل کافه  / آکادمی قهوه لم به صورت رایگان

ارایه دستورالعمل دم آوری وعصاره گیری هر قهوه به صورت مجزا 

 تبلیغ و معرفی کافه در شبکه اجتماعی 

 ارسال روزانه 

 انجام خدمات مربوط به تعمیر و سروےس تجهیزات 

چاپ و طراحی منو اختصاصی برای سرو  در صورت تمایل 

                                       برنامه رےزی و برگزاری روےداد های (ایونت) دوره ای در محل 

باشگاه مشترےان برشته کاری قهوه لم

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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پ�یش نیاز

 پکیج خدمات قابل ارائه از سوی تیم ما

 ترتیــب جلســه حضــوری / غیــر حضــوری بــا متقاضــی یــا نماینــده تــام االختیــار ایشــان در جهــت آشــناےی بیشــتر بــا مجموعــه مــا و خدمــات

 قابل ارائه و همچنین پی بردن به نیاز دقیق متقاضی.

آغاز مذاکره برای شفاف سازی نیازها توسط تیم مشاوران متخصص.

 مطالعه و تبادل نظر در مورد کانسپت (Concept) مورد نظر .

 بعــد از ترتیــب جلســه حضــوری و اعــالم نیــاز متقاضــی مشــخص کــردن نــوع خدماتــی کــه از پکیــج مجموعــه خدمــات دپارتمــان آمــوزش لــم

 بــرای آن مجموعــه قابــل انجــام میباشــد بــه همــراه لیســت حــق الزحمــه هــر بخــش بــه تفکیــک . و در ادامــه ارئــه کانســپت + منــو + محصــول

 یــا محصــوالت اصلــی – خدمــات و طراحــی ســروےس - چــارت ســازمانی آن مجموعــه تنظیــم  و بــر اســاس آن انتخــاب  تیــم متخصــص بــرای

سرپرستی و آموزش هر کدام از سکشن ها .

بازدید حضوری – غیر حضوری (مجازی) کارشناسان ما از پروژه .

 جمع بندی و نهاےی شدن کانسپت .

(Feasibility Study)   امکان سنجی انجام پروژه

(Machinery & Small Equipment) ارایه پ�یشنهاد ماشین آالت ولوازم مورد نیاز

اعالم لیست قیمت و بازه زمانی انجام پروژه .

مشاوره کامل در خصوص راهبری  کافه ، کافه رستوران ، بیسترو  / براسری و غیره

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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     مشاوره کامل در خصوص راهبری کافه ، کافه رستوران ، بیسترو ، نان  ، براسری و...

انتخاب مکان مناسب .

(Extra Charge) . طرح (کانسپت ) کسب و کار

(Extra Charge) . شناخت رقبا و تحلیل و آنالیز بازار

 کمک در طراحی استراتژی مجموعه به خصوص در بخش خوراک و نوشیدنی .

 منو .
ً
 طراحی محصوالت اصلی  - خدمات - سروےس و نهایتا

 طراحی و ساخت تجربه .

 ارائه منو و فرمول های مناسب ( رسپی کارت) .

(Extra Charge) . طراحی مدل کسب و کار

 طراحی چارت سازمانی .

برآورد هزےنه های مالی بخش کافه .

(Extra Charge) . برآورد هزےنه های کلی مجموعه در بخش نوشیدنی و خوراکی

 برآورد زمان اجراےی پروژه و ساخت جدول برنامه ها بر اساس الوےت و زمانبندی .

(Extra Charge) . بررسی و آنالیز نقشه کسب و کار

 آموزش نیروی انسانی هر سکشن و مدیران .

مشاوره در خرےد و هماهنگی کلیه امور و اقالم به عنوان مثال :

 ماشین آالت تخصصی ( نوع و برند ) مناسب بر اساس منو ، فضا و تخصص پرسنل ،طرح و نیاز پروژه و زےر ساخت ها .

( Free of Charge) . معرفی تیم نقشه بردار و تامین ک�ننده ماشین آالت صنعتی بر اساس نیاز پروژه

 لیست کلیه اقالم تجهیزات و ادوات تخصصی طبق منو ، و تخصص نیروها و نوع ماشین آالت .

 مشــاوره در انتخــاب صحیــح ســروےس شــامل : تمامــی ظــروف ، لیــوان هــا ، کارد و چنــگال و تمامــی اقــالم مرتبط با ســروےس طبــق منو و

 کانسپت پروژه و ٪۱۰۰  بودجه .

معرفی تیم مهندسی و طراح – معمار داخلی – مجری اپراتور طبق طرح پ�یشنهادی .

تدوےن و ارسال لیست مواد اولیه  و کانال های تامین .

 مربــی هــای آموزشــی هــر بخــش ماننــد : مربــی و اســتاد در بخــش آشــپزی و مربــی متخصــص هــر بخــش / بارمــن / بارےســتا / مربــی

 آموزش سروےس و ... بر اساس نیاز پروژه و مختصات .

 معرفی تیم تاسےسات .
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 ( Free of Charge) . معرفی تیم گرافیک و تولید محتوا 

( Free of Charge) . معرفی تیم مارک�تے�گ و فروش

(Free of Charge) . معرفی تیم حقوقی

(Free of Charge) . معرفی تیم آی . تی برای طراحی منو دیجیتال و سایت همینطور سوشال مدیا

(Free of Charge) : سایر خدمات جانبی که توسط تیم های همکار با سابقه و تجربه درخشان  قابل ارائه میباشد

طراحی نقشه های فنی.

ارایه نقشه فضابندی.

ارایه نقشه چیدمان تجهیزات.

ارایه نقشه الک�ترومکانیکال.

ارایه جدول میزان مصرف انرژی.

ارایه توصیه های اجراےی ساختمانی و تاسےساتی.

نظارت بر اجرای ساختمانی و تاسےساتی.

نصب و راه اندازی ماشین آالت.

ارایه نقشه و روش نصب ماشین آالت.

ک�نترل امکانات الزم از قبیل آب، برق و … جهت نصب و راه اندازی دستگاه.

نصب و راه اندازی ماشین آالت.

آموزش کامل و تخصصی کار با ماشین آالت به کاربران و ارایه دفترچه های تعمیر و نگهداری.

 ک�نترل کیفیت و بررسی شرایط و  مانیتورےنگ .

( Free of Charge) . مصاحبه و معرفی در خصوص جذب نیروی انسانی

عیب یابی و اعالم راه کارهای رفع موانع و مشکالت مجموعه .

 استاندارد سازی تدوےن ، نگارش و ارائه دفترچه استاندارد .

(Extra Charge) . ساخت و تالیف دفترچه استاندارد

 ســنجش و معرفــی قهــوه مناســب پــس از آنالیــز بــازار و نیــاز مشــترےان هــر مجموعه طبــق مولفــه هاےی چــون انتظار مجموعــه – بــازار و

 نگرش رقبا - ماشین آالت – کیفیت آب منطقه و قیمت در نظر گرفته شده در منو و سایر مولفه ها  .

طراحی دوره های آموزشی مدون برای تمام بخش ها در تمامی سطوح از مقدماتی تا پ�یشرفته.

 مهارت و تک�نیک ها در صرفه جوےی و ک�نترل هزےنه ها .
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