
Bảng giá chuyên may áo thun unisex vải
cotton kinh doanh thời trang

Chuyên đặt may Công ty làm áo phông nhanh nhất

Bảng giá áo phông nhanh nhất

Bạn đang muốn kinh doanh thời trang

bắt đầu là các loại áo thun unisex vải

cotton với form dáng đa dạng: tay dài, cổ

tròn, cổ trụ,...

Hồ CHí MINH, TâN BìNH, VIệT NAM,

May 9, 2022 /EINPresswire.com/ -- Bạn

đang ấp ủ ý tưởng kinh doanh áo thun

thời trang. Bạn muốn hoạt động kinh

doanh được thuận lợi, doanh số cao

nhưng lại chưa biết nên bắt đầu từ

đâu.

Cùng tham khảo các kinh nghiệm khi

kinh doanh áo thun thời trang mà

DONY chia sẻ dưới đây để giải đáp thắc

mắc trên nhé.

1. Khảo Sát Nhu Cầu Thị Trường và Lựa

Chọn Khách Hàng Mục Tiêu

Khảo sát nhu cầu thị trường là công

việc quan trọng đầu tiên các shop nên

thực hiện trước khi bắt tay vào kinh

doanh. Việc này sẽ giúp bạn nắm được

khái quát tình hình kinh doanh áo thun

hiện tại để từ đó quyết định nên kinh

doanh loại áo thun nào? Kinh doanh

theo phương thức nào? Đối tượng

khách hàng mục tiêu nên hướng

đến…

Kinh nghiệm khảo sát nhu cầu thị

trường hiệu quả, đơn giản cho các

shop là thông qua xem xét đối thủ

http://www.einpresswire.com


cạnh tranh tại khu vực muốn kinh doanh áo thun:

Số lượng các shop kinh doanh áo thun (có nhiều shop hay ít shop ).

Hình thức kinh doanh áo thun chủ yếu của các shop đối thủ (mở cửa hàng hay online).

Tình hình kinh doanh của các shop (đông khách hay vắng khách).

Các shop đang kinh doanh mặt hàng áo thun nào chủ yếu (hàng thiết kế, VNXK, hàng ngoại

nhập, hàng xưởng…).

Nhóm khách hàng mà các shop đối thủ đang phục vụ (áo thun trẻ em, áo thun dành cho người

trẻ, áo thun trung niên, áo thun nam – áo thun nữ…).

Khi nắm được nhu cầu của thị trường, mức độ cạnh tranh và tiềm lực sẵn có thì cần lựa chọn đối

tượng khách hàng mục tiêu phục vụ, mặt hàng áo thun sẽ kinh doanh.

2. Chọn Hình Thức Kinh Doanh – Lập Kế Hoạch Chi Tiết

Lựa chọn hình thức kinh doanh: cần căn cứ trên nguồn vốn sẵn có. Nếu nguồn vốn ít thì kinh

doanh online là lựa chọn lý tưởng (không tốn chi phí thuê mặt bằng). Còn nguồn vốn lớn hơn

shop có thể mở cửa hàng áo thun thời trang và kết hợp bán online.

Lập kế hoạch chi tiết: đây là công đoạn giúp hoạt động kinh doanh của shop vận hành suôn sẻ.

Trong bảng kế hoạch, chủ shop cần chỉ rõ:

Công việc cần thực hiện (tìm mặt bằng, nhập hàng, thuê nhân viên, marketing…).

Tiêu chí/yêu cầu của công việc.

Thời gian thực hiện.

Chi phí cho các đầu công việc.

…

3. Chuẩn Bị Vốn Kinh Doanh Áo Thun

Vốn kinh doanh áo thun có thể được xác định dựa trên các khoản chi phí.

– Với hình thức online, chi phí bao gồm:

Chi phí nhập hàng áo thun.

Chi phí xây dựng kênh bán hàng website (nếu có). Còn nếu kinh doanh online qua mạng xã hội

(facebook, tik tok, instagram, zalo…) hay TMĐT thì sẽ miễn phí.

Chi phí vận hành hoạt động và marketing: thuê người biên tập nội dung, hình ảnh sản phẩm,

thuê mẫu ảnh, người livestream, chi phí quảng cáo, chi phí khuyến mãi/quà tặng…

Chi phí khác.

– Với hình thức mở cửa hàng trực tiếp, gồm các khoản chi phí:



Chi phí nguồn hàng áo thun.

Chi phí thuê cửa hàng kinh doanh.

Chi phí trùng tu, thiết kế, trang trí cửa hàng.

Chi phí duy trì hoạt động: lương nhân viên, lãi ngân hàng, điện nước..

Chi phí cho marketing, khuyến mãi.

Phí dự phòng.

.......

Còn rất nhiều các ý khác nữa. Bạn muốn được tư vấn cụ thể hơn về bảng báo giá cũng như chất

lượng sản phẩm thì hay liên hệ với DONY.VN để được cung cấp, cập nhật nhanh nhất nhé.

+ Xem thêm bài viết: Cách chọn áo thun trơn body cho nam chuẩn không cần chỉnh - cách tẩy

trắng áo sơ mi bị ố vàng
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