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UniqUe selling Points

กาแฟดริป รสชาตนิุ่ม อร่อย ... ใช้นมผงพิิเศษ ไร้ไขมันทรานส์

เก่ียวกับเรา
ร้าน MezzoX Drip Cafe เป็นแบรนด์ใหม่ บริหารงานโดย บริษัท เมซโซ่ จำากัด  เป็นผู้ประกอบการรา้นกาแฟ Mezzo Coffee ที่

มี 80 กว่าสาขา  มีประสบการณ์ในธุรกจิอาหารเครื่องดื่มมานานกวา่ 10 ปี
ร้านกาแฟดริป MezzoX เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2021 ในช่วงโควิด-19  เน่ืองจากมีผู้สนใจในแฟรนไชสร์้าน Mezzo Coffee 

จำานวนมากที่ต้องการลงทุนน้อยลง ราคาเครื่องดื่มที่ไม่สูง การฝึกอบรมพนักงานและบริหารจดัการที่ง่ายมากๆ รวมทั้งสามารถหาทำาเล
เปิดรา้นได้ไม่ยาก  MezzoX Drip Cafe จึงสนองความต้้องการเหล่าน้ีเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีสาขาเพิ่มข้ึนอย่างรวดเรว็ทั่วประเทศไทย

การบริหารงานและทีมงานที่เชี่ยวชาญ เข้าใจในธุรกิจ พร้อมดูแลสนับสนุน ช่วยเหลือพันธมติรร้านเฟรนไชส์ได้เป็นอย่างดี
จุดเด่น/จุดแข็งของเรามีดังน้ีี
 เมล็ดกาแฟสายพันธุ์ที่สมบูรณท์ี่สุด จากเทือกเขาสูงในภาคเหนือของไทย
 คัว่ดว้ยสูตรพิเศษในปริมาณไม่มากในแต่ละครั้ง  ทั้งน้ีเพื่อให้ลูกค้าไดร้ับประสบการณ์กาแฟสุดพิเศษ
 เครื่องดื่มและเบเกอรี่อบสดที่ไม่มีใครเหมือน: กาแฟสไตล์ไทย, ชาไทย, อเมรกิันบราวน่ี, Cornflakes Cookies, เป็นต้น
 เมซโซ่ใช้เนยสดแท้ 100% จึงไม่มีสว่นผสมของ “Trans Fats” ที่เป็นภัยต่อสุขภาพ
 นโยบายธรุกิจที่ยืดหยุ่น  เรายินดีปรับแผนเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคท้องถ่ิน เพือ่ให้คู่ค้าของเราประสบความสำาเร็จ

กาแฟดริป นุ่ม อร่อย  .



ทำาไมต้องเลือกแฟรนไชส์ร้านกาแฟดริป เมซโซ่ เอ็กส?์
• เพราะกาแฟดริปเป็นที่รู้จักแพร่หลายมานาน และปัจจุบันได้รับความสนใจ เป็นที่นิยมชื่นชอบของนักดื่มกาแฟเป็นอย่างมาก
• ดตี่อสุขภาพ: ปรุงด้วยนมผงพิเศษแทนครีมเทียม/นมข้นหวาน ปราศจากไขมันทรานส์
• ใช้เงินลงทุนไม่มาก มีโอกาสคืนทุนได้เรว็
• ไม่ใช้เครื่องกาแฟ ประหยัดเงินลงทุน ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษา
• ราคาเครื่องดื่มเริ่มต้นที่ 40 บ / แก้ว เมนูหลากหลาย ขายง่าย เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคทัว่ประเทศ
• มรีะบบการอบรมที่เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ทันที  พร้อมทีมงานมากประสบการณ์เพือ่ดูแลช่วยเหลือร้านเฟรนไชส์
• บริหารจัดการรา้นได้ง่าย ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณใ์นธุรกิจอาหาร/เครื่องดื่มมาก่อน
• เป็นแบรนด์ใหม่ในเครือ บ. เมซโซ่ ที่มรี่วม 80 สาขา  ไดร้ับการอบรม แนะนำา และสนับสนุนโดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์
• MezzoX Drip Cafe เป็นแห่งแรก ที่นำากาแฟดริปมาสรา้งสรรค์เมนูเครื่องดื่มกาแฟตา่งๆ เช่น ลาเต้ มอคค่า คาราเมลมัคคีอาโต้ 

ในรูปแบบร้อน เย็น และป่ัน
• ใช้พื้นที่ขนาดเล็กและไฟฟ้าไม่มาก จึงหาทำาเลเปิดร้านได้งา่ย เช่น เป็นส่วนหน่ึงของร้านอาหาร บ้านพักอาศัย สำานักงาน ล๊อบบ้ี

โรงแรม และอื่นๆ

Signature Drinks
• Thai Iced Coffee กาแฟเย็นสไตล์ไทย: กลิ่นหอม รสชาติหวานกลมกล่อม ด้วยนมผงพิเศษ ไม่มีไขมันทรานส์ ดตี่อสุขภาพ
• Yuzu Matcha: ผงมัทฉะพรีเมี่ยมนำาเข้าจากเมืองมัตสึเอะ พร้อมความสดชื่นหอมอร่อยของส้มยูสุจากประเทศญี่ปุ่น
• Orange Jasmine Greentea: ชาส้มยูสุ หอมสดชื่น คลายร้อน
• Coconut Americano: กาแฟดำาผสมกับนำ้ามะพร้าวออแกนนิค อร่อย ดีต่อสุขภาพ

"สด อร่อย สำาหรับคุณ" เป็นคำาม่ันสัญญาที่เรายินดีมอบให้คุณตลอดไป
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ตัวอย่างรูปแบบร้าน 01
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ตัวอย่างรูปแบบร้าน 04

Indoor Kiosk คีออสค์ภายในอาคาร
• ขนาด 12-15 ตรม
• มีหรือไม่มตีู้โชว์เค้ก
• มีหรือไม่มทีี่น่ัง
• เหมาะสำาหรับในอาคาร เช่น อาคารสำานักงาน
  โรงพยาบาล ศูนย์การค้า เป็นต้น

Outdoor Kiosk คีออสค์ภายนอกอาคาร
• ขนาด 15 – 20 ตรม
• มีหรือไม่มตีู้โชว์เค้ก
• มีหรือไม่มีที่น่ัง
• เหมาะสำาหรับพื้นที่ภายนอกในบริเวณชุมชน เช่น
  สถานที่ราชการ ตลาด โรงเรียน สนามกีฬา เป็นต้น

Shop House อาคารพานิชย์
• ขนาด 30 – 60 ตรม
• มีทีี่น่ัง
• ลงทุนไม่มากถ้าหากวา่มีอาคารอยู่แล้ว
• หากมทีี่จอดรถก็จะได้กลุ่มลกูค้าทีก่ว้างข้ึน

Stand Alone ร้านเดี่ยวภายนอกอาคาร
• ขนาด 80 ตรม ข้ึนไป
• มีที่น่ังภายในและภายนอกอาคาร
• หากมทีี่จอดรถก็จะได้กลุ่มลกูค้าทีก่ว้างข้ึน
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เชิญร่วมเปน็พันธมิตร ธุรกิจร้าน MezzoX Drip Cafe
คุณสมบัติของผู้ลงทุน

* มีสถานที่พร้อม สำาหรับเปิดร้าน * มีความพร้อมด้านเงินลงทุน สำาหรับดำาเนินธุรกิจ
* เข้าใจในการบริหารธุรกิจ * ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
* รักงานบริการ ใส่ใจในรายละเอียด * มีทัศนคติที่ดี พร้อมปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

ขัน้ตอนก่อนเปิดร้าน
• ผู้ลงทุนสำารวจ และวิเคราะห์พื้นที่เปิดร้าน กลุ่มลกูค้า และคู่แข่ง ในบริเวณใกล้เคียง แล้วส่งข้อมูลให้ บ. เมซโซ่
• เมซโซ่ช่วยประเมินงบลงทุน จดุคุ้มทุน และให้คำาแนะนำาการออกแบบผังร้าน
• ร่วมวางแผนกจิกรรมทางการตลาด
• ผู้ลงทุนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำาเครื่องดื่ม และ ระบบจัดการเครื่องบันทึกเงินสด
• ทบทวนหลักสตูรเครื่องดื่ม ระบบเครื่องบันทึกเงินสด และงานเอกสารต่างๆ ทาง Online VDO
• เมซโซ่ประเมินความพร้อมของสถานที่และทีมงาน ก่อนอนุญาติให้เปิดร้าน

ขัน้ตอนหลังเปิดร้าน
• ร้านค้าเข้ารว่มกิจกรรมส่งเสริมการขายที่บริษัทจดัข้ึน
• ชว่ยวางแผนกลยุทธ์การตลาดเฉพาะสาขา
• ร่วมประเมินคุณภาพสินคา้ และการให้บริการ
• ให้คำาแนะนำาการพัฒนาบุคลากร ด้านงานขายและบริการ

สทิธิประโยชน์และการสนับสนนุจากเมซโซ่
• สิทธิ์ในการใชช้ื่อ/เครื่องหมายการคา้ และแบบมาตรฐาน ร้าน MezzoX Drip Cafe ตามทีร่ะบุในสัญญา
• แนะนำาการเปิดร้านบน Delivery Apps ต่างๆ
• การฝกึอบรมทั้ง online (ดว้ย VDO clips) / offline ตามระบบของบริษัทฯ
• ให้คำาปรึกษา สนับสนุนทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
• ไฟล์และข้อมูลต่างๆ ในการออกแบบและตกแต่งร้าน รวมทั้ง suppliers ในการสั่งซ้ืออุปกรณ์ตา่งๆ
• อพัเดทข้อมูลและสินค้าใหม่ จากเมซโซ่อย่างสมำ่าเสมอ
• ระบบการตรวจสอบการทำางานภายในร้าน ทั้งเรื่องคุณภาพ การบริการ และความสะอาด
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ข้อมูลงบลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ
รูปแบบร้าน ภายในอาคาร ภายในอาคาร

ขนาดพ้ืนท่ี 12 ตรม ข้ึนไป 40 ตรม ข้ึึนไป

ค่าแฟรนไชส์ เงินประกัน (คืนเมื่อหมดสัญญา)
คา่ธรรมเนียมแฟรนไชส์ / ระยะเวลา

100,000
150,000 / 3 ปี

ก่อสร้าง และเคาเตอร์ไมต้่างๆ 150,000 ข้ึึนไป 300,000 ข้ึนไป

อุปกรณ์ภายในรา้น เช่น ตู้เย็น เครื่องป่ัน
สต๊อควัตถุดิบ / หีบห่อ

ประมาณ 50,000
ประมาณ 50,000

ค่าบำารุงรักษาโปรแกรมการขาย 9,500 / ปี

* คำานวนจากยอดขายของสินค้าทุกชิ้นที่
จำาหน่ายในร้าน

Royalty
Marketing Fee

4%  จากยอดขายสุทธิ
2%  จากยอดขายสุทธิ

หมายเหตุ:
1. งบประมาณก่อสรา้งและตกแต่งร้านค้า จะผันแปรไปตาม ขนาดพื้นที่ รูปแบบร้าน โครงสรา้งรา้น วัสดุที่เลือกใช้ (ยังไมร่วมคา่

โต๊ะ/เก้าอี้ กรณีรา้นค้ามีบริเวณพื้นที่น่ัง)
2. งบลงทุนที่ตำ่าสดุคือ เป็นรูปแบบเคาเตอร์ขายภายในอาคารและไม่มีที่น่ัง รวมประมาณ 500,000 บาท

ขัน้ตอนการสมัครเป็นพันธมิตรแฟรนไชส์
1. ติดตอ่แจ้งความประสงค์ และส่งข้อมูลพื้นที่มาให้เมซโซ่ 2. ช่วยพิจารณาพ้ืนที่ในเบ้ืองต้น ด้วยข้อมูลจาก Google Maps
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility Study) 4. ลงนามสัญญาแฟรนไชส์ และชำาระเงินมัดจำา
5. ผู้ลงทุนออกแบบร้าน และส่งให้เมซโซ่อนุมัติ 6. เข้าอบรมหลักสูตรภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ที่ศูนย์อบรมเมซโซ่
7. ส่งแบบฟอร์มขออนุมัติเปิดร้าน เพือ่ให้เมซโซ่ช่วยประเมินความพร้อม
8. เปิดให้บริการ
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