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Giới thiệu
Phát triển kinh doanh
dựa vào cộng đồng
(C-BED)
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Hướng dẫn tập huấn về thủ công mỹ nghệ

Giới thiệu
Phát triển kinh doanh dựa vào
cộng đồng (C-BED)
Phát triển kinh doanh dựa vào cộng đồng là một chương trình tập huấn mang tính sáng tạo
với chi phí thấp do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thiết kế nhằm hỗ trợ phát triển kỹ năng
và trao quyền cho cộng đồng địa phương, hướng tới nâng cao sinh kế, năng suất và điều kiện
làm việc.
Được coi là một cách tiếp cận tập huấn, C-BED là chương trình duy nhất được xây dựng theo
hình thức đồng đẳng, trên phương pháp học viên tự học hỏi lẫn nhau mà không có sự tham
gia của giáo viên, chuyên gia hay tư vấn bên ngoài. Thay vào đó, học viên C-BED làm việc với
nhau thông qua hàng loạt hoạt động và thảo luận theo các bước hướng dẫn đơn giản trong
cuốn Hướng dẫn tập huấn. Những kiến thức, năng lực và kỹ năng mới được phát triển thông
qua sự tương tác giữa các học viên và việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức hiện có của địa
phương. Bằng cách này, chương trình giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính vững bền cho
mọi tổ chức, cộng đồng.
Chương trình C-BED bao gồm hai gói tập huấn chính được thiết kế nhằm phát triển năng lực
khởi nghiệp kinh doanh và hoạt động kinh doanh qua việc tập trung vào tiếp thị, quản lý tài
chính và lập kế hoạch hành động. Hai gói tập huấn này là C-BED for Aspiring Entrepreneurs
(C-BED cho người đang mong muốn trở thành doanh nhân) và C-BED for Small Business
Operators (C-BED cho người điều hành doanh nghiệp nhỏ). Bên cạnh đó, một bộ công cụ
nhằm nâng cao năng lực kinh doanh và nâng cao kỹ năng cho một số ngành cụ thể đang
được phát triển. Các gói công cụ này có thể được triển khai áp dụng trong chương trình tập
huấn độc lập hoặc được tích hợp dưới dạng modul trong các chương trình hiện tại.

Người bán hàng

Những người bán hàng bán các sản phẩm và vật phẩm cho khách hàng và người tiêu dùng.
Họ giữ vị trí đặc biệt quan trọng tại các điểm du lịch khi khách du lịch mua các sản phẩm thủ
công mỹ nghệ và những món đồ mỹ thuật của họ. Điều này giúp khách có thêm trải nghiệm,
đồng thời tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho cộng đồng địa phương. Việc mua bán hàng hóa
đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ về tài chính, mua hàng hóa và tiếp thị phù hợp góp phần kinh
doanh thành công và duy trì sinh kế.

Gói tập huấn bán hàng
Tập huấn:
Gói tập huấn bán hàng được sử dụng để giúp những người mong muốn hoặc đang bán hàng
có thể khởi nghiệp hoặc cải thiện công việc kinh doanh. Gói này tập trung vào những nguyên
tắc kinh doanh cơ bản nhằm hỗ trợ những người đã có kinh nghiệm quản lý cửa hàng phát
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triển vốn kiến thức và giúp họ có thể học hỏi thêm. Gói này được xây dựng từ hai bộ công cụ
C-BED là SBO và AE. Những người tham gia chương trình sẽ chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng
kế hoạch hành động ưu tiên (ít nhất 3 hoạt động nhằm cải thiện kinh doanh). Kết thúc tập
huấn, học viên sẽ:
• Có thêm kiến thức về bán hàng
• Tăng cường năng lực đánh giá hướng phát triển cũng như điều kiện hiện tại của hoạt
động kinh doanh
• Nâng cao nhận thức về phát triển kinh doanh
• Xác định được các bước để bắt đầu hoặc cải thiện hoạt động kinh doanh
• Nâng cao năng lực để đưa ra quyết định, xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch
hành động cho tương lai
• Nắm bắt được cơ hội hợp tác và liên kết
Hướng dẫn thực hành:
Cuốn hướng dẫn thực hành này (GPG) được thiết kế nhằm hỗ trợ những người bán hàng khởi
nghiệp hoặc cải thiện hoạt động kinh doanh. Những người tham gia tập huấn sẽ được giới
thiệu và làm quen với Hướng dẫn thực hành ngay trong khi học. Tuy nhiên, những người
không tham gia chương trình cũng có thể sử dụng GPG. GPG bao gồm một số công cụ, thủ
thuật và bài tập nhằm giúp những người đang hoặc đang mong muốn bán hàng.

Sử dụng tài liệu hướng dẫn thực hành như thế nào?
Chú giải hướng dẫn thực hành

Công cụ thực hành

Bài tập

Tình huống

Định nghĩa

Lưu ý

Thông tin cần chú ý thêm
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1. Xây dựng kế hoạch
kinh doanh
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ILO – ASEAN Small Business Competitiveness Programme

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh
MỤC TIÊU:
• Giúp bạn hiểu được mục đích của kế hoạch kinh doanh
• Xem xét những gì nên đưa vào kế hoạch kinh doanh
• Giúp bạn đánh giá việc kinh doanh của mình
HƯỚNG DẪN TẬP HUẤN:
• Tầm quan trọng của phần này được nhấn mạnh trong phần 2

Kế hoạch kinh doanh là một tài liệu hữu ích đối với các doanh nghiệp nhỏ vì nó giúp các chủ
doanh nghiệp:
• Ghi chép và tổng hợp lại thông tin về tình hình kinh doanh
• Kiểm tra tất cả các công đoạn của hoạt động kinh doanh
• Chứng minh kết quả của hoạt động kinh doanh
• Cung cấp chứng thực để đi vay hoặc xin tài trợ

ĐỊNH NGHĨA: Quy trình quản lý

Quy trình quản lý là tập hợp các bước theo quy trình và thủ tục trong kinh doanh. Nó giúp bạn
điều hành các hoạt động hàng ngày và đáp ứng mục tiêu kinh doanh của bạn. Sử dụng quy
trình sẽ giúp:
• Sử dụng tốt nhất nguồn lực tài chính
• Quản lý thời gian của bạn
• Làm khách hàng hài lòng
• Tạo mối quan hệ tốt giữa nhà sản xuất và nhà cung ứng

Kế hoạch kinh doanh
Lập kế hoạch kinh doanh sẽ giúp bạn hình thành lộ trình phát triển kinh doanh. Khi bạn tuân
thủ hướng dẫn thực hành bạn cần hoàn chỉnh danh sách kiểm tra dưới đây. Nó sẽ giúp bạn:
• Đánh giá việc kinh doanh của bạn (những gì là tốt, cái gì cần cải thiện)
• Nắm rõ các mảng việc cần thực hiện
• Xác định các công việc
• Giao việc cho mọi người
• Xác định được thời gian phải hoàn tất công việc
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Bảng 1.1: Danh sách kiểm tra kế hoạch kinh doanh
Tình trạng
hiện tại

Cần cải thiện
(Có/không)

Ai sẽ thực
hiện?

Thực hiện
khi nào?

Đánh giá kinh doanh của bạn
Mô tả kinh doanh của bạn
Phân tích thị trường
Kế hoạch tiếp thị
Kế hoạch quản lý
Kế hoạch tài chính
Ghi chú:

DANH SÁCH KIỂM TRA

Bảng 1.2: Danh sách kiểm tra kế hoạch kinh doanh
1. Tóm tắt (tóm tắt 1-5 dưới đây)
• Tên doanh nghiệp
• Tên của chủ sở hữu
• Tầm nhìn (bạn mong muốn ở đâu sau 5 năm)
• Cơ cấu hoạt động kinh doanh, những người tham gia và ở đâu
• Mô tả sản phẩm và chúng được làm như thế nào
• Các cơ hội thị trường để bán hàng
• Mục tiêu bán hàng, đạt được sau 1, 2 và 3 năm
• Khi xin vay tiền: nêu rõ bao nhiêu, nó sẽ được sử dụng như thế nào
và làm thế nào đảm bảo trả được khoản đó từ kết quả kinh doanh
của bạn
2. Mô tả kinh doanh:
• Điểm nổi bật của sản phẩm so với các đối thủ cạnh tranh
• Tổng quan về kinh doanh bao gồm giá và tiếp thị
3. Phân tích thị trường:
• Mô tả sản phẩm cụ thể bao gồm kích thước, vật liệu, trọng lượng
• Mô tả khách hàng và tại sao họ sẽ mua hàng của bạn
2
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•
•
•

Đánh giá tiềm năng thị trường (ví dụ có thêm khách du lịch hoặc
khách sạn mới)
Thị trường bán hàng cạnh tranh, tại sao bạn tốt hơn những người
khác
Điểm độc đáo của sản phẩm (ví dụ sản phẩm địa phương, hữu cơ
hay bền)

4. Kế hoạch quản lý:
• Cấu trúc của kinh doanh, ai chịu trách nhiệm và ai hỗ trợ việc kinh
doanh
5. Kế hoạch tiếp thị:
• Giá khách hàng sẽ trả và giá của đối thủ cạnh tranh
Phân phối (nơi bạn sẽ bán hàng hoặc đặt hàng qua thư, v.v…)
Quảng cáo và khuyến mãi
6. Kế hoạch tài chính:
• Tiền cần vay để phát triển (hoặc bắt đầu) kinh doanh
• Tài chính trong tương lai khi vốn vay được hoàn trả từ lợi nhuận tăng
thêm
• Kết quả kinh doanh bao gồm mức tăng trưởng ước tính
• Báo cáo tài chính, ước tính tổng thu nhập, tổng chi phí và tổng vốn
đầu tư của bạn (bao gồm cả tài sản)
• Báo cáo thu nhập cho thấy kết quả thực hiện ước tính trên 3 năm,
tổng doanh thu và chi phí
• Phân tích hòa vốn cho thấy doanh thu bán hàng cao hơn chi tiêu
(tức là chi phí kinh doanh hoặc chi trả khác)
• Dòng tiền mặt dự kiến thể hiện nguồn tài chính cần thiết
• Thiết bị vốn (tài sản) tức là mặt hàng kinh doanh, vật tư, thiết bị
thuộc sở hữu của bạn

1.

2.
3.
4.

Dưới đây là danh sách các nhân tố kinh doanh thành công. Hãy đọc hết và giải thích ý
nghĩa theo cách của bạn. Nếu bạn không biết những cụm từ có nghĩa gì, hãy hỏi một
người nào đó hoặc tìm nó trong từ điển hoặc trên trang web
Chọn 5 tiêu chí hàng đầu của bạn. Những tiêu chí mà bạn nghĩ là quan trọng nhất. Viết
chúng trong bảng dưới đây và giải thích lý do tại sao chúng lại quan trọng.
Sau đó, chấm điểm kinh doanh của bạn bằng cách sử dụng các tiêu chí tốt, đạt hoặc cần
phải cải thiện.
Tự chấm điểm trên tất cả 32 tiêu chí. Cố gắng đưa vào các hành động hoặc hoạt động mà
bạn có thể cải thiện kinh doanh
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Bảng 1.3: Các nhân tố kinh doanh thành công
Các cụm từ
Địa điểm kinh doanh/bán
hàng

Biết nhu cầu khách hàng

Giá bán tốt

Biết chi phí kinh doanh của
tôi

Chi phí sản phẩm

Sự hỗ trợ của gia đình

Sản phẩm chất lượng tốt

Nhân viên/công nhân bận rộn Kỹ thuật tiếp thị tốt

Thu hút khách hàng

Sản phẩm có sẵn

Công nhân có tay nghề

Lưu trữ tốt

Không lãng phí sản phẩm

Các khoản vay sẵn có

Biết công việc hàng ngày
của bạn

Điều kiện làm việc tốt

Sổ sách kế toán tốt

Không gian làm việc sạch
sẽ

Đủ khách hàng

Theo dõi được tiền của bạn

Không gian làm việc có tổ
chức

Biết các loại chi phí của bạn

Người kinh doanh tốt

Hài lòng với kinh doanh
của bạn

Sản phẩm trong tình trạng tốt Biết những gì bạn kiếm được

Trang thiết bị trong tình
trạng tốt

Biết nhiệm vụ của nhân viên
của bạn

Biết những gì bạn đang còn
nợ

Khách hàng quay lại với bạn
Tiêu chí kinh doanh thành công của riêng tôi
5 tiêu chí kinh doanh thành Lý do của tôi khi lựa chọn
công quan trọng nhất
tiêu chí này

Bạn làm việc này tốt, hãy tự
chấm điểm:
Tốt
Đạt
Cần cải thiện

1.
2.
3.
4.
5.
4
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Bảng 1.4: Tiêu chí kinh doanh thành công
Tiêu chí thành công
1

Địa điểm kinh doanh/bán hàng

2

Biết chi phí kinh doanh

3

Chất lượng sản phẩm

4

Khách hàng

5

Lưu kho sản phẩm

6

Công việc hàng ngày của bạn

7

Không gian làm việc sạch sẽ

8

Không gian làm việc có tổ chức

9

Hài lòng với việc kinh doanh

10

Điều kiện trang thiết bị

11

Biết những gì bạn còn nợ

12

Biết nhu cầu khách hàng

13

Chi phí sản phẩm

14

Giá bán

15

Sản phẩm có sẵn

16

Phế phẩm

17

Năng suất của nhân viên

18

Điều kiện làm việc của nhân viên

19

Có đủ khách hàng

20

Tính hết các chi phí

21

Sản phẩm trong tình trạng tốt

22

Biết nhiệm vụ của nhân viên

23

Khách hàng quay lại với bạn

24

Giá bán

25

Gia đình hỗ trợ bạn

26

Kỹ thuật tiếp thị

27

Nhân viên có tay nghề và đáng tin
cậy

28

Các khoản vay sẵn có

29

Sổ sách kế toán

30

Theo dõi được tiền của bạn

31

Doanh nhân giỏi

32

Biết rõ kết quả đạt được

•
•
•

Tốt

Đạt

Không tốt Tôi có thể làm gì?

Bạn có thể nhóm một số chúng lại với nhau - ví dụ, những tiêu chí liên quan đến tài
chính, tiếp thị, nhân viên v.v...?
Bạn có thể nghĩ xem đặt chúng theo thứ tự từ dễ - khó khi giải quyết chúng?
Bạn có thể nghĩ làm thế nào bạn sẽ thực hiện thay đổi, bạn có biết phải làm gì không?
(ví dụ tự tổ chức nhiều hơn, tìm lời khuyên từ những người khác, tìm kiếm tài liệu học
tập như sách, tạp chí, internet)
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SWOT

•
•
•
•

Điểm mạnh: bên trong doanh
Điểm yếu: bên trong doanh nghiệp
Cơ hội: đến từ bên ngoài doanh nghiệp
Thách thức: đến từ bên ngoài doanh nghiệp

Điểm mạnh: sẽ cho doanh nghiệp của bạn một lợi thế vượt trội so với doanh nghiệp tương
tự. Ví dụ: về chất lượng sản phẩm hoặc địa điểm bán hàng.
Điểm yếu: là những khía cạnh mà bạn và doanh nghiệp của bạn không thực sự làm tốt. Ví dụ,
không tìm được nhà cung ứng phù hợp hoặc chi phí vận chuyển sản phẩm quá cao.
Cơ hội: là những sự việc diễn ra bên ngoài doanh nghiệp có thể đem lại lợi ích cho bạn. Ví dụ,
một khu nhà khách mới xây dựng trong khu vực hoặc có đông khách du lịch sử dụng trạm xe
buýt.
Thách thức: là những sự việc diễn ra bên ngoài doanh nghiệp có thể gây ảnh hưởng hoặc làm
giảm lợi nhuận của bạn. Ví dụ, ý tưởng kinh doanh phổ biến và bị nhiều người sử dụng hoặc
có quá ít khách du lịch tới khu vực.
Nếu điểm mạnh và cơ hội lớn hơn điểm yếu và thách thức, thì bạn đang kiểm soát được kinh
doanh và có thể mạo hiểm. Nếu điểm yếu và thách thức lớn hơn điểm mạnh và cơ hội, bạn
cần có ngay kế hoạch để cứu vãn kinh doanh của mình.
Đây là một ví dụ về phân tích SWOT.
Điểm yếu

Điểm mạnh
• Vị trí đắc địa

•

Quản lý tài chính không phù hợp

• Đa dạng sản phẩm

•

Không có kế hoạch phát triển và tiếp thị

• Biết một số nhà cung cấp đồ thủ công
• Có khả năng tìm nguồn hàng và đàm
phán được giá tốt
Cơ hội

Thách thức

• Nhiều khách du lịch trong vùng
• Nhiều khách sạn và nhà khách
• Có mối quan hệ tốt với doanh nghiệp

•

Đối thủ cạnh tranh dễ bắt chước mô
hình kinh doanh, do đó doanh thu sẽ
giảm

và người dân địa phương.
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Điểm mạnh nhiều hơn điểm yếu?

Có

Không

Nhiều cơ hội hơn thách thức?

Có

Không
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Tôi sẽ làm thế nào với những điểm yếu và thách thức?
•

Tôi sẽ cải thiện kinh doanh bằng cách chú ý hơn vào tài chính và tiếp thị.

•

Tôi sẽ cung cấp cho khách hàng và nhà sản xuất những dịch vụ tốt nhất để đảm
bảo tương lai cho kinh doanh của tôi.

•

Tôi sẽ nhờ bạn bè, gia đình và người khác giúp đỡ và thúc đẩy kinh doanh của
mình.
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2. Xây dựng kế hoạch
tiếp thị

8

Chương trình Năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ ASEAN
Hướng dẫn Thực hành quản lý điểm đến

2. Xây dựng kế hoạch tiếp thị
MỤC TIÊU:
• Giúp bạn hiểu được mục đích của kế hoạch tiếp thị
• Xem xét những yếu tố cần đưa vào kế hoạch tiếp thị
HƯỚNG DẪN TẬP HUẤN:
• Tầm quan trọng của phần này đã được nhấn mạnh trong phần 3

2.1. Kế hoạch tiếp thị
Một kế hoạch tiếp thị sẽ giúp bạn thu thập thông tin về việc kinh doanh, làm cơ sở lên kế
hoạch cho các hoạt động tiếp thị hiệu quả góp phần tăng doanh số bán hàng. Một số lưu ý
nhỏ trong xây dựng kế hoạch tiếp thị bao gồm:
• Viết lại các chi tiết chính của hoạt động kinh doanh và lưu thông tin ở một chỗ
• Kiểm tra có phải tất cả các mảng kinh doanh đang hoạt động tốt không
• Cho người khác thấy kết quả thành công của kinh doanh
• Cung cấp bằng chứng để đi vay hoặc xin tài trợ

Khái niệm

Tiếp thị là quá trình truyền thông giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ tới khách hàng để bán sản
phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nó bao gồm:
• Phân tích thị trường
• Mô tả sản phẩm
• Bán hàng
• Khuyến mãi
• Quảng cáo

DANH SÁCH

Sử dụng danh mục kiểm tra sau sẽ giúp bạn có một lộ trình để xây dựng kế hoạch tiếp thị của
riêng bạn. Sau khi nghiên cứu phần về tiếp thị này, bạn sẽ có thể hoàn thành danh mục kiểm
tra. Nó sẽ giúp bạn biết:
• Những nhu cầu nào của khách hàng sản phẩm/các sản phẩm có thể thỏa mãn
Chương trình Năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ ASEAN
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•
•
•

Những sản phẩm bạn sẽ bán
Bạn sẽ bán sản phẩm của bạn cho ai
Sản phẩm này sẽ được bán như thế nào
Bảng 2.1.1: Danh sách kiểm tra kế hoạch tiếp thị
Được viết ra?

Cần cải thiện Ai sẽ làm?
(Có/Không)

Vào khi nào?

Mô tả kinh doanh
Phản hồi của khách hàng
Đối thủ cạnh tranh
Phân tích thị trường
Sản phẩm
Nơi bán
Xúc tiến và quảng cáo
Ghi chú:

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG:

Pom Sittuwe sống tại một thị trấn nhỏ cùng với hai con ở độ tuổi thiếu niên. Cô mua những
mặt hàng thủ công trong thị trấn và bán chúng trên phố đi bộ vào thứ Bảy hàng tuần. Hai năm
qua việc kinh doanh của cô khá tốt. Cô Pom đã xoay sở mua được hàng thủ công ở những
ngôi làng quanh vùng và có doanh thu tốt. Cô đang nghĩ đến việc mở rộng kinh doanh bằng
cách bán thêm mặt hàng sau khi nhận thấy có nhiều khách du lịch tới khu vực và có thói quen
ở lại nhà khách hoặc homestay. Cô đánh giá hoạt động kinh doanh hiện tại của mình và muốn
cải thiện công tác quản lý tài chính và tiếp thị. Cô đã nghĩ tới việc vay vốn từ bác họ với điều
kiện trả nợ khá ổn và lãi suất thấp. Trước khi bác của Pom đầu tư vào hoạt động kinh doanh
của cô, ông muốn chắc chắn số tiền mình bỏ ra sẽ an toàn và hàng tháng nhận được một
khoản tiền từ Pom. Do vậy, ông đã hỏi cô về kế hoạch kinh doanh sơ bộ bao gồm các mục tiêu
cụ thể.
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ĐỊNH NGHĨA

•
•

•

Người sản xuất: làm ra các sản phẩm.
Người bán buôn: là nguồn cung sản phẩm với số lượng lớn và bán chúng cho những
người bán lẻ; họ thường không bán trực tiếp cho công chúng (khách hàng). Nếu các
nhà bán lẻ không cần những người bán buôn (tức là họ mua sản phẩm trực tiếp từ
những nhà sản xuất) họ sẽ không phải trả chi phí cho người bán buôn - vì vậy các sản
phẩm thường rẻ hơn. Sẽ có người bán buôn nếu người bán hàng không thể tiếp cận
đến các nhà sản xuất (không biết họ là ai và ở đâu hoặc sẽ phải tốn chi phí đi lại để
mua sản phẩm từ nhà sản xuất).
Nhà cung ứng dịch vụ (nhà điều hành): không bán sản phẩm nhưng bán dịch vụ (ví
dụ như sửa chữa máy may, cắt tóc).
Bảng 2.1.2: Mô tả kinh doanh của bà Pom Sittuwe

Tên hoạt động kinh doanh
Loại hình kinh doanh

Ethnics 4 All
Chế tác

Cung cấp dịch vụ

Bán lẻ

Bán buôn

Sản phẩm sẽ thỏa mãn những nhu cầu gì?

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ đáp ứng nhu
cầu dân địa phương và khách du lịch để hỗ
trợ thợ thủ công địa phương (trách nhiệm xã
hội), quà dành cho các lễ hội và các sự kiện
đặc biệt (ví dụ như ngày của mẹ, thiệp cho
ngày tốt nghiệp), và quà lưu niệm từ kỳ nghỉ

Doanh nghiệp sẽ sản xuất những sản
phẩm gì?

Không có. Các sản phẩm được mua từ
những người thợ thủ công.

Sản phẩm được bán cho ai?

Cho những người sống, làm việc hoặc tham
quan thị trấn.

Sản phẩm sẽ được bán thế nào?

Trong chợ, trong nhà nghỉ, trạm xe buýt, các
cửa hàng cà phê và trong các 'sự kiện' đặc
biệt (ví dụ như cho lễ tốt nghiệp - ở ngoài
trường học vào ngày tốt nghiệp).
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Bảng 2.1.3: Mô tả kinh doanh
Tên hoạt động kinh doanh:
Loại hình kinh doanh:

Chế tác

Cung cấp dịch vụ

Bán lẻ

Bán buôn

Khác
Sản phẩm sẽ thỏa mãn những nhu cầu gì?

Doanh nghiệp sẽ sản xuất những sản
phẩm gì?
Sản phẩm được bán cho ai?
Sản phẩm sẽ được bán thế nào?

2.2. Phân tích thị trường: phản hồi của khách hàng
Bước tiếp theo để lên một kế hoạch tiếp thị là phân thích thị trường, có nghĩa là tìm hiểu
khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Bạn thực hiện bước này như thế nào?
1. Nói chuyện với khách hàng tiềm năng/tương lai.
• Họ muốn mua sản phẩm gì?
• Bạn nghĩ gì khi những người khác cũng kinh doanh sản phẩm giống bạn?
2. Quan sát kinh doanh của đối thủ.
• Đối thủ của bạn kinh doanh sản phẩm gì, chất lượng và kích thước như thế nào?
• Giá cả như thế nào?
• Họ thu hút khách hàng như thế nào? Họ chào giá và mức chiết khấu như thế nào?
3. Hỏi bạn bè, gia đình và những doanh nhân khác.
• Sản phẩm nào kinh doanh tốt?
• Họ cảm nhận như thế nào về việc kinh doanh của bạn?
• Họ nghĩ gì về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh?
12
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•

Làm thế nào để họ thu hút khách hàng?

Bạn cần phải cải tiến liên tục để đảm bảo kinh doanh thành công. Bức tranh này thể hiện chu
kỳ cần phải được tuân theo.

Hỏi khách hàng
nếu họ thích sản
phẩm mới

Đánh giá
sự tiến bộ nó có bán
được không?

Sửa chữa,
cải thiện và
thay đổi nó

Bán sản phẩm
đã được
cải tiến

ĐI U TRA KHÁCH H NG

Biểu mẫu này có thể được sử dụng để khảo sát rất nhiều khách hàng. Copy nhiều biểu trên
một tờ A4 để tiết kiệm chi phí copy.
Bảng 2.2.1: Điều tra khách hàng
Điều tra khách hàng
Chất lượng sản phẩm của tôi?
Giá sản phẩm của tôi?
Chủng loại sản phẩm của tôi?
Kích cỡ sản phẩm của tôi?
Thế còn sản phẩm tương tự khác trên thị trường (chất lượng, giá
cả, phạm vi, kích cỡ)?
Làm ơn viết những góp ý của bạn cho câu hỏi trên ở đây:
Bạn có thể cho lời khuyên giúp tôi cải thiện kinh doanh?
Làm ơn viết những góp ý của bạn ở đây
Cảm ơn Nếu bạn muốn vui lòng để lại thông tin liên lạc (email/điện thoại), :
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Bảng 2.2.1: Phản hồi của khách hàng
1. Lời khuyên và phản hồi của khách hàng
Bạn thích nhất sản phẩm nào của tôi, vì sao ?
Có mặt hàng nào bạn muốn tôi trữ kho không ?
Hãy thật lòng, bạn nghĩ gì về hoạt động kinh
doanh của tôi
Giá của tôi có hợp lý không- không quá rẻ,
không quá đắt?
2. Quan sát của tôi về doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ khác
Đánh giá chất lượng của đối thủ cạnh tranh khác
(những người buôn bán thủ công mỹ nghệ khác).
Chất lượng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh so
sánh với chi phí thế nào?
Những đối thủ cạnh tranh sử dụng kỹ thuật tiếp
thị nào?
Còn về giá cả - đắt hơn hay rẻ hơn giá của tôi
(làm ơn cho ví dụ)
3. Phản hồi của gia đình và những đồng nghiệp về kinh doanh của bạn
Sản phẩm nào bán chạy (so sánh với các doanh
nghiệp tương tự)?
Bạn nghĩ gì về việc kinh doanh của tôi, bạn có ý
kiến hoặc lời khuyên nào không?
Bạn có biết thương nhân nào không, bạn nghĩ gì
về sản phẩm của họ?
Sản phẩm nào của tôi quá đắt hoặc quá rẻ (ví
dụ)?
Những gì tôi học được từ những phản hồi và quan sát:

Tôi sẽ thay đổi gì trong kinh doanh liên quan đến phân tích này?
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2.3. Phân tích thị trường: đối thủ cạnh tranh và phân khúc
thị trường
Phân khúc thị trường: Là về cách nhìn nhận sản phẩm và nơi bán sản phẩm của bạn:
• Bán hàng đến từng nhà, các hội chợ, các sự kiện từ thiện và các ngày lễ, bán bên ngoài
trường học, v.v…
• Những nơi khách du lịch đặt chân đến (nhà khách, cửa hàng cà phê, đền đài, và công
viên)
• Qua bưu điện, đôi khi được gọi là đặt hàng qua thư hoặc internet
• Những người kinh doanh chuyên nghiệp qui mô lớn, phạm vi toàn cầu và bán các sản
phẩm tương tự (bạn sẽ trở thành nhà cung ứng cho họ)
Nhu c u và s thích của khách hàng. Bạn phải bán những gì khách hàng cần, không phải
những gì bạn thích hoặc những gì bạn nghĩ bạn có thể bán được:
• Quan sát các hàng thủ công mỹ nghệ mà đối thủ cạnh tranh đang bán
• Hãy hỏi những khách hàng hiện tại và tiềm năng
• Hãy nghĩ về các sản phẩm theo mùa. Ví dụ, tất và mũ vào mùa đông, áo phông và ví
vào lễ hội mừng năm mới
• Thời trang là quan trọng. Ví dụ, năm nay khách hàng muốn màu hồng, năm tiếp theo
có thể là các màu tối. Hãy để ý đến các tạp chí thời trang và trang web về thủ công
mỹ nghệ của Châu
• Tuổi của khách hàng cũng là một yếu tố. Liệu họ chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi từ
15 đến 25 hoặc từ 25 đến 4 ?
• Giới tính và văn hóa cũng đóng một vai trò quan trọng quyết định những gì mọi
người muốn. Ví dụ, phụ nữ trẻ châu có thể thích các thiết kế của các thương hiệu
như D G, trong khi những người khác thích đồ thủ công hoặc phong cách thủ công

PH N T CH PH N KH C THỊ TR

NG

Công cụ dưới đây sẽ giúp bạn phân tích phân khúc thị trường của riêng bạn, nhu cầu khách
hàng và đối thủ cạnh tranh.
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Bảng 2.3.1: Khách hàng tiềm n ng của bà Pom Sittuwe
Phân khúc
thị trường

Khách hàng tiềm năng

1.

Các cá nhân khác (có
quầy bán hàng riêng)

2.

3.

Nhu cầu và sở thích
của khách hàng
• Nhẹ và dễ dàng gói
khi đi du lịch
• Dễ dàng đi nước
ngoài
• Nhắc họ nhớ lại các
chuyến đi

Những
người
kinh
doanh khác (ví dụ nhà
khách, trạm xe buýt,
các cửa hàng bán đồ
thủ công tại địa
phương, nhà trưng bày
nghệ thuật, các hàng cà
phê)

• Tự tìm sản phẩm (tốn
thời gian vì đó không
phải là việc kinh
doanh chính của họ và
họ không thể rời khỏi
cửa hàng của họ)
• Họ thường không biết
nơi nào có thể tìm
được sản phẩm

Trường học, các trường
đại học (học sinh, giáo
viên, cha mẹ chờ con
cái)

Học sinh chỉ có một
khoảng thời gian cụ thể
để mua các sản phẩm,
và có một ngân sách
hạn chế.

Phân tích đối thủ
cạnh tranh
•

ất ít thương nhân
thủ công mỹ nghệ
trên thị trường /
hoặc các cửa hàng
kinh doanh khác

• Chi phí vận chuyển
hàng hóa từ các
nước khác cao hơn
(hãy sử dụng sản
vật địa phương)
• Thời gian mua hạn
chế - thời gian
dành cho công việc
kinh doanh chính
(ví dụ như nhà
khách)
ất ít đối thủ cạnh
tranh trong khu tổ
hợp của nhà trường

Bảng 2.3.2: Phân tích nhu c u của phân khúc thị trường
Phân khúc
thị trường

Khách hàng tiềm năng

Nhu cầu và sở thích
của khách hàng

Phân tích đối thủ
cạnh tranh

1.

2.

3.
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2.4. Tiếp thị với phương án 4 P
1. Sản ph m:
Bạn đang bán sản phẩm gì cho khách hàng?
• Chủng loại: túi xách, mũ, khăn choàng, tất, ví v.v…
• Kích thước: túi lớn, túi nhỏ, ví, S/M/L v.v…
• Phong cách: ba lô, đeo vai, có cài móc v.v…
• Giới tính hay độ tu i: phù hợp cho trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn tuổi, nam giới
và/hoặc phụ nữ
• Chất lư ng: rẻ và chi phí thấp, tầm trung, đắt và cao cấp
• Màu sắc: đen, sáng, hỗn hợp, hiện đại, truyền thống, v.v…
• Bao bì: tái sử dụng túi siêu thị, in túi giấy đặc biệt màu nâu, túi quà bằng lụa/nilong
cho các sản phẩm đắt tiền như đồ trang sức, v.v…

M

T S N PH M

Bảng 2.4.1: Mô tả sản ph m
1: Ví làm bằng
bao đựng gạo
Chất lượng

Tái sử dụng/ bền
gấp đôi, chống
nước

Màu sắc
(màu chính/màu
phụ)

Màu kem/trắng
(màu thay đổi)

Kích cỡ

2:

3:

4:

5:

x3

Đóng gói

Không có bao
túi, chỉ có nhãn
hiệu kinh doanh

Điểm độc đáo/
duy nhất

Tái sử dụng, thời
trang, chi phí
thấp, vững bền,
địa phương

Chương trình Năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ ASEAN
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Lưu ý:

•
•
•

•

•

Lưu giữ hồ sơ của tất cả các loại sản phẩm. Điền thông tin đối với từng nhóm 5 loại
sản phẩm (chất lượng, màu sắc v.v…), như trong bảng trên
Hãy chắc chắn rằng bạn mô tả càng nhiều chi tiết càng tốt
Cố gắng để kích cỡ đơn giản. Ví dụ, một chiếc váy có thể là nhỏ, vừa, lớn, cực lớn
(khoảng 4 kích cỡ). Thay vì , 1 , 12, 14, 1 , 1 , 2 ( kích cỡ) vì điều này sẽ làm tăng
số lượng hàng mà bạn cần phải lưu kho.
Bao bì thực sự có thể kích thích khách hàng và có thể không tốn gì thêm. Ví dụ, bọc
giấy ăn trắng đơn giản, có túi dây rút nhỏ và ít nhất một nhãn biểu tượng trong đó có
chi tiết liên lạc của bạn và điểm độc đáo của doanh nghiệp của bạn (ví dụ, hữu cơ, dân
tộc, làm tại địa phương, thuốc nhuộm tự nhiên) có thể được sử dụng
Luôn có mâu thuẫn giữa chất lượng với giá thành. Hàng thủ công mỹ nghệ cần phải
được làm kỹ và đáp ứng đúng nhu cầu.

2. Địa điểm:
đâu và làm thế nào bạn tiếp cận khách hàng?
• Khách hàng đến với gian hàng của bạn ở chợ hoặc ở sự kiện
• Bạn bán cho doanh nghiệp khác có khả năng tiếp cận trực tiếp tới khách du lịch
• Đơn đặt hàng qua thư (ví dụ cho khách hàng đi nghỉ nhưng đã trở về nhà)?
• Bạn đã nghĩ đến việc bán hàng qua mạng Internet hay acebook chưa (một lần nữa
bằng cách sử dụng thư đặt hàng)?
• Địa điểm nào khách hàng dễ tìm nhất?
• Địa điểm nào khách hay đi tới?
• Bạn có thể mang sản phẩm đến các gian hàng?
• Có các dịch vụ kèm theo, chẳng hạn như điện, nước, vệ sinh hoặc một phòng thay đồ
(để thử quần áo)?
• Bạn cần phải xem xét các nhà cung ứng của bạn khi lựa chọn một địa điểm?
• Bạn có thể vẫn tạo ra lợi nhuận nếu bạn ở xa nơi sản xuất?
• Bạn có thể bán thông qua địa điểm của người khác (ví dụ như một cửa hàng nhỏ tại
trạm xe buýt, trưng bày trên tường của một nhà khách hoặc gian hàng trong các văn
phòng thành phố)?
• Tiền thuê mặt bằng thế nào?

18
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ĐỊA ĐIỂM
Bảng 2.4.2: Ví dụ về lựa ch n vị trí
Trạm xe buýt
chính
tham
Tại sao ở đây? Khách
quan/ khách du
lịch đi bằng xe
buýt, chỉ cung
cấp, thu tiền
hàng tuần

Nhà khách của
Lucky

Chợ trên phố đi
bộ

Khách
tham
quan/ khách du
lịch ở lại, chỉ
cung cấp, thu
tiền hàng tuần

Khách du lịch /
khách tham quan,
tiếp cận với với
khách hàng cần sử
dụng thời gian hợp
lý

Bất lợi?

Biển hiệu bị
khuất, một số
sản phẩm bị mất
/ bị đánh cắp

Không

Vận chuyển, đóng
gói, mở đồ, mang
đi,
mưa, nắng,
không có điện

Chi phí/tiền
thuê?

Không, trả hoa
hồng (5
trên
hàng hoá bán
ra)

Không tính vé,
họ hỗ trợ kinh
doanh
địa
phương

5 sân nhỏ / gian
hàng
1 sân lớn / gian
hàng

Bảng 2.4.3: Mẫu về lựa ch n địa điểm
Đó là:
Đi thuê
Tại sao ở đây?

Sở hữu
1:

Cho thuê lại
2:

3:

Bán/trả lại
4:

Khác
5:

Bất lợi?
Chi phí/tiền thuê?

Lưu ý:

•
•

Hãy nghĩ và sau đó đánh giá càng nhiều địa điểm càng tốt, hãy nhờ bạn bè cho ý
tưởng, tham quan các nhà khách, cửa hàng cà phê, cửa hàng thủ công mỹ nghệ khác
Hãy nghĩ về chi phí thời gian của bạn. Cùng một lúc bạn không có thể có mặt ở nhiều
nơi. Bạn có thể thuê một ai đó để bán ở chợ khác nhưng bạn phải trả tiền cho thời
gian của họ
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•

•

•

Bán thông qua một bên thứ 3 (tức là trạm xe buýt, quán cà phê) thường là một cách
rất hiệu quả về chi phí. Thông thường, bạn chỉ cần trả tiền hoa hồng hoặc t lệ phần
trăm của các sản phẩm bán ra
Những người bán hàng ở chợ hoặc bán rong trên đường phố phải có sức khỏe. Họ
phải chuyển đồ và ở ngoài trời trong mọi thời tiết. Hãy nhớ uống thật nhiều nước
trong mùa nóng
Làm thế nào để trình bày các sản phẩm của bạn: sử dụng một cái bàn sạch, phủ vải
trơn. Treo, gấp và đưa lên cao (tức là sử dụng một hộp dưới khăn vải) cho một số mặt
hàng. Một cái gương là cần thiết khi bán đồ trang sức.

3. Xúc tiến:
Làm thế nào để khách hàng biết về sản phẩm của bạn và làm thế nào khuyến khích họ mua
hàng?
•
Bạn có thể sử dụng biển hiệu tại gian hàng chính của bạn (ví dụ như giờ mở cửa và
đóng cửa, điện thoại liên lạc, tên bạn, tên doanh nghiệp và địa chỉ email của bạn)
•
Bạn có giải thích trên danh thiếp, tờ rơi hoặc dán nhãn về nguồn gốc sản phẩm và bạn
đang hỗ trợ sản xuất địa phương như thế nào, khuyến khích văn hóa dân tộc và hàng
thủ công?
•
Bạn có thông báo hoặc tờ rơi thông báo giảm giá nếu mua 1 hoặc nhiều hơn của
cùng một sản phẩm hoặc ưu đãi như mua ba tính giá hai?
•
Chú ý đảm bảo chất lượng?

X C TI N

Bảng 2.4.4: Quảng cáo
Loại

Chi tiết

Chi phí

Biển hiệu cho
quầy hàng ở chợ

Viết biển hiệu có tên hoạt động kinh doanh, chủ kinh
doanh, số điện thoại

3

Danh thiếp

Giống như trên, nhưng bao gồm USP (tức là bền, sản
phẩm địa phương, được làm thủ công v.v…)

$12

Nhãn sản phẩm

Nhãn dán nhỏ đính lên các bao gói, chỉ có tên và số điện
thoại

$5
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Xúc tiến
Loại
Giảm
mùa

Chi tiết
giá

theo Giảm 1
đông

Chi phí
nhân ngày của mẹ, giảm 2

thanh lý mùa

1
của thu
nhập cho cùng
giai đoạn

Mua số lượng lớn Giảm 2
nếu mua từ 5 sản phẩm cùng loại; không
tính phí vận chuyển nếu đặt hàng qua thư với giá trị
trên 1

Chi phí thư 2
trên 1 ; 1/5

Mua 2, tặng 1 Bất cứ thời gian nào trong năm bao gồm mùa thấp
(bất cứ thời gian điểm và cao điểm, mùa mưa, tết âm lịch
nào trong năm)

1/3

Lưu ý

•
•

•

•
•

Quảng cáo và xúc tiến là khái niệm tương tự như nhau. Quảng cáo là bán hàng bằng
cách nói, trong khi xúc tiến là bán hàng bằng cách mời
Bạn nên cung cấp cho khách hàng thông tin về sản phẩm và điểm khác biệt trong
cách thức bán hàng của bạn, đặt nó trên các biển hiệu và dán những nhãn nhỏ hoặc
thẻ in sẵn để bạn có thể đính kèm với mỗi món hàng
Bạn có thể thanh toán cho các quảng cáo trên một tờ báo, tạp chí hoặc trên đài phát
thanh (cố gắng để được miễn phí). Bạn cũng có thể thử bằng cách làm cho bạn được
quảng cáo trên một sự kiện ở trên báo (ví dụ như một địa điểm mới)
Bạn cũng có thể trả tiền cho một quảng cáo khuyến mãi khi bạn có những chào hàng
mới. Hãy nhớ rằng nó làm bạn tốn chi phí, mạng và truyền miệng có thể sẽ tốt hơn
Hãy thử theo dõi và ghi lại chương trình khuyến mãi và quảng cáo để bạn biết liệu
bạn được hay mất. t nhất nó phải trang trải được các chi phí xúc tiến/quảng cáo

4. Giá cả:
Bạn định đặt giá nào? Giá là rất quan trọng. Nếu giá quá cao, bạn có thể không bán đủ; nếu
giá quá thấp, bạn sẽ không đủ lợi nhuận. Giá cả được đề cập trong phần 4.
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3. Lập ngân sách và
định giá
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3. Lập ngân sách và định giá
MỤC TIÊU:
• Giúp bạn hiểu làm thế nào để quản lý dòng tài chính và làm thế nào để định giá
• Biết các chi phí khác nhau và làm thế nào để tạo ra lợi nhuận
• Cho bạn một số công cụ để ghi lại các dòng tài chính
HƯỚNG DẪN TẬP HUẤN:
• Tầm quan trọng của phần này được nhấn mạnh trong phần 4

Tiền là chìa khóa của kinh doanh. Có một số điểm cần làm rõ trong kế hoạch hành động để
đảm bảo bạn đang điều hành kinh doanh hiệu quả:
• Tiền kinh doanh phải được tách riêng khỏi tiền cá nhân
• Giá bán của bạn phải bao gồm chi phí chung trong hoạt động kinh doanh của bạn,
như tiền thuê nhà, tiền lương, vật liệu, v.v…
• Giữ chi phí cố định của bạn càng thấp càng tốt, vì chúng làm cho hoạt động kinh
doanh của bạn căng thẳng. Các chi phí khả biến sẽ thay đổi theo mức hàng bán được,
vì vậy mặc dù rất quan trọng, chúng ít có khả năng làm tổn hại đến lợi nhuận
• Ghi lại các giao dịch tiền của bạn hàng ngày và đánh giá theo tháng

ĐỊNH NGHĨA

Không có định nghĩa đơn giản về lập ngân sách bởi vì có rất nhiều thuật ngữ được sử dụng
trong kinh doanh liên quan tới quản lý tiền. Tuy nhiên, chúng ta có thể đơn giản hóa bằng
cách sử dụng các kỹ thuật và các mẫu kế toán cơ bản, bao gồm các yếu tố cần thiết dưới đây:
• Sổ tiền mặt
• Hồ sơ hóa đơn bán hàng
• Hồ sơ hóa đơn mua hàng
• Sổ chi tiêu
• Sổ tiền mặt tiêu vặt

DANH SÁCH

Danh sách kiểm tra này sẽ cho bạn một lộ trình để hình thành hệ thống ghi sổ kế toán của
riêng bạn. Bạn có thể hoàn thành bảng khi bạn đã hoàn tất các công cụ.
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Bảng 3: Danh sách kiểm tra quy trình tài chính
Được
viết ra?

Cần cải thiện Ai sẽ làm? Vào khi nào?
(Có/Không)

Giá thành
Giá bán
Chi phí cố định và khả biến
Lợi nhuận
Sổ tiền mặt
Hóa đơn bán hàng
Hóa đơn mua hàng
Chi tiêu và chứng từ
Tiền mặt tiêu vặt
Quản lý kho
Ghi chú:

3.1.

ớc tính giá thành và lư ng bán hàng tháng

Chẳng có ý nghĩa gì trong quản lý hoặc cải thiện kinh doanh nếu bạn không quản lý tiền.
Quản lý giao dịch kinh doanh có hiệu quả có nghĩa là bất cứ lúc nào bạn đều nắm được tình
hình tài chính kinh doanh, bao gồm:
• Bạn mua bao nhiêu sản phẩm từ một nhà cung ứng nhất định
• Bạn đặt giá bao nhiêu
• Những tài sản mà bạn có trong tay (mua từ các nhà cung ứng nhưng không bán
được, còn được gọi là lưu kho)
• Liệu bạn đã đặt mức giá đảm bảo có lợi nhuận sau khi trừ hết các chi phí
Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là tìm hiểu xem liệu kinh doanh có tạo ra lợi nhuận hoặc ít
nhất là đủ trang trải các chi phí. Để làm điều này chúng ta cần phải so sánh giá thành sản
phẩm so với doanh số và chi phí bán hàng, bằng cách sử dụng các công cụ sau đây:
• Ước tính giá thành sản phẩm
• Ước tính doanh thu hàng tháng của sản phẩm
• Chi phí nguyên liệu (khả biến)
• Chi phí lao động (khả biến)
• Chi phí cố định (bao gồm các chi phí chung)
• Tổng chi phí mỗi tháng
• Giá x bán hàng - Chi phí Lợi nhuận
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1. ớc tính giá thành sản ph m:
1 phút Bạn sẽ đặt giá bao nhiêu cho sản phẩm của bạn? Để có được lợi nhuận, khách hàng
sẽ phải trả giá phải cao hơn so với chi phí tạo ra sản phẩm và phù hợp với giá đối thủ cạnh
tranh của bạn. Để thiết lập mức giá bạn phải biết:
• Khách hàng tiềm năng của bạn sẵn sàng trả bao nhiêu
• Giá của đối thủ cạnh tranh của bạn - mức cao nhất và giá thấp nhất trên thị trường
cho cùng loại sản phẩm
• Chi phí của bạn để vận chuyển sản phẩm đến một điểm bán hàng ví dụ như chợ
2. ớc tính doanh thu hàng tháng:
Khi đã có các con số ước tính, bạn có thể tính ra doanh thu hàng tháng của bạn. Bạn có thể
làm điều này bằng nhiều cách:
• So sánh với doanh thu cùng kỳ năm trước
• So sánh với các thương nhân thủ công mỹ nghệ khác
• Tiến hành khảo sát đối với khách hàng tiềm năng
• Thử nghiệm trên thị trường bằng cách làm thử với một số lượng nhỏ xem cái gì bán
nhanh hơn, bán được bao nhiêu v.v… (đây không phải là một phương pháp tốt nếu
chi phí đầu tư cao.)
• Đơn đặt hàng trước: một thỏa thuận bằng văn bản thường là tốt hơn so với một thỏa
thuận miệng.

C T NH GIÁ V DOANH THU BÁN H NG

Bảng 3.1.1: Ví dụ - ước tính giá sản ph m
1: Ví làm bằng bao
đựng gạo
Người tiêu dùng sẽ trả bao
nhiêu
Giá cao nhất của đối thủ
cạnh tranh

2.

3.

1.5
2.25 (bán ở cửa hàng
trong thành phố)

Giá thấp nhất của đối thủ
cạnh tranh

1.25 (bán ở nhà)

Giá của tôi (trước khi giảm
giá)

1.5
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Bảng 3.1.2:

ớc tính giá sản ph m

1:

2.

3.

Người tiêu dùng sẽ trả bao
nhiêu
Giá cao nhất của đối thủ
cạnh tranh
Giá thấp nhất của đối thủ
cạnh tranh
Giá của tôi (trước khi giảm
giá)

Bảng 3.1.3: Ví dụ - ước doanh thu bán hàng tháng
Sản phẩm 1

Sản phẩm 2

Sản phẩm 3

Sản phẩm 4

Sản phẩm 5

1
2
3

1

4

15

5

1
1

Tổng số (cho giai
đoạn
trên
tháng)

2

Trung bình tháng

1 4
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Bảng 3.1.4:

ớc tính doanh thu bán hàng tháng

Sản phẩm 1

Sản phẩm 2

Sản phẩm 3

Sản phẩm 4

Sản phẩm 5

1
2
3
4
5
Tổng số (cho giai
đoạn
trên
tháng)
Trung bình tháng

Lưu ý

•

•
•

Hoạt động này có thể khó khi bạn bắt đầu kinh doanh, bởi vì bạn sẽ cần một số ước
tính trước khi bạn đi đến bước tiếp theo. Nó có thể cần thêm 5 - 1
vào ước tính của
bạn để bù đắp hao hụt sản phẩm (ví dụ như hao hụt do thấm nước, trộm cắp, v.v…)
hoặc bán được nhiều hàng hơn.
Doanh thu trung bình (cộng dồn tháng và sau đó chia cho để có trung bình) vì
kinh doanh phát triển được khi doanh số bán hàng tăng.
Một số hoạt động kinh doanh có tính mùa vụ, có nghĩa là họ sẽ bán ít hơn và nhiều
hơn tùy thuộc vào thời gian trong năm. Người ta mua đồ thủ công khi họ đang đi
nghỉ. Điều tương tự cũng áp dụng cho thời tiết, như mọi người ít muốn đi chợ ngoài
trời khi trời mưa to.

3.2. Biết chi phí của bạn
Chi phí cố định và khả biến

tiền phải chi

Bây giờ bạn đã có một ý tưởng là bán được bao nhiêu sản phẩm và với mức giá bao nhiêu,
nhưng bạn không thể xác nhận những con số này cho đến khi bạn biết những chi phí phát
sinh để bán các sản phẩm. Có một số loại chi phí liên quan khác nhau. Chi phí của bạn hoặc
là chi phí cố định hoặc chi phí khả biến. Chi phí cố định không thay đổi theo số lượng bạn bán
được, nếu bạn có một tuần tồi tệ (trời mưa và bạn không thể làm gian hàng), bạn vẫn phải trả
các chi phí cố định. Các chi phí khác (bao gồm nguyên vật liệu và chi phí lao động) thì khác;
bạn chỉ phải trả nếu bạn bán được hàng (ví dụ bao bì cho các sản phẩm).
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Bảng 3.2.1: Định ngh a các chi phí
Thuật ngữ

Định nghĩa

Chi phí khả biến

Chi phí khả biến thay đổi tùy theo số lượng sản phẩm mà bán được.
Chúng bao gồm chi phí nguyên liệu và lao động. Một người kinh doanh
hàng thủ công sẽ bao gồm các chi phí như vận chuyển sản phẩm tới
khách hàng v.v… Ví dụ, các cuộc gọi điện thoại là một chi phí khả biến,
nhưng không phải là bản thân điện thoại, vì chi phí thay đổi phụ thuộc
vào mức độ thường xuyên và độ dài các cuộc gọi điện thoại.

Nguyên vật liệu
thô

Đây là những vật liệu cơ bản được sử dụng để làm ra sản phẩm cuối
cùng. Ví dụ, bao gói cho đồ trang sức hoặc các nhãn logo cho sản
phẩm. Nguyên liệu tính vào chi phí biến đổi vì những thay đổi chi phí
phụ thuộc vào rất nhiều sản phẩm được bán ra

Chi phí lao động

Chi phí lao động là số tiền lương bạn trả cho bản thân, nhân viên của
bạn hoặc hoa hồng cho người bán hàng (ví dụ như người quản lý các
cửa hàng ở trạm xe buýt). Chi phí lao động tính vào chi phí khả biến vì
nó thay đổi tùy theo khối lượng bạn bán (ví dụ như quản lý cửa hàng
không được nhận lương thường xuyên, mà chỉ một t lệ phần trăm số
lượng bán được). Tương tự như vậy tiền lương của bạn sẽ phụ thuộc
vào năng suất của bạn.

Chi phí cố định

Chi phí cố định là không đổi bất kể số lượng sản phẩm bán được là bao
nhiêu. Ví dụ, chi phí gian hàng chợ đêm thứ bảy, chi phí điện thoại của
bạn, v.v…

Bảng 3.2.2: Chi phí cố định và chi phí khả biến
Hạng mục

Khả biến Cố định

Tiền thuê gian hàng hàng tháng
Hoa hồng cho các cửa hàng ở trạm xe buýt
Trả nợ tiền xe máy
Cà phê cho nhân viên
Điện cho quầy hàng
Tiền điện thoại
Làm sạch sản phẩm
Đóng gói sản phẩm và gửi bưu điện ra nước ngoài
Bảo hiểm xã hội cho chủ kinh doanh
Trả lãi vay cho ông chú
Trả tiền nghỉ lễ cho chủ kinh doanh
Chi phí vận chuyển để thu mua sản phẩm ở trong làng
Chi phí khách sạn để tham quan Hội chợ thương mại thủ công mỹ nghệ
trong thành phố
28
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Vải mới cho bàn ở quầy kinh doanh
Kéo
Biển hiệu mới cho tủ trưng bày
Danh thiếp có in logo
Hộp nhựa có nắp đậy để vận chuyển sản phẩm ra thị trường
Đóng gói sản phẩm

L U

Hãy nhớ tách chi phí cá nhân khỏi chi phí kinh doanh. Ví dụ, người chủ kinh doanh mua một
chiếc váy mới từ người hàng xóm ở chợ và lấy tiền trong hộp đựng tiền mặt để thanh toán đây không phải là cách làm tốt, trừ khi bạn ghi lại và trả lại sau. Thanh toán an sinh xã hội cho
chủ doanh nghiệp và nhân viên làm việc toàn thời gian và thuế kinh doanh cũng nên tách khỏi
kinh doanh.

CHI PH KH BI N: nguyên liệu thô

Bảng 3.2.3: Chi phí khả biến (nguyên liệu thô)
Nguyên liệu thô

Bao nhiêu?

Đơn giá?

Chi phí cho mỗi thành phẩm?

Túi nâu có in logo

1

1 for 1

.1

Nhãn dính có logo

1

5 for 1

. 5

Tổng chi phí mỗi thành
phẩm
Tổng mỗi tháng
Chi phí mỗi tháng

.15
1 . (từ tính toán trước đây)
2.2 cho nguyên liệu thô khả biến
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Bảng 3.2.4: Chi phí khả biến (nguyên liệu thô)
Nguyên liệu thô

Bao nhiêu?

Đơn giá?

Chi phí cho mỗi thành phẩm?

Tổng chi phí mỗi thành
phẩm
Tổng mỗi tháng
Chi phí mỗi tháng

Lưu ý

•
•

•
•

Ghi chép mọi chi phí
Nếu bạn có nguồn cung ứng nguyên liệu sản xuất (ví dụ như bao tải gạo), bạn có thể
cung cấp chúng cho những người sản xuất cho bạn (người sản xuất thủ công mỹ
nghệ). Hãy hiểu rõ chi phí sản xuất và thương lượng
Hãy tham khảo và lấy báo giá cho các mặt hàng cần mua, yêu cầu giảm giá khi mua
số lượng lớn
Viết hoặc vẽ những gì bạn cần làm hoặc in (VD nhãn hiệu, tờ rơi, nhãn) để nếu sai sót
bạn sẽ không phải trả tiền. Ví dụ, trong trường hợp biển hiệu cửa hàng in sai số điện
thoại

CHI PH KH BI N: Lao động
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Bảng 3.2.5: Chi phí khả biến (lao động lương)
Ai?

Mỗi tháng

Cá nhân: Tôi

T lệ

5 giờ mỗi ngày x ngày
mỗi tuần x 4 tuần mỗi
tháng 12 giờ

Cá nhân: người bán Ước tính mỗi tháng bán 1
hàng ở kiosk trạm xe sản phẩm, trị giá 1.5 (từ
buýt
tính toán trước đây) 15

1 /giờ

1
lượng
hàng bán ra

Chi phí mỗi tháng
12

1.5

Chi phí lao động khả
biến mỗi tháng

Bảng 3.2.6: Chi phí khả biến (lao động lương)
Ai?

Mỗi tháng

T lệ

Chi phí mỗi tháng

Cá nhân: Tôi
Nhân viên
Điểm bán hàng 1
Điểm bán hàng 2
Điểm bán hàng 3
Chi phí mỗi tháng

Lưu ý

•

•
•
•

T lệ cho người bán hàng ở các trạm xe buýt cũng có thể tính vào chi phí nguyên vật
liệu, nhưng nó thích hợp hơn nếu coi đó là chi phí lao động. Dù thế nào thì nó vẫn là
một chi phí khả biến.
Giữ tiền lương của bạn càng thấp càng tốt khi bạn đang phát triển kinh doanh mới
hoặc khi bạn đang mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực hay giai đoạn mới.
Nhân viên trả lương theo giờ sẽ tốt hơn so với trả lương hàng tháng bởi vì bạn chỉ trả
tiền khi người đó làm việc.
Khi khởi nghiệp và bạn bắt đầu có lợi nhuận, cân nhắc việc trả lương cho nhân viên
trung thành. Bạn sẽ có trách nhiệm cho họ nghỉ phép và các phúc lợi khác cho người
lao động (ví dụ như y tế, an sinh xã hội, nghỉ thai sản v.v…), khi bạn làm những điều
đúng đắn, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể xem xét một mức lương cơ
bản hàng tháng với t lệ phần trăm hoa hồng trả cho các sản phẩm bán ra.
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CHI PH CỐ ĐỊNH

Bảng 3.2. : Chi phí cố định
Hạng mục

Giá mua

Số tháng sử dụng

Chi phí mỗi tháng

Tiền thuê nhân viên ở
chợ hàng tháng

-

-

$4.00

Thuê chỗ trưng bày hàng
tháng trong cửa hàng cà
phê

-

-

$1.00

Bàn cho quầy bán hàng ở
chợ

$10

24

$0.4

Tờ rơi

$5

12

$0.2

Biển hiệu cho quầy bán
hàng ở chợ

$10

24

$0.4

Biển hiệu cho cửa hàng
cà phê

$2

24

$0.8

Biển hiệu cho ki ốt ở bến
xe buýt

$2

24

$0.8

Tiền đi lại đến chỗ người
sản xuất (một lần mỗi
tháng)

-

-

$8.00

Chi phí cố định mỗi
tháng

$15.6
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Bảng 3.2. : Chi phí cố định
Hạng mục

Giá mua

Số tháng sử dụng

Chi phí mỗi tháng

Chi phí cố định mỗi tháng

Lưu ý

•

•
•

Khi bạn bắt đầu kinh doanh hoặc mở rộng kinh doanh, bạn sẽ phải chi tiền cho chi
phí cố định. Điều này có nghĩa là bạn cần phải phân bổ một t lệ phần trăm chi phí
cho mỗi sản phẩm, bổ sung nó vào giá bán.
Nếu bạn thêm chi phí (cố định và khả biến) vào giá mua bạn sẽ nắm được mức giá
bán các sản phẩm, từ đó có thể trang trải mọi chi phí.
Một số chi phí cố định được phân bổ hàng tuần hoặc hàng tháng, như tiền thuê nhà
hoặc tiền đi lại, nhưng những chi phí khác có thể lâu hơn một tháng, do đó bạn có
thể tính toán chi phí dựa vào thời gian sử dụng (ví dụ như một cái bàn sẽ dùng được
khoảng 2-3 năm).
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CHI PH CỐ ĐỊNH
Bảng 3.2. : Ví dụ- t ng chi phí m i tháng
Tổng chi phí 1 tháng

Loại chi phí
Nguyên vật liệu thô (khả biến)

2.2

Chi phí lao động (khả biến)

121.5

Chi chung (cố định)

15.

Tổng chi phí (chi ra) mỗi tháng

13 .36

giá x hàng bán
Bước 1

Bước 2

Giá của tôi

X

1.5

chi phí

Hàng tôi bán ra
1 4

Hàng bán
trong tháng

-

15 .

lợi nhuận
Doanh thu tháng
15 .

Chi phí
của tôi

L I NHUẬN

13 .3

1 .

L U :

Chúng tôi mới chỉ tính toán hàng bán ở chợ đêm thứ Bảy. Bạn sẽ cần phải làm một phép tính
tương tự cho các điểm bán khác của bạn (ví dụ, ki ốt ở các trạm xe buýt và các bàn trưng bày
ở cửa hàng cà phê).
Bảng 3.2.1 : T ng chi phí m i tháng
Tổng chi phí 1 tháng

Loại chi phí
Nguyên vật liệu thô (khả biến)
Chi phí lao động (khả biến)
Chi chung (cố định)
Tổng chi phí (chi ra) mỗi tháng
giá x hàng bán
Bước 1

Bước 2
34

Giá của tôi

X

Hàng bán
trong tháng

-

chi phí

Hàng tôi bán ra
Chi phí
của tôi

lợi nhuận
Doanh thu tháng

L I NHUẬN
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3.3. Hệ thống s theo d i và báo cáo
Trong phần này của bộ công cụ, chúng ta sẽ xem qua một số mẫu tài chính mà có thể sử dụng
như là hệ thống tài chính trong kinh doanh. Chúng bao gồm:
• Thẻ lưu kho sản phẩm
• Hệ thống Sổ sách kế toán
o Sổ tiền mặt
o Hoá đơn bán hàng
o Hoá đơn mua hàng
o
êu cầu chi
o Sổ tiền mặt tiêu vặt
Tại sao hệ thống tài chính quan trọng:
• Để bạn không quên tiền người khác nợ bạn hoặc tiền bạn nợ nhà cung ứng hoặc
người sản xuất
• Cung cấp thông tin và bằng chứng hoạt động kinh doanh thành công hay thất bại
• Giúp bạn quản lý hiệu quả hơn, không lãng phí thời gian hay tiền bạc, làm cho nó tốt
hơn và có hiệu quả hơn
• Biết những gì bạn đang có trong kho và khi nào đặt mua hàng mới, vì vậy bạn không
bị hết hàng và bạn cho người sản xuất đủ thời gian để làm hàng mới, chẳng hạn
thông báo trước một tháng về nhu cầu sản phẩm
• Cho thấy xu hướng kinh doanh. Ví dụ, tuần hoặc tháng nào có lợi nhuận cao nhất (khi
hàng bán được nhiều nhất hoặc thành công trong một chiến dịch tiếp thị). Thông tin
này giúp bạn có mục tiêu bán hàng và làm tốt nhất trong kinh doanh của bạn
•
ất hữu ích nếu bạn muốn có một khoản vay hoặc yêu cầu hỗ trợ tài chính

Lưu ý

Cập nhật sổ sách và tài chính không phải lúc nào cũng dễ dàng:
• Hãy biến việc làm giấy tờ sổ sách kinh doanh thành một thói quen bằng cách theo dõi
và nhập hàng ngày hoặc ít nhất hàng tuần
• Hãy coi công việc sổ sách như là một phần của kinh doanh, cũng giống như thiết lập
gian hàng ở chợ của bạn và dành thời gian cho việc đó.
• Bạn càng làm việc đó tốt thì kinh doanh của bạn càng tốt
• Xem trên Internet một số mẫu, hướng dẫn về lưu trữ sổ sách và kế toán
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Bảng 3.2.11: Quy trình theo d i và báo cáo

Quy tắc vàng về quản lý tài chính:
t Tách riêng tiền kinh doanh khỏi tiền cá nhân.
t Tiền từ đi vay mượn phải được sử dụng vào kinh doanh, không dành cho tiêu
dùng cá nhân.
t Ghi lại chu trình tài chính của bạn (tiền vào, tiền ra) hàng ngày.
t Tính lỗ hoặc lãi của bạn hàng tháng.
t Lập kế hoạch mua hàng và chi tiêu của bạn bằng cách dành riêng một số tiền để
sẵn sàng thành toán các chi tiêu lớn hàng tháng (ví dụ tiền thuê nhà).
t Hãy nắm được tình hình lưu kho và tiền của bạn, vì thế không bị mất, bị hư hỏng
hoặc bị đánh cắp.
t Quản lý tín dụng bán hàng của bạn (ví dụ như ghi lại các sản phẩm và hàng
trong kho cho người khác mà chưa thanh toán - như bán ở một cửa hàng cà phê
hoặc trạm xe buýt)
Đầu tư kinh doanh:
t Cũng có thể cần vay thêm tiền khi bắt đầu hoặc mở rộng kinh doanh. Chỉ yêu
cầu vay số tiền bạn thực sự cần.
t Không nên dùng các khoản vay để bù đắp cho những thiếu hụt trong kinh
doanh vì việc trả lãi vay sẽ chỉ làm tăng sự thiếu hụt đó.
t Sử dụng một phần lương hàng tháng của bạn để tái đầu tư vào kinh doanh và
giúp nó phát triển.
Hệ thống sổ kế toán để quản lý tiền của bạn:
t Giúp lập kế hoạch, theo dõi và quản lý tiền của bạn (kinh doanh và cá nhân).
t Sử dụng ba hệ thống sổ
o Tiền mặt vào
o Chi phí kinh doanh ra
o Chi phí cá nhân ra
t Xem mẫu
Theo dõi và quản lý thua lỗ - vấn đề phổ biến:
t Các sản phẩm chất lượng kém
t Sản phẩm bị hư hỏng hoặc là lỗi của người sản xuất hoặc do lỗi của bạn liên
quan đến bảo quản sản phẩm kém
t Khoản vay không chỉ được sử dụng cho kinh doanh (sử dụng cho tiêu dùng cá
nhân)
t Sản phẩm không bán được hoặc nhu cầu thấp (không xác định đúng lượng cần
mua, không kiểm tra nhu cầu)
t Sản phẩm và/hoặc tiền bị đánh cắp. Hãy ghi chép lại, giữ tiền cẩn thận
t Nếu bạn đang nợ tiền hãy thống nhất thời điểm hoàn trả và sau đó cần lưu ý
thực hiện
Theo dõi và quản lý tín dụng (bán hàng):
t Đây là việc quan trọng bởi vì ngay khi bạn để cho một người nào đó có một cái
gì đó mà không phải trả tiền, bạn đã mất mát
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t
t
t
t
t

Bán hàng tín dụng là rủi ro. Bạn nên tránh nếu có thể
Nếu bạn phải cấp tín dụng, hãy xem xét tùy theo người và hoàn cảnh của họ
Lưu giữ hồ sơ tín dụng. Viết ra xem ai phải trả, trả bao nhiêu và thời gian hoàn trả
Yêu cầu người đó phải để lại một cái gì đó cho bạn với giá trị tương đương (ví dụ
như một chiếc đồng hồ hay giấy tờ xe máy).
Xem xét tính giá cao hơn cho sản phẩm tín dụng và dành thêm một khoản tiền
phòng trường hợp mọi người không trả lại bạn

Quản lý sản phẩm lưu kho:
t Ghi lại thông tin các hàng mua lưu kho bao gồm ngày, mã sản phẩm, số lượng
sản phẩm đã mua
t Ghi lại các hàng lưu kho đã bán bao gồm ngày, bán cho ai, tiền đã nhận/tiền cho
nợ và số lượng sản phẩm
t Thường xuyên cân đôi số lưu kho để bất kỳ thời điểm nào cũng có thể biết
những gì đã mua, những gì đã bán được và những gì còn lưu kho
t Hãy nhớ rằng, giữ hàng lưu kho (mua nhưng chưa bán) là một tài sản kinh doanh
và tài sản là một phần những gì doanh nghiệp đang sở hữu, vì vậy hãy coi nó
giống như tiền của bạn.

Bảng 3.2.12: Hệ thống s sách

Sổ sách kế toán Định nghĩa
cần thiết
Sổ tiền mặt

Là phương pháp ghi sổ đối với thu nhập và chi tiêu đòi hỏi một sổ
tiền mặt ghi tay và máy tính. Không ghi tài sản, công nợ và giá trị tài
sản như trong phương pháp kép vì vậy nó không thể được sử dụng
để tạo ra một bảng cân đối; đây không phải là một vấn đề đối với kinh
doanh nhỏ.

Hóa đơn bán Là phương pháp kế toán ghi lại những người mua sản phẩm của bạn
hàng
và còn nợ tiền mua số sản phẩm đó. Hoá đơn bán hàng sẽ được giao
cho một người mua số lượng lớn - không phải những người mua
hàng ở chợ và thanh toán luôn bằng tiền mặt. Nó có thể được sử
dụng để đề nghị giảm giá hoặc thanh toán nhanh chóng. Các khách
hàng trả lại phiếu chuyển tiền với các thanh toán để bạn biết nó là từ
ai. Nó là tốt nhất để có 2 tập, phát hành và thanh toán. Viết lên hóa
đơn và giữ một bản sao hồ sơ đã xuất. Khi bạn nhận được thanh toán
ghi trên hóa đơn thanh toán và chuyển nó vào hồ sơ tiền đã trả.
Đặt mua hàng

Là phương pháp kế toán ghi lại những gì bạn đã mua (lưu kho, thiết
bị) và số tiền bạn nợ (chi tiêu cho kinh doanh của bạn). Người bán lẻ
hoặc nhà cung cấp (nhà sản xuất thủ công mỹ nghệ), nợ tiền ai người
đó được gọi là chủ nợ. Một lần nữa, bạn có thể giữ chúng trong hai
tập: đã mua và mua đã thanh toán. Các chủ doanh nghiệp phải giám
sát tất cả các hóa đơn mua hàng bằng cách đảm bảo giá cả được thoả
thuận với các nhà cung ứng trước và đối chiếu với hóa đơn của nhà

Chương trình Năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ ASEAN
Hướng dẫn thực hành bán hàng

37

cung ứng khi hàng đến – chúng phải phù hợp về mô tả, số lượng và
giá cả. Nếu có bất kỳ sự khác biệt, cần làm rõ với các nhà cung ứng
ngay lập tức. Một mẫu tài khoản phải trả được sử dụng để tổng hợp
các đơn đặt hàng, làm rõ số tiền nợ và ngày cần phải thanh toán.
Yêu cầu chi và
biên nhận

Là phương pháp kế toán ghi lại những gì doanh nghiệp chi tiêu được
hạch toán là phát sinh kinh doanh. Ví dụ, nếu bạn nhờ một người bạn
nhận hộ hàng từ các nhà cung cấp theo đơn đặt hàng từ trước bạn sẽ
phải trang trải một phần chi phí của cô ấy. Thường có một bên nhận
với loại chi phí này. Người kinh doanh cũng có thể phát hành hoá
đơn/biên nhận cho hàng hoá bán cho khách hàng.

Tiền mặt tiêu
vặt

Là phương pháp kế toán ghi lại các khoản tiền mặt nhỏ chi cho các
hạng mục kinh doanh hàng ngày như trà và tiền điện thoại. Hộp tiền
mặt để tiêu vặt cũng có thể được sử dụng để giữ tiền từ khách hàng.
Bạn bắt đầu với một khoản tiền mặt (ví dụ 50 $). Tất cả các giao dịch
(vào và ra) đều được ghi lại trên một phiếu tiền mặt mà sau đó được
nhập vào nhật ký chi tiêu vặt. Vào cuối mỗi tháng bạn cho thêm vào
hộp tiền mặt để đạt đến số tiền ban đầu ($ 50).

Phiếu kiểm soát
kho

Là phương pháp kế toán ghi lại các chi tiết về lưu kho của bạn (hàng
đã mua). Hãy nhớ rằng, hàng lưu kho cũng là tiền. Một thẻ lưu kho sẽ
ghi lại bao nhiêu hàng hóa bạn đã mua trong một khoảng thời gian
do đó bạn có thông tin về hàng hóa bán chạy nhất. Nó sẽ nhắc bạn
khi đặt hàng, do đó bạn không hết hàng và chúng có thể được sử
dụng để làm rõ hành vi trộm cắp và thiệt hại.

Bảng 3.2.13: Mẫu

ghi ch p đơn giản: s tiền m t

Hệ thống 3 hộp (tiền kinh doanh vào, ra và tiền cá nhân)
Tháng:
Mô tả
Giêng
Năm: 2014

Tiền vào
Tiền ra
Tiền tiêu
trong kinh trong kinh ra của
doanh
doanh
cá nhân

01.01

Tiền mặt vay để bắt đầu kinh 1000.00
doanh

01.01

Đi tới làng của những người sản
xuất

8.00

01.01

Mua sản phẩm (80 x $1)

80.00

03.01

Thuê cửa hàng ở chợ - trong
tháng Giêng

4.00

03.01

Thuê chỗ để trưng bày – trong
tháng Giêng

1.00
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03.01

Bàn để bán sản phẩm

10.00*

03.01

Tờ rơi quảng cáo

5.00*

03.01

Biển hiệu ($10 và 2 x $2)

14.00*

04.01

Bán sản phẩm
Tuần 1 - 15 x $1.50

22.50

11.01

Bán sản phẩm
Tuần 2 - 22 x $1.50

33.00

18.01

Bán sản phẩm
Tuần 3 - 23 x $1.50

34.50

25.01

Bán sản phẩm
Tuần 4 - 20 x £1.50

30.00

26.01

Lương của tôi (5 giờ x 6 ngày x 4
tuần với mức $1/giờ)

Tổng số

$120.00

$1120.00

S

$122.00

$120.00

$878.00

TI N M T

Ví dụ: phân tích tài chính của bạn:
•
Tiền ra là 122 (chi phí kinh doanh)
12 (tiền lương của bạn)
sản phẩm được bán ra trong tháng. Bạn trả 1 USD cho mỗi sản phẩm và bán
chúng với giá 1,5 mỗi sản phẩm, cho bạn một khoản lãi 4 . Tiếp đó, bạn phải
trích ra chi phí hàng tháng của bạn ( 13 ,3 như đã ước tính trong một hoạt động
trước đó - con số này bao gồm lương 12 ).
•
Bạn đã đầu tư một số vốn ban đầu ( 1
) có thể trả lại khi kinh doanh tốt và bạn
đã có 12 tiền lương cho chính mình. Nếu bạn không lấy tiền lương trong ba tháng
đầu tiên khi tìm bạn hàng, con số của bạn sẽ ổn.
•
Ngoài ra, bạn phải trả 2 cho các chi phí cố định (bảng, biển hiệu hiệu, tờ rơi) dùng
trong nhiều tháng, nhưng khoản chi phí này thể hiện trong tháng đã chi.
•
Khi bạn làm sổ sách kế toán cho các tháng tiếp theo (tháng 2) ghi số
vào đầu
của cột đầu tiên (tức là nơi mà ghi số 1
ở bảng trên). Đây là số cân đối hàng
tháng mới của bạn.
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Bảng 3.2.14: Ví dụ - s sách đơn giản - s tiền m t
Tháng:
Mô tả
Giêng
Năm: 2014

Tiền vào
Tiền ra
Tiền tiêu
trong kinh trong kinh ra của
doanh
doanh
cá nhân

Cân bằng

1
2
3
4
5

8
1
11
12
13
14
15
1
1
1
1
2
21
22
23
24
25
2
2
2
2
3
31
Tổng
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H A Đ N BÁN H NG

Bảng 3.2.15: Hóa đơn bán hàng
Hóa đơn bán hàng
Ngày

Số hóa đơn

Đến:

Từ:

Số lượng

Mô tả

Góp ý

Giá đơn vị

Chi phí

Tổng phụ
Giảm giá
Thuế
Tổng đến hạn:

Khoản trả đến hạn:
Chi tiết tài khoản ngân hàng:
Lãi suất __% hàng năm sẽ được tính vào khoản trả chậm
Cắt ở đây
Tiền gửi

Tên khách hàng
Số hóa đơn:
Số đã trả:
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Đ T MUA H NG

Bảng 3.2.16: Ví dụ - s sách đơn giản

đ t mua hàng

Số đặt hàng ............................................................

(logo của bạn)

Ngày đặt hàng ........................................................
Ngày dự định giao hàng ...........................................
Tên người cung ứng:

Người mua (bạn):

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Số sản phẩm

Ghi chú:

Mô tả sản phẩm

Số lượng

Đơn giá

Tổng số

Tổng
Thuế (% ... nếu được
áp dụng )
Bưu phí/vận chuyển
Tổng nợ
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M U CHI V BIÊN NH N

Bảng 3.2.1 : Mẫu chi và biên nhận
Ngày ………………………………
Biên nhận
Có/không

Chi tiết

Số tiền

Tổng
Trả bởi (điểm chỉ và ký) ………………………………………………………………………………
Nhận bởi (điểm chỉ và ký) ……………………………………………………………………………

TI N TIÊU V T
Bảng 3.2.1 : Ghi ch p tiền tiêu v t
Tháng:
Ngày

Chi tiết
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Tiến mặt vào

Tiền mặt ra

Cân đối
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Tổng tiền mặt còn lại
Tiền ban đầu

Trừ đi tổng tiền

số tiền phải

mặt còn lại

thêm vào

Bảng 3.2.1 : Hóa đơn tiền tiêu v t
Hóa đơn tiền tiêu vặt
Ngày

Tiền mặt ra

Chi tiết

Tiền mặt vào
Tổng số

Hóa đơn số
Hóa đơn tiền tiêu vặt
Ngày

Tiền mặt ra

Chi tiết

Tiền mặt vào
Tổng số

Hóa đơn số
Hóa đơn tiền tiêu vặt
Ngày

Tiền mặt ra

Chi tiết

Tiền mặt vào
Tổng số

Hóa đơn số
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L U KHO S N PH M
Bảng 3.2.2 : Th sản ph m lưu kho
Tên sản phẩm: ví nam
Mã sản phẩm: MW1
Địa chỉ liên lạc của người cung cấp/sản xuất:

Mô tả:

Giá trị và tiền cộng vào
giá vốn

Góp ý:

Mua
Bán
Ngày

Vào (B/F)

Ra

Cân đối

Ghi chú

Tổng số

Lưu ý

•
•
•
•

Bạn có thể làm một bảng cho mỗi sản phẩm và đánh mã chúng nếu bạn có nhiều hơn
một loại ví nam.
Làm một mã đơn giản để bạn dễ nhớ; nếu các sản phẩm này có các cỡ S/M/L bạn có
thể viết MWL.
Nếu bạn bán sản phẩm hoặc ký gửi gửi bán sản phẩm của bạn tại cửa hàng của
người khác (ví dụ như quán cà phê hoặc trạm xe buýt), bạn có thể sử dụng thẻ này và
đánh dấu vào các chi tiết (như trên ). Họ trả tiền cho bạn khi họ đã bán sản phẩm
nhưng bạn phải giữ một bản ghi những hàng lưu kho.
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Báo cáo l l i
Bảng 3.2.21: Báo cáo l l i
Thu
Tổng

Mô tả

Tổng
Chi phí hàng đã bán
Mô tả (ví dụ như hàng trữ trong kho, hàng
tồn kho, nguyên vật liệu bán cho khách
hàng, v.v...)

Tổng

Tổng chi phí bán
Lợi nhuận gộp
(Tổng thu nhập
trừ chi phí bán)
Chi phí hàng đã bán
Mô tả (ví dụ như quảng cáo, bưu chính,
nhiên liệu, v.v...)

Tổng

Tổng chi phí bán
Lợi nhuận gộp
(Tổng thu nhập
trừ chi phí bán)
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