
Khách hàng là y!u t" s"ng còn
c#a m$i ho%t &'ng kinh doanh.

Còn ch(t l)*ng s+n ph,m
là y!u t" quy!t &-nh s. phát tri/n

b0n v1ng c#a doanh nghi2p.



Gi!i thi"u v# American Fashion 

S$ m"nh và t%m nhìn

Gi!i thi"u các nhãn hàng c&a American Fashion

Gi!i thi"u nhãn hàng iBasic365 

B' s(u t)p

Cách th$c h*p tác & th+c hi"n 

C,m -n

Thông tin liên h"

S. h/u nhi#u th(-ng hi"u th0i trang và là công ty 1%u tiên có mô hình
kinh doanh khép kín t2 thi3t k3, thu mua nguyên v)t li"u, s,n xu4t thành ph5m 
và phân ph6i (bao g7m 18i l9 và bán l:) trong các l;nh v+c: 17 n'i y h<ng ngày, 
17 n'i y th0i trang cao c4p, 17 th= thao th0i trang, 17 b-i và ph> ki"n 1i bi=n 

cùng nhi#u s,n ph5m khác. 

5 th(-ng hi"u thu'c công ty American Fashion bao g7m: 
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M!C L!C

Th(-ng hi"u n'i y hàng ngày giá ph,i ch?ng cho c, gia 1ình

Th(-ng hi"u n'i y, 17 b-i, 17 t)p giá m#m

Th(-ng hi"u 17 th= thao th0i trang giá ph,i ch?ng

Th(-ng hi"u 17 b-i và ph> ki"n 1i bi=n giá ph,i ch?ng

Th(-ng hi"u n'i y th0i trang cao c4p

05



Gi!i thi"u v# iBasic
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T"M NHÌN
Chúng tôi 1@t m>c tiêu 1(a American Fashion tr. thành công ty hàng 1%u trong l;nh 
v+c th0i trang h(!ng 13n phát tri=n b#n v/ng và 1em l8i nh/ng giá trA th+c dành cho 
khách hàng, nhân viên, 16i tác và cB 1ông.

S# M$NH 
• Khách hàng: S,n ph5m và dAch v> ch4t l(*ng v!i giá thành t6t nh4t, tr,i nghi"m 
mua sCm 1'c 1áo và ti"n ích nh4t.
• N%i làm vi&c l' t()ng v*i các y+u t, then ch,t t-o nên v.n hóa công ty: H*p tác và 
tôn trDng, trung th+c và thEng thCn, sáng t8o và 1am mê (Collaboration & Respect 
- Honest & Transparent - Creative & Passion) 
• /,i tác: Công ty 1áng tin c)y v!i chính sách h*p tác và hF tr* t)n tình, chuyên 
nghi"p nh4t. 
• C0 1ông: Công ty b,o v" và b,o 1,m quy#n l*i t6i (u nh4t cho cB 1ông. 

T%m nhìn - S$ m"nh

06

Ra 10i t2 n?m 1990 t8i Los Angeles, iBasic là 
m't trong nh/ng th(-ng hi"u 17 lót phát 
tri=n b#n v/ng nh4t t8i thA tr(0ng MG 1%y s$c 
c8nh tranh.

H(*c phân ph6i t2 n?m 2010 t8i Vi"t Nam, 
iBasic t+ hào là th(-ng hi"u 1%u tiên t8i Vi"t 
Nam cung c4p s,n ph5m ch4t l(*ng v!i giá 
thành ph,i ch?ng, mang l8i s+ tho,i mái 1= 
m@c hàng ngày cho t4t c, mDi 16i t(*ng 
(ph> n/, nam gi!i, teen và tr: nhI). Mong 
mu6n c&a nhãn hàng là 1em 13n cho khách 
hàng tr,i nghi"m mua sCm ti"n ích “t4t c, 
trong m't” (all-in-one) hay “m't 1i=m duy 
nh4t” (one-stop-shop).

Nh2ng khác bi&t t3 th(%ng hi&u:
• S+ 1a d8ng: t2 thi3t k3, kG thu)t và nguyên 
v)t li"u 13n 16i t(*ng khách hàng (t2 6 - 45 
tuBi cho c, nam, n/, teen và tr: nhI). 
• S,n ph5m ch4t l(*ng. 
• Giá thành ph,i ch?ng. 



Gi!i thi"u v# Isla Vista
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Gi!i thi"u v# iBX

08

Th(-ng hi"u th= thao th0i trang 1em l8i
s,n ph5m ch4t l(*ng v!i giá thành t6i (u giúp 
1em l8i s+ tho,i mái và t8o nên phong cách
tr: trung, n?ng 1'ng cho ng(0i sJ d>ng.

Nh2ng khác bi&t t3 th(%ng hi&u: 
• MKu mã phong phú
• S,n ph5m ch4t l(*ng
• Ha d8ng v# giá thành. 

Th(-ng hi"u 17 b-i và ph> ki"n 
1i bi=n 1em l8i s,n ph5m ch4t 
l(*ng v!i giá thành ph,i ch?ng 
giúp 1em l8i s+ tho,i mái và t+ 
tin cho nh/ng cô nàng hi"n 18i. 
Isla Vista t+ hào là th(-ng hi"u 
1%u tiên và duy nh4t t8i Vi"t 
Nam 1em l8i tr,i nghi"m mua 
sCm "one-stop-shop". H3n v!i 
cJa hàng Isla Vista, khách hàng 
có th= tìm mua nh/ng món 17 
th0i trang cho kì nghL g7m 17 
b-i, áo choàng và ph> ki"n 
(nón/mM, kính, dép…)

Nh2ng khác bi&t t3 th(%ng hi&u: 
• Thi3t k3 1'c 1áo
• S,n ph5m ch4t l(*ng
• Ha d8ng v# giá thành



Gi!i thi"u v# Zenna Gi!i thi"u v# iBasic365
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Th(-ng hi"u n'i y th0i trang cao c4p 
cung c4p các s,n ph5m n'i y, 17 
m@c nhà và 17 ng& cho ph> n/ s6ng 
v!i tinh th%n hi=u và yêu chính mình.

Nh2ng khác bi&t t3 th(%ng hi&u: 
• Thi3t k3 th0i trang. 
• KG thu)t cao c4p.
• Ch4t l(*ng qu6c t3. 

Th(-ng hi"u cung c4p các 
mKu c- b,n nh(ng 1a d8ng 
g7m 17 lót, 17 b-i và 17 t)p; 
1em l8i s,n ph5m t6t v!i giá 
m#m h*p túi ti#n c&a 18i 1a s6 
ng(0i tiêu dùng Vi"t.

Các s,n ph5m c&a iBasic365 
bao g7m:
• /4 lót cho n/ gi!i, nam gi!i, 
teen và tr: nhI (áo, qu%n, 17 
ng&, 17 m@c nhà)
• /4 th5 thao cho n/ gi!i
• /4 b%i cho n/ gi!i 
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Cách th$c h*p tác & th+c hi"n

B!"c 1:
T( v6n thành l7p

Phân tích c- h'i kinh doanh 
(doanh thu và l*i nhu)n), các 
chi phí v)n hành (trang thi3t 
bA và con ng(0i), các nhân t6 
thành công,... khi h*p tác 

cùng công ty

B!"c 2:
Phân tích kh8 n.ng kinh doanh

Thông qua khu v+c 1Aa l9, m)t 1' dân 
s6... 1= 18t k3t qu, kinh doanh t6t nh4t. 
Trong tr(0ng h*p 1ã có m@t b<ng, công 
ty sN phân tích vA trí, tính c8nh tranh v!i 
th(-ng hi"u khác và 1(a ra ph(-ng án 

1= t8o ra s+ khác bi"t.

B!"c 4:
Trang trí n9i th6t

HF tr* thi3t k3 b' nh)n di"n 
th(-ng hi"u c&a cJa hàng và 
giám sát thi công (bao g7m 
sJa sang và trang trí n'i th4t, 
b,ng hi"u,...) Th0i gian d+ ki3n 
trong vòng 20 ngày tr(!c ngày 

khai tr(-ng. 

B!"c 6:
D:ch v; h< tr=

Sau khi khai tr(-ng, công ty sN 
có ng(0i giám sát và hF tr* 
trong su6t th0i gian h*p tác. Bao 
g7m t( v4n truy#n thông, ti3p thA 
1= t?ng nh)n di"n v# cJa hàng; 
1(a ra các ch(-ng trình thúc 
15y bán hàng 1= t?ng doanh s6.

B!"c 5:
/ào t-o t-i t0ng công ty

HF tr* 1ào t8o nhân viên bán hàng và 
truy#n 18t mDi ki3n th$c c%n thi3t v# 
s,n ph5m, th(-ng hi"u, các kG n?ng 
qu,n l9 và ch(-ng trình khuy3n mãi cho 

vi"c kinh doanh. 

B!"c 3:
K' k+t nh(=ng quy>n

Sau khi k9 h*p 17ng 18i l9 uO 
quy#n, công ty sN giúp 1P nhà 
kinh doanh chu5n bA các lo8i 

gi4y phép c%n thi3t.

Cách th?c h=p tác & th@c hi&n
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L0i c,m -n

V!i m>c tiêu xây d+ng và phát tri=n m't công ty v!i nhi#u th(-ng hi"u, l4y ch4t 
l(*ng, giá thành và tr,i nghi"m ng(0i dùng là giá trA cao nh4t; cMng nh( xem 
l*i ích c&a qu9 khách hàng, qu9 16i tác là tiêu chí thành công l!n nh4t, chúng 

tôi mong mu6n sN ngày càng m. r'ng m8ng l(!i 16i tác trong th0i gian t!i. 

Sau h-n 10 n?m có m@t t8i thA tr(0ng Vi"t Nam, s+ yêu m3n và tin t(.ng c&a 
qu9 khách hàng, qu9 16i tác là ni#m t+ hào và vinh d+ c&a American Fashion. 
Và công ty sN không ng2ng nâng cao ch4t l(*ng s,n ph5m, dAch v> nh<m 1áp 

$ng t6t h-n nhu c%u c&a qu9 khách hàng và qu9 16i tác. 

Công ty gJi l0i c,m -n chân thành và tri ân sâu sCc t!i qu9 khách hàng,
qu9 16i tác. Kính chúc qu9 khách hàng, qu9 16i tác s$c khIe, h8nh phúc và 

thành công!

Thank you!

CALVIN LAM
CEO


