Khách hàng là yếu tố sống còn
của mọi hoạt &ộng kinh doanh.
Còn chất lượng sản phẩm
là yếu tố quyết &ịnh sự phát triển
bền vững của doanh nghiệp.

Sở hữu nhiều thương hiệu thời trang và là công ty 1ầu tiên có mô hình
kinh doanh khép kín từ thiết kế, thu mua nguyên vật liệu, sản xuất thành phẩm
và phân phối (bao gồm 1ại lý và bán lẻ) trong các lĩnh vực: 1ồ nội y hằng ngày,
1ồ nội y thời trang cao cấp, 1ồ thể thao thời trang, 1ồ bơi và phụ kiện 1i biển
cùng nhiều sản phẩm khác.
5 thương hiệu thuộc công ty American Fashion bao gồm:

Thương hiệu nội y hàng ngày giá phải chăng cho cả gia 1ình

MỤC LỤC

Thương hiệu nội y, 1ồ bơi, 1ồ tập giá mềm
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Thông tin liên hệ
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Thương hiệu 1ồ thể thao thời trang giá phải chăng

Thương hiệu 1ồ bơi và phụ kiện 1i biển giá phải chăng

Thương hiệu nội y thời trang cao cấp
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Tầm nhìn - Sứ mệnh

Giới thiệu về iBasic

TẦM NHÌN
Chúng tôi 1ặt mục tiêu 1ưa American Fashion trở thành công ty hàng 1ầu trong lĩnh
vực thời trang hướng 1ến phát triển bền vững và 1em lại những giá trị thực dành cho
khách hàng, nhân viên, 1ối tác và cổ 1ông.

SỨ MỆNH
• Khách hàng: Sản phẩm và dịch vụ chất lượng với giá thành tốt nhất, trải nghiệm
mua sắm 1ộc 1áo và tiện ích nhất.
• Nơi làm việc lý tưởng với các yếu tố then chốt tạo nên văn hóa công ty: Hợp tác và
tôn trọng, trung thực và thẳng thắn, sáng tạo và 1am mê (Collaboration & Respect
- Honest & Transparent - Creative & Passion)
• Đối tác: Công ty 1áng tin cậy với chính sách hợp tác và hỗ trợ tận tình, chuyên
nghiệp nhất.
• Cổ 1ông: Công ty bảo vệ và bảo 1ảm quyền lợi tối ưu nhất cho cổ 1ông.

Ra 1ời từ năm 1990 tại Los Angeles, iBasic là
một trong những thương hiệu 1ồ lót phát
triển bền vững nhất tại thị trường Mỹ 1ầy sức
cạnh tranh.
Được phân phối từ năm 2010 tại Việt Nam,
iBasic tự hào là thương hiệu 1ầu tiên tại Việt
Nam cung cấp sản phẩm chất lượng với giá
thành phải chăng, mang lại sự thoải mái 1ể
mặc hàng ngày cho tất cả mọi 1ối tượng
(phụ nữ, nam giới, teen và trẻ nhỏ). Mong
muốn của nhãn hàng là 1em 1ến cho khách
hàng trải nghiệm mua sắm tiện ích “tất cả
trong một” (all-in-one) hay “một 1iểm duy
nhất” (one-stop-shop).

Những khác biệt từ thương hiệu:
• Sự 1a dạng: từ thiết kế, kỹ thuật và nguyên
vật liệu 1ến 1ối tượng khách hàng (từ 6 - 45
tuổi cho cả nam, nữ, teen và trẻ nhỏ).
• Sản phẩm chất lượng.
• Giá thành phải chăng.
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Giới thiệu về iBX

Giới thiệu về Isla Vista

Thương hiệu thể thao thời trang 1em lại
sản phẩm chất lượng với giá thành tối ưu giúp
1em lại sự thoải mái và tạo nên phong cách
trẻ trung, năng 1ộng cho người sử dụng.
Những khác biệt từ thương hiệu:
• Mẫu mã phong phú
• Sản phẩm chất lượng
• Đa dạng về giá thành.

Thương hiệu 1ồ bơi và phụ kiện
1i biển 1em lại sản phẩm chất
lượng với giá thành phải chăng
giúp 1em lại sự thoải mái và tự
tin cho những cô nàng hiện 1ại.
Isla Vista tự hào là thương hiệu
1ầu tiên và duy nhất tại Việt
Nam 1em lại trải nghiệm mua
sắm "one-stop-shop". Đến với
cửa hàng Isla Vista, khách hàng
có thể tìm mua những món 1ồ
thời trang cho kì nghỉ gồm 1ồ
bơi, áo choàng và phụ kiện
(nón/mũ, kính, dép…)
Những khác biệt từ thương hiệu:
• Thiết kế 1ộc 1áo
• Sản phẩm chất lượng
• Đa dạng về giá thành
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Giới thiệu về Zenna

Giới thiệu về iBasic365

Thương hiệu cung cấp các
mẫu cơ bản nhưng 1a dạng
gồm 1ồ lót, 1ồ bơi và 1ồ tập;
1em lại sản phẩm tốt với giá
mềm hợp túi tiền của 1ại 1a số
người tiêu dùng Việt.
Các sản phẩm của iBasic365
bao gồm:
• Đồ lót cho nữ giới, nam giới,
teen và trẻ nhỏ (áo, quần, 1ồ
ngủ, 1ồ mặc nhà)
• Đồ thể thao cho nữ giới
• Đồ bơi cho nữ giới

Thương hiệu nội y thời trang cao cấp
cung cấp các sản phẩm nội y, 1ồ
mặc nhà và 1ồ ngủ cho phụ nữ sống
với tinh thần hiểu và yêu chính mình.
Những khác biệt từ thương hiệu:
• Thiết kế thời trang.
• Kỹ thuật cao cấp.
• Chất lượng quốc tế.
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Cách thức hợp tác & thực hiện

Cách thức hợp tác & thực hiện

Bước 1:
Tư vấn thành lập

Bước 2:
Phân tích khả năng kinh doanh

Bước 3:
Ký kết nhượng quyền

Phân tích cơ hội kinh doanh
(doanh thu và lợi nhuận), các

Thông qua khu vực 1ịa lý, mật 1ộ dân
số... 1ể 1ạt kết quả kinh doanh tốt nhất.

Sau khi ký hợp 1ồng 1ại lý uỷ
quyền, công ty sẽ giúp 1ỡ nhà

chi phí vận hành (trang thiết

Trong trường hợp 1ã có mặt bằng, công

kinh doanh chuẩn bị các loại

bị và con người), các nhân tố
thành công,... khi hợp tác

ty sẽ phân tích vị trí, tính cạnh tranh với
thương hiệu khác và 1ưa ra phương án

giấy phép cần thiết.

cùng công ty

1ể tạo ra sự khác biệt.

Bước 4:
Trang trí nội thất

Bước 5:
Đào tạo tại tổng công ty

Bước 6:
Dịch vụ hỗ trợ

Hỗ trợ thiết kế bộ nhận diện
thương hiệu của cửa hàng và

Hỗ trợ 1ào tạo nhân viên bán hàng và
truyền 1ạt mọi kiến thức cần thiết về

Sau khi khai trương, công ty sẽ
có người giám sát và hỗ trợ

giám sát thi công (bao gồm
sửa sang và trang trí nội thất,

sản phẩm, thương hiệu, các kỹ năng
quản lý và chương trình khuyến mãi cho

trong suốt thời gian hợp tác. Bao
gồm tư vấn truyền thông, tiếp thị

bảng hiệu,...) Thời gian dự kiến

việc kinh doanh.

1ể tăng nhận diện về cửa hàng;
1ưa ra các chương trình thúc

trong vòng 20 ngày trước ngày
khai trương.
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1ẩy bán hàng 1ể tăng doanh số.
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Lời cảm ơn

Thank you!
Với mục tiêu xây dựng và phát triển một công ty với nhiều thương hiệu, lấy chất
lượng, giá thành và trải nghiệm người dùng là giá trị cao nhất; cũng như xem
lợi ích của quý khách hàng, quý 1ối tác là tiêu chí thành công lớn nhất, chúng
tôi mong muốn sẽ ngày càng mở rộng mạng lưới 1ối tác trong thời gian tới.
Sau hơn 10 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, sự yêu mến và tin tưởng của
quý khách hàng, quý 1ối tác là niềm tự hào và vinh dự của American Fashion.
Và công ty sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm 1áp
ứng tốt hơn nhu cầu của quý khách hàng và quý 1ối tác.
Công ty gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc tới quý khách hàng,
quý 1ối tác. Kính chúc quý khách hàng, quý 1ối tác sức khỏe, hạnh phúc và
thành công!

CALVIN LAM
CEO
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