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GIỚI THIỆU
DROPFOODS



Dropfoods được đầu tư bởi Sugar Ventures, công ty đầu tư đa ngành và năng 

động nhất tại Singapore, và là một trong những mô hình đầu tư khởi nghiệp 

lớn tại Đông Nam Á.

Chúng tôi mang đến một giải pháp tiện ích hiện đại và tự động cho ngành 

mua sắm bán lẻ. Với máy bán hàng tự động thông minh và dịch vụ tư vấn hỗ 

trợ từ A đến Z, các đối tác của Dropfoods luôn có thể yên tâm tạo ra các giá trị 

tốt nhất cho công việc kinh doanh của họ.

Tiện ích của bạn làm nên giá trị của 
chúng tôi. Đó là những gì chúng tôi muốn 
hướng đến khi xây dựng Dropfoods.

Mark Hon
Chủ tịch Dropfoods - Giám đốc Sugar Ventures



LỢI ÍCH 
ĐẶT MÁY

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Bạn không phải tốn công sức làm gì cả. Dropfoods bảo đảm 

dịch vụ trọn gói, cùng hệ thống quản trị dữ liệu doanh thu, 

hàng hóa và gói bảo hiểm đặc biệt cho nơi vận hành máy và 

người dùng. Tất cả chỉ có ở Dropfoods.

THỜI GIAN

Mọi quy trình được tinh gọn và triển khai nhanh chóng chỉ 3 

bước: Khảo sát vị trí - tư vấn - lắp đặt.

Đội ngũ Dropfoods sẽ hỗ trợ bạn từ A-Z, bạn sẽ tiết kiệm 

được thời gian và chỉ cần quan tâm đến công việc kinh 

doanh của mình.



VỊ TRÍ

Với diện tích nhỏ gọn, máy bán hàng tự động Dropfoods có 

thể được lắp đặt nhanh chóng, tăng mỹ quan cũng như tối 

ưu hoá lợi nhuận, và đem lại nguồn thu nhập thụ động cho 

bạn.

GIÁ TRỊ TĂNG THÊM

Đáp ứng nhiều tiện ích và trải nghiệm mua sắm mới cho 

mọi người tại khu vực. Niềm vui của nhân viên và khách 

hàng, hình ảnh khu vực hiện đại, chuyên nghiệp, đầy đủ 

tiện ích sẽ là những giá trị tăng thêm thật sự xứng đáng.

TIỆN ÍCH

Phục vụ đa dạng các loại đồ ăn và thức uống được đảm bảo 

an toàn thực phẩm sẽ giúp mọi người nạp đầy năng lượng 

thật nhanh chóng mà không cần ra ngoài. Năng suất làm 

việc tăng.



MÁY BÁN HÀNG
DROPFOODS 32”



Màn hình Cảm ứng LCD 32’’

Sản phẩm đa dạng.

Nạp tiền điện thoại nhanh chóng, tiện lợi.

Phương thức thanh toán linh hoạt: tiền mặt, ứng dụng Dropfoods, 

kết nối ví điện tử và thối tiền mặt.

Ứng dụng Dropfoods đi kèm hỗ trợ thanh toán, lưu tiền dư, và nhiều 

ưu đãi cùng chương trình tích điểm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nhiệt độ làm lạnh: 0-20ºC

Khối lượng tịnh: ~370 kg

Kích thước máy: 1446mm x 790mm x 1940mm

Nguồn điện: 220V - 50Hz/17A

Công suất: 590W



MÁY BÁN HÀNG
DROPFOODS 49”



Màn hình Cảm ứng LCD 49’’

Sản phẩm đa dạng.

Nạp tiền điện thoại nhanh chóng, tiện lợi.

Phương thức thanh toán linh hoạt: tiền mặt, ứng dụng Dropfoods, 

kết nối ví điện tử và thối tiền mặt.

Ứng dụng Dropfoods đi kèm hỗ trợ thanh toán, lưu tiền dư, và nhiều 

ưu đãi cùng chương trình tích điểm.

Màn hình Cảm ứng LCD 49’’

Sản phẩm đa dạng.

Nạp tiền điện thoại nhanh chóng, tiện lợi.

Phương thức thanh toán linh hoạt: tiền mặt, ứng dụng 

Dropfoods, kết nối ví điện tử và thối tiền mặt.

Ứng dụng Dropfoods đi kèm hỗ trợ thanh toán, lưu tiền 

dư, và nhiều ưu đãi cùng chương trình tích điểm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nhiệt độ làm lạnh: 4-25ºC

Khối lượng tịnh: ~230 kg

Kích thước máy: 1,009mm x 892mm x 1,933mm

Nguồn điện: 220V - 50Hz/60Hz

Công suất: 510W



ỨNG DỤNG 
DROPFOODS



Tận hưởng các chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Mua hàng không cần tiền mặt.

Nạp tiền điện thoại nhanh chóng, tiện lợi.

Chuyển tiền cho người thân và bạn bè.

Xác định địa điểm đặt máy bán hàng Dropfoods 

gần bạn nhất.

Kiểm tra lịch sử giao dịch.



DỊCH VỤ 
TOÀN DIỆN



ĐỘI NGŨ DROPFOODS

Đội ngũ tư vấn, lắp đặt, vận hành và bảo trì chuyên nghiệp.

BẢO HIỂM

Bảo hiểm duy nhất chỉ có tại Dropfoods cho vị trí đặt máy và người 

sử dụng máy bán hàng.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm và Hotline 24/7.

QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Hệ thống quản lý dữ liệu trung tâm cho việc bán hàng, giám sát 

hàng hóa và bảo trì kỹ thuật. Đặc biệt, xử lý sự cố kỹ thuật theo 

thời gian thực.



KHU VỰC 
LẮP ĐẶT 



TRƯỜNG HỌC

SÂN BAY

BỆNH VIỆN / PHÒNG KHÁM

CAO ỐC VĂN PHÒNG / CHUNG CƯ

KHU VUI CHƠI

TRUNG TÂM THỂ THAO



DỊCH VỤ 
BẢO TRÌ 



Vệ sinh và bảo trì hệ thống làm lạnh mỗi 3 tháng.

Vệ sinh và bảo trì hộp nhận tiền và tiền thối sau 10,000 

đến 15,000 lượt tiền nhận.

Sửa chữa các phụ tùng hư hỏng (mòn, gãy và bong tróc) 

gây ra do việc sử dụng máy thường xuyên.

Tất cả các vấn đề kỹ thuật sẽ được đội ngũ Dropfoods 

xử lý trong vòng 24 giờ.



ĐỐI TÁC CỦA 
DROPFOODS





Phòng 401, Toà nhà PVFCCo

43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, TP.HCM

+84 028 6290 6066 www.dropfoods.com

VĂN PHÒNG DROPFOODS


