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CHUỖI CỬA HÀNG 
TIỆN LỢI



LỢI ÍCH GIA TĂNG TỪ MÁY DROPFOODS VỚI
CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI

Đem đến trải nghiệm mua hàng 

mới mẻ, độc đáo với máy bán hàng 

tự động.

Tăng tiện ích mua hàng nhanh 

chóng mà không tiếp xúc 24/7.

Bày bán các sản phẩm nhỏ gọn 

như kẹo cao su, nước rửa tay, khẩu 

trang hay các mặt hàng nhạy cảm 

như bao cao su, v.v...

Giảm chi phí nhân công trong giờ 

cao điểm hoặc khung giờ đêm.

Khai thác màn hình LCD 32" trên 

máy để trình chiếu những chương 

trình khuyến mãi, thông báo tại 

cửa hàng.

Quản lý doanh số bán hàng tự 

động qua phần mềm  quản lý dữ 

liệu Dropfoods.



Mua máy

+ Đối tác mua máy Dropfoods và 
tự vận hành kinh doanh

+ Dropfoods có thể cung cấp 
thêm gói giải pháp vận hành, nạp 
hàng (tùy chọn)

+ Dropfoods cung cấp chế độ bảo 
hành và bảo trì máy trong 2 năm.

Đặt máy

+ Dropfoods đặt máy  bán hàng tại 
địa điểm phù hợp của đối tác và 
chia sẻ doanh số bán hàng tại 
máy.

+ Dropfoods chịu trách nhiệm tất 
cả các khâu quản lý, vận hành, kỹ 
thuật và bày bán sản phẩm tại 
máy

+ Đối tác không tham gia vào việc 
quản lý & vận hành máy

HỢP TÁC CÙNG DROPFOODS

Thông số kĩ thuật

Sức chứa: lên đến 150 sản phẩm

Kích thước máy: 700(W) x 1000(H) x 319(D)

Màn hình: 32inch

Nguồn điện: AC100V – 240V, 50Hz/60Hz

Các dòng máy khác



Hotline: +84-96 246 4242

Phòng 401, tòa nhà PVFCCo, 
43 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Email: contact@dropfoods.com            www.dropfoods.com

Trụ sở chính Dropfoods

Dropfoods là đối tác chiến lược, đồng hành lâu dài 
cùng các chuỗi siêu thị và trung tâm thương mại lớn là 
AEON Delight, Lotte Mart và Coop Mart.

ĐỐI TÁC CỦA DROPFOODS TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ

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.


