FLIP OUT® - CÔNG TY ĐIỀU HÀNH CÔNG
VIÊN BẠT NHẢY LỚN NHẤT TẠI ÚC
Nguồn gốc thương hiệu: Úc
Số chi nhánh: 25
Thị trường hoạt động: Úc, Dubai (Đang triển khai), Trung Quốc
(Đang triển khai), Nhật Bản (Đang triển khai), Vương quốc Anh
(Đang triển khai), Malaysia (Đang triển khai), Philippines (Đang
triển khai)
Thị trường dự kiến: Qatar, Ả Rập Saudi, Bahrain, Các Tiểu
Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (không bao gồm Dubai), Oman,
Kuwait, Pakistan, Ghana, Uganda, Kenya
- Chúng tôi là Flip Out®, công ty điều hành điểm vui chơi bạt nhảy hàng đầu và lớn nhất tại Úc với hơn 20 chi
nhánh đang hoạt động và nhiều dự án đang trong giai đoạn phát triển khắp thế giới.
- Rất nhiều bạt nhún được kết nối với nhau để tạo nên một điểm vui chơi bạt nhún khổng lồ cho phép bạn có
thể nhảy bật tường theo đúng nghĩa đen.
- Flip Out® là nơi bạn có thể tận hưởng niềm vui cùng bạn bè, tri kỷ.
- Flip Out® là nơi tiếng cười không bao giờ dứt, tràn ngập những trò vui đầy hứng khởi và không khí vui tươi.
- Flip Out® là nơi giúp bạn vừa vui chơi vừa rèn luyện sức khỏe mà không cần đến phòng gym.
- Và quan trọng hơn Flip Out® không chỉ dành cho trẻ em.
- Chúng tôi tạo nên sự đột phá trên thị trường khi tạo ra không gian dành cho cả trẻ em, thanh thiếu niên, phụ huynh.
- Flip Out® nổi tiếng đối với khách hàng mục tiêu của thương hiệu.
- Chúng tôi không chỉ gắn kết gia đình, chúng tôi gắn kết cả công đồng. Bạt nhún gắn kết mọi người. Khi bước
chân vào không gian của Flip Out®, bạn sẽ có cảm
giác như bước chân vào một thế giới khác với tất cả sự
hứng khởi, niềm vui và tiếng cười. Trẻ em và người lớn
có thể chơi đùa tự do và tận hưởng khoảng thời gian
bên, song song đó bạn có thể nâng cao sức khỏe. Chỉ
cần đến với Flip Out® lần đầu tiên, bạn sẽ yêu thích
nơi này. Các nhân viên tại Flip Out® sẽ đón tiếp một
cách tận tình và chu đáo nhất như một người bạn đã
quen biết rất lâu.
- Việc kinh doanh của chúng tôi tạo cơ hội tuyệt vời
cho bạn tham gia vào một cộng đồng doanh nhân
kinh doanh thành công và hiệu quả.

Những điều hấp dẫn khi bạn tham gia vào hệ thống nhượng quyền của Flip Out®:
- Nhu cầu khách hàng cao: bạn có cơ hội trở thành một phần của hệ thống kinh doanh có tiềm năng phát
triển rất xa. Đây không phải một thương hiệu nhỏ; bạt nhún là xu hướng và sự phổ biến của nó đang tăng
nhánh một cách chóng mặt. Với Flip Out®, bạn sẽ là người dẫn đầu xu hướng.
- Khả năng sinh lời cao: kinh doanh hiệu quả nhờ mô hình kinh doanh chi phí thấp. Tại Flip Out®, chi phí
nhân công thấp, do đó thời gian hoàn vốn nhanh.
- Tính khả thi: chi phí đầu tư ban đầu để sở hữu giấy phép nhượng quyền Flip Out® rất cạnh tranh so với
những thương hiệu nhượng quyền khác.
- Nếu bạn đang tìm tiếm một mô hình kinh doanh mới mẻ, tân tiến và có tính giải trí không giống với bất kỳ
mô hình nào hiện có trên thị trường mà khách hàng mục tiêu là trẻ em và người lớn và có khả năng thu về
lợi nhuận cao thì Flip Out® chính là thương hiệu bạn cần tìm.
- Flip Out® hỗ trợ toàn diện cho đối tác trước khi mở cửa và trong thời gian hoạt động về mọi khía cạnh, Hỗ
trợ bao gồm cung cấp trang thiết bị, phát triển chi nhánh và quy trình vận hành chi nhánh.
Lợi thế kinh doanh
- Là chuẩn mực của giải trí gia đình, là lựa chọn
thay thế lành mạnh cho trò chơi điện tử, mang
đến tuổi thơ tràn ngập sự hứng thú cho cuộc sống.
- Phá vỡ định nghĩa truyền thống về giải trí dành
cho trẻ em và thanh niên với sự kết hợp mang lại
không chỉ niềm vui mà còn cả sức khỏe.
- Tận dụng xu hướng đang lên kết hợp giữa vừa tập
luyện thể thao và vừa vui chơi cùng với sự phát
triển của ngành công nghiệp bạt nhún.
- Mô hình kinh doanh nhiều lợi nhuận với chi phí
ban đầu thấp, thời gian hoàn vốn nhanh.
- Chi phí đầu tư thấp so với những thương hiệu giải
trí truyền thống khác.
- Nhiều nguồn doanh thu
- Được hỗ trợ trực tiếp từ Flip Out’s® MENA tại
Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.
Hồ sơ đối tác
- Không yêu cầu kinh nghiệm hay kỹ năng. Chương
trình đào tạo toàn diện sẽ được cung cấp.
- Am hiểu về thị trường địa phương, hệ thống pháp lý.
- Ưu tiên những đối tác có khả năng tiếp cận nguồn
vốn dễ dàng.
- Có niềm đam mê với thể thao và giải trí.

