Số chi nhánh: 4
Nguồn gốc thương hiệu: Bỉ
Thị trường hoạt động: Các Tiểu Vương quốc Ả
Rập Thống Nhất, Úc
Thị trường dự kiến: Liên hiệp Các Quốc gia Vùng
Vịnh, Mỹ
- Cho Gao là nhà hàng nơi bạn có thể thưởng thức những món ăn châu Á thơm ngon
hấp dẫn. Thực đơn tại nhà hàng được lấy cảm hứng từ ẩm thực Indonesia, Việt Nam
và Thái Lan.
- Cho Gao được hình thành với mục đích mang đến cho thực khách những trải nghiệm
tuyệt vời, thực khách vừa có thể cảm thấy thoải mái khi có thể cùng ăn trưa với đối
tác, vừa có thể thư giãn khi ăn tối cùng bạn bè.
- Nhà hàng chúng tôi chuyên phục vụ những món được xây dựa trên nền ẩm thực truyền
thống Đông Nam Á Thực đơn được thay đổi, làm mới theo định kỳ. Phong cách phục
vụ tại nhà hàng mang đậm phong cách Á nhưng lại có một chút cảm hứng châu Âu.
Kiến thức về ẩm thực chính là chìa khóa quan trọng giúp chúng tôi xây dựng nên mô
hình độc đáo này.
- Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên đào tạo cho nhà hàng và bếp.

Lợi thế kinh doanh:
- Không gian ấm cúng.
- Món ăn chất lượng.
- Giá cả phải chăng.
- Phong cách phục vụ châu Á với cảm hứng châu Âu.
- Vốn đầu tư hợp lý và có tỷ lệ hoàn vốn cao.

Hồ sơ đối tác
- Đối tác là cá nhân hoặc tổ chức ngành
F&B có khả năng phát triển thị trường
và thương hiệu.
- Chúng tôi ưu tiên những đối tác có thể
điều hành nhiều hơn 3 chi nhánh trong
một khu vực.
- Đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực
F&B.

