
 

 

TIÊU CHÍ NHẬN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU BRAINTALENT 

Nhằm tạo ra chuỗi hệ thống Trung Tâm Toán Phát Triển Trí Tuệ BrainTalent đồng nhất về thương hiệu 

và chất lượng, tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng. Các đơn vị nhận nhượng quyền (Sau đây gọi 

tắt là đối tác) cần đảm bảo các tiêu chí về người đứng đầu và cơ sở vật chất như sau: 

A. Về tư duy và năng lực nội tại của người đứng đầu phía đối tác cần đáp ứng các điểm sau 

1. Có thiện chí hợp tác. Mong muốn tạo dựng 1 doanh nghiệp của riêng mình. 

2. Yêu thích lĩnh vực giáo dục, yêu trẻ 

3. Có khả năng tài chính 

4. Có đạo đức kinh doanh 

5. Luôn đặt lợi ích khách hàng lên đầu tiên 

6. Ưu tiên người đứng đầu phía đối tác dành 100% thời gian để tham gia điều hành doanh 

nghiệp. 

B. Về cơ sở vật chất: 

1. Chiều ngang tối thiểu của mặt bằng là 5m.  

2. Số lượng phòng tối thiểu 5 phòng mỗi phòng từ 25 – 30 m2 

3. Sảnh tư vấn tối thiểu 30 m2, có khu vực để kiểm tra đầu vào và học thử 

4. Có khu vực sinh hoạt và ăn uống cho nhân viên 

C. Về địa điểm: 

1. Là nơi tập trung dân cư đông đúc, gần nhiều trường mầm non, tiểu học là một lợi thế 

2. Tránh những vị trí thường xuyên xảy ra kẹt xe, ùn tắt, đường 1 chiều 

3. Vị trí mặt bằng dự kiến mở trung tâm phải đảm bảo xe ô tô có thể vào và ra dễ dàng 

4. Địa điểm thuộc sở hữu của người đứng đầu là một lợi thế hoặc thuê lại với hợp đồng thuê tối 

thiểu 3 năm. 

 


