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Học viện SPA Quốc tế Võ Dung là trường đào tạo uy tín hàng đầu, chuyên nghiệp
và tận tâm trong ngành SPA và làm đẹp tại Việt Nam. Học viện trang bị đầy đủ cơ
sở vật chất đạt chuẩn quốc tế để phục vụ công tác đào tạo. Trường đã có trên
15.000 học viên trong và ngoài nước. Với trên 30 môn học đáp ứng cho các doanh
nghiệp muốn đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên., các học viên mong muốn trao
dồi kỹ năng và trở thành kỹ thuật viên SPA chuyên nghiệp.

Với sứ mệnh nâng tầm phát triển ngành SPA - Thẩm mỹ làm đẹp Việt Nam theo tiêu
chuẩn quốc tế, Học viện SPA Quốc tế Võ Dung tự hào là trường CIDESCO đầu tiên
ở Việt Nam được tổ chức quốc tế CIDESCO với trụ sở tại Thuỵ Sĩ công nhận.

www.vodung.edu.vn

FRANCHISE PROPOSAL

Về Võ Dung Co. Ltd

Với sự công nhận từ các tổ chức thế
giới và ưu thế vượt trội về đào tạo,
Học viện Spa Quốc tế Võ Dung quyết
định xây dựng hệ thống nhượng
quyền về giáo dục đào tạo cho
ngành SPA - Thẩm mỹ - Massage dưới
thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ
độc quyền: 

“VÕ DUNG BEAUTY & SPA
INTERNATIONAL ACADEMY” 

nhằm mục đích nâng tầm ngành SPA
- Thẩm mỹ - Massage Việt Nam, nhân
rộng mô hình đào tạo chuyên nghiệp
đạt chuẩn quốc tế cao nhất, đồng
thời đem đến lợi nhuận kinh doanh
cao cho các đối tác.



Vo Dung International SPA Academy is a prestigious, professional and dedicated
training school in the SPA and beauty industry in Vietnam. The Academy is fully
equipped with international standard facilities to serve training. The school has
more than 15,000 students domestically and internationally. With more than 30
subjects to meet businesses who want to train and coach staff, students want to
improve their skills and become professional Spa technicians.

With the mission of enhancing the development of the SPA - Aesthetics and beauty
in Vietnam according to international standards, Vo Dung International SPA
Academy is proud to be the first CIDESCO school in Vietnam to be organized by
the international organization CIDESCO with headquarters in Switzerland
acknowledged.

FRANCHISE PROPOSAL

About Vo Dung Co. Ltd
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With recognition from world
organizations and outstanding
training advantages, Vo Dung
International Academy decided to
build a franchise system of education
and training for the SPA - Beauty -
Massage industry under the
registered exclusive brand name 

“VO DUNG BEAUTY & SPA
INTERNATIONAL ACADEMY” 

aims to raise the bar for Vietnam SPA
- Beauty - Massage industry,
replicate the professional training
model of the highest international
standards, and bring to high business
profits for partners.
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Mrs Loan Bui 
FOUNDER & DIRECTOR

Học viện được thành lập vào năm 2006 bởi Bà Bùi Thị Phương Loan, một chuyên
gia trong lĩnh vực SPA trị liệu và làm đẹp. Bà Loan đã có thời gian dài du học tại
Chiangmai, Thailand với mục tiêu tiếp thu kiến thức mới và trở thành người tiên
phong trong lĩnh vực này khi về nước. Trong quá trình học, Bà đã hoàn thành đầy đủ
các khóa học tại Trường Massage Thái ở Chiangmai và trở thành một trong nhiều
học viên danh dự làm được điều này và được Chủ tịch Hội Đồng Quản - Hiệu
trưởng của Trường Thái Massage TMC đánh giá cao. 

www.vodung.edu.vn
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Người Sáng Lập

Bà cũng là người đầu tiên tại Việt Nam đạt được
Văn bằng quốc tế CIDESCO (Comité
International d’Esthétique et de Cosmétologie)
của Zurich, Thụy Sĩ sau nhiều năm giảng dạy. Các
bằng cấp giá trị khác mà Bà đã đạt được có thể
kể đến bằng của tổ chức CIBTAC, London, etc.

Với tất cả những kiến thức đã học, Bà Loan đã
quyết định trở về Việt Nam và mở cơ sở đào tạo
đầu tiên chuyên cung cấp kiến thức về lĩnh vực
làm đẹp & SPA đạt tiêu chuẩn quốc tế, là Học
viện Quốc tế Võ Dung.
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Mrs Loan Bui 
FOUNDER & DIRECTOR

The academy founded in 2006 by Mrs Bui Thi Phuong Loan, a professional in the
SPA Therapy & beauty industry. Mrs. Loan has have a long period study abroad in
Thailand with the goal of obtained new knowledge and become pioneer in this
field when coming back to her home country. During her studies, she had
completed all courses available at Thai Massage School of Chiangmai and
become one of many honour students able to do this and has been an highly
admire person to the TMC's Chairman and Principle.

www.vodung.edu.vn

PROJECT PROPOSAL

Our Founder

She is also the very first one in Vietnam to
successfully achieve a CIDESCO (Comité
International d’Esthétique et de Cosmétologie)
International Diploma from Zurich, Switzerland
after years of training. She have been achieved
other value qualifications such as, CIBTACs from
London, etc.

With all of the knowledge during her studies, Mrs.
Loan has finally decide to return to Vietnam and
open her very first institution dedicated for
providing knowledge in the Beauty & SPA
industry with international standard, which is Vo
Dung Beauty & SPA International Academy.
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2006
Được thành lập ngày 24 
tháng 10 tại Hồ Chí Minh

2008
Bà Loan Bùi du học tại Thái Lan
tại TMC School & Lanna Academy 
đến năm 2012  

2011
Bà đạt được chứng nhận CICTAC từ 
Luân Đôn về Giải Phẫu & Sinh lý học 
& Body Massage

2012
Bà Loan quay lại Thái để theo 
học Giải Phẫu tại Đại học Y 
Khoa Chiang Mai

Vo Dung Timeline

2007
Mở lớp Thái Massage Quốc tế 
đầu tiên tại Việt Nam với giảng 
viên nước ngoài

2006
Established on 24th of October, 

headquarters in HCMC

2008
Ms Loan study abroad in Thailand 
at TMC School & Lanna Academy 

until 2012

2011
She received CIBTAC certificates 

from London on Anatomy & 
Physiology & Body Massage

2012
She returned to Thailand to continue 
her studies on Anatomy at Faculty of 

Medicine, Chiang Mai University

2007
First International Thai 

Massage class opening with 
international lecturers

Mrs Loan and her friends at TMC School
Bà  Loan chụp ảnh cùng các bạn tại trường TMC

Chiangmai, Thailand, 2008

Mrs Loan & Mrs Lydia Sarfati (Founder of Repêchage, 
President CIDESCO Section USA)

Bà Loan & bà Lydia Safarti (nhà sáng lập Repêchage, 
Chủ tịch CIDESCO khu vực Hoa Kỳ)

Chicago, USA, 2019

Mrs Loan attend CIDESCO World Congress 2022
Bà Loan tham dự Hội nghị toàn cầu CIDESCO 2022

Bali, Indonesia
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2015
Mở chi nhánh mới tại quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

2016
Bà là người đầu tiên tại Việt Nam đạt 
được Bằng CIDESCO Quốc tế từ Thụy Sĩ

2018
Đại diện Việt Nam đầu tiên tham dự 
Hội nghị toàn cầu của CIDESCO tại 
Stockholm, Thụy Điển

2017
Kỳ thi CIDESCO quốc tế 
đầu tiên tại Việt Nam

2019
Lễ công bố trường CIDESCO 
quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

2015
New branch opening 

in District 7, HCMC

2016
Ms Loan becomes the first person in 

Vietnam to received a CIDESCO 
International Diploma from Switzerland

2017
First CIDESCO International 

Examination in Vietnam

2018
First Vietnamese representatives 

attend CIDESCO World 
Congress in Stockholm, Sweden

2019
First CIDESCO International School in 
Vietnam Announcement conference

Mrs Loan attend CIDESCO Regional Meeting in KL
Bà Loan tham dự Hội nghị khu vực vùng của CIDESCO 

tại Kuala Lumpur, 2018

Mrs Loan visited Seneca College, School of Fashion
Bà Loan viếng thăm khoa Thời Trang, trường Cao 

Đẳng Seneca, Toronto, Canada 2022

Mrs Loan attend CIDESCO World Congress 2018
Bà Loan đại diện Việt Nam tham dự hội nghị 
CIDESCO toàn cầu 2018, Stockholm, Sweden

Mrs Loan and her business partner meeting in Russia
Bà Loan làm việc cùng đối tác tại Mát-xcơ-va, Nga

Moscow, Russia, 2015

Mrs Loan revisit TMC School with her student (photo 
with TMC School's Principle - Khun Chan in green)
Bà Loan trở lại thăm trường TMC cùng học trò của 

mình (chụp ảnh cùng Hiệu trưởng - Khun Chan áo xanh)
Chiangmai, Thailand, 2015

Mrs Loan meeting with FICCI Ladies Organization
Bà Loan gặp gỡ Hội Doanh Nhân Nữ FICCI tại Ấn Độ

Mumbai, India, 2016



7

Các khoá học
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PROJECT PROPOSAL

Tại Võ Dung, chúng tôi cung cấp các khóa học Chăm sóc sắc
đẹp, Thẩm mỹ trị liệu, SPA trị liệu, Massage và Yoga với tiêu

chuẩn cao bằng giáo trình song ngữ tiếng Anh - Việt.
 

Võ Dung cung cấp các bằng cấp chính thức trong nước và quốc
tế được chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế công nhận.

Chủ Doanh 
Nghiệp & SPA

Giảng viên Chuyên viên

Tại Võ Dung có 3 mô hình dạy học chính:
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Courses Offered
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PROJECT PROPOSAL

Here at Vo Dung, we offer course range from Beauty Therapy, Aesthetics, 
SPA Therapy, Massage and Yoga with high standard in both English and 
Vietnamese curriculum.

We offer both officially domestic and international qualifications 
approved by the Vietnamese government and international organizations.

At Vo Dung, there are 3 main teaching models:

Business & SPA 
Owner

Lecturer Therapist



FRANCHISE PROPOSAL
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Chăm sóc da
Quản lý kinh doanh trong SPA
Kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt
Kỹ thuật viên xoa bóp bàn chân
Kỹ thuật chăm sóc & trang trí móng
Kỹ thuật viên Yoga

CHỨNG NHẬN TRONG NƯỚC

CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

Beauty Therapy Diploma International 
Beauty & SPA Management Diploma International
Skin Care Certificate International
Aesthetic Certificate International
Body Therapy Certificate International

Traditional Thai Massage 60 hrs | 150 hrs (giờ)
Foot Reflexology | 60 hrs (giờ)
Aromatherapy Massage | 60 hrs (giờ)
Swedish Massage | 60 hrs (giờ)
Shiatsu Massage | 60 hrs (giờ)
Hot Stone Massage | 60 hrs (giờ)

CIDESCO International | Zurich, Thuỵ Sĩ

Hiệp Hội Y Học Cổ Truyền Thailand

Bằng cấp



FRANCHISE PROPOSAL
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Skin Care
Spa Business and Management
Acupressure & Massage Technician
Foot Massage Technician
Nail Care & Decoration
Yoga Technician

DOMESTIC QUALIFICATIONS

INTERNATIONAL QUALIFICATIONS

Beauty Therapy Diploma International 
Beauty & SPA Management Diploma International
Skin Care Certificate International
Aesthetic Certificate International
Body Therapy Certificate International

Traditional Thai Massage 60 hrs | 150 hrs
Foot Reflexology | 60 hrs 
Aromatherapy Massage | 60 hrs 
Swedish Massage | 60 hrs
Shiatsu Massage | 60 hrs
Hot Stone Massage | 60 hrs

CIDESCO International | Zurich, Switzerland

The Union of Thai Traditional Medicine Society

Qualifications



vodung

FRANCHISE 
TERRITORY MAP
Bản đồ phân khu nhượng quyền tại Việt Nam

2023

I N T E R N A T I O N A L  A C A D E M Y
e s t .  2006



Binh Duong: 3

Tien Giang: 2

Dong Nai: 3

FRANCHISE PROPOSAL
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TP Hồ Chí Minh: 6
Khu vực Hà Nội: 6
Đà Nẵng : 1
Long An: 3
Cần Thơ: 2
Bến Tre: 1
Đồng Nai: 3
Bình Dương : 2
Bà Rịa Vũng Tàu: 2
Tây Ninh: 2
Tiền Giang 2
Bến Tre: 2
Bình Định : 2
Khánh Hòa: 2
Bình Thuận: 2

Ho Chi Minh: 6 

Ha Noi: 6

Da Nang: 6 

Can Tho: 2

Ben Tre: 1

Long An: 3

Binh Dinh: 2

Tay Ninh: 2

Vung Tau: 2

Khanh Hoa: 2

Binh Thuan: 2



Chúng tôi là trường đầu tiên & duy nhất tại Việt Nam đi tiên
phong trong việc cung cấp Chứng chỉ Quốc tế CIDESCO
về Beauty Therapy và Beauty & SPA Management.

CIDESCO International

FRANCHISE PROPOSAL

13www.vodung.edu.vn

UVP & USP

Cơ sở giáo dục của chúng tôi tự hào là cơ sở tư nhân đầu
tiên có thể cấp bằng Kỹ thuật viên Xoa bóp & Bấm huyệt,
Foot Massage cho sinh viên. Và chúng tôi có thể cung cấp
6 bằng cấp khác nhau đã được chính phủ Việt Nam chính
thức chấp thuận để sinh viên làm việc tại các SPA và mở
tiệm trên cả nước.

Chính phủ chấp thuận

Chúng tôi là cơ sở tư nhân đầu tiên và duy nhất trong
ngành thẩm mỹ tại Việt Nam đã được công nhận và đạt
tiêu chuẩn quốc tế. Trong suốt quá trình, chúng tôi đã  hợp
tác thành công với các tổ chức quốc tế trên toàn cầu, như
CIDESCO từ Thụy Sĩ, Liên minh Yoga từ Hoa Kỳ, Trường Thái
Massage ở ChiangMai, Liên minh Hiệp hội Y học Cổ truyền
Thái Lan từ Thái Lan...

Công nhận quốc tế

Cơ sở của chúng tôi cung cấp các khóa học với các giáo
viên có trình độ cao: Các Bác Sĩ với Tiến sĩ, Phó Giáo sư
cùng các giáo viên có trình độ quốc tế đến từ Thái Lan,
Nhật Bản, Ấn Độ…

Đội ngũ giảng viên

Còn được gọi là điểm giá trị độc nhất, UVP là một tuyên bố mô tả lợi ích và điểm khác biệt mà
chúng tôi mang lại, cách chúng tôi xây dựng niềm tin với khách hàng và điều khiến chúng tôi khác
biệt với đối thủ cạnh tranh. Điểm giá trị độc đáo giúp chúng tôi nổi bật trong ngành.



Also known as a unique selling proposition (USP), UVP is a clear statement that describes the
benefit we offer, how we solve your customer’s needs and what distinguishes us from the
competition. Our unique value proposition helps us stand out from others in the industry:

We are the first & only institution in Vietnam to pioneering in
offering the CIDESCO International Qualifications in Beauty
Therapy and Beauty & SPA Management. 

CIDESCO International

FRANCHISE PROPOSAL
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UVP & USP

Our institution is proudly to be the first private institution that
are able to grant 6 various qualifications that are officially
approved by the Vietnamese government to work or open
beauty salon across the country (including Acupressure &
Massage Technician and Foot Massage)

Government's approved

We are the first and only private institution in the Vietnam
beauty industry that have been successfully recognized by
organizations across the globe, such as CIDESCO from
Switzerland, Yoga Alliance from USA, Thai Massage School of
Chiangmai, The Union of Thai Traditional Medicine Society
from Thailand.

International Recognition

Doctors, PhDs, Associate Professors.
International teachers from Thailand, Japan, India

Our institution's academic personnel are highly qualified:

Academic Personnel



Đơn vị nhượng quyền

Công ty TNHH MTV Võ Dung, là
người trao cho một đơn vị, tập thể
quyền sử dụng thương hiệu và phương
thức hoạt động kinh doanh của mình.

Phí thành viên

Đơn vị nhận quyền
Là người được nhận quyền sử dụng
thương hiệu, phương thức hoạt động,
mô hình kinh doanh từ đơn vị nhượng
quyền, đổi lại đơn vị nhận quyền này
phải thanh toán các loại phí nhượng
quyền.

Chi phí ban đầu
Là mức phí cho các việc chuẩn bị và
trợ giúp để bắt đầu việc kinh doanh
của đơn vị nhận quyền như: chuyển
giao giáo trình, đào tạo huấn luyện,
quy trình thủ tục, hành chính.

Phí nhượng quyền
Đây là phí mà bên nhận quyền phải
trả cho bên nhượng quyền để sử
dụng thương hiệu, phương thức hoạt
động, mô hình kinh doanh từ đơn vị
nhượng quyền.

Chi phí ban đầu này được Vo Dung
Beauty & SPA International Academy
hỗ trợ miễn phí hoàn toàn cho các
đơn vị nhận quyền.

Đây là chi phí mà đơn vị nhận quyền trả
hàng tháng cho đơn vị nhượng quyền.
Chi phí này được trả cho việc duy trì, sử
dụng thương hiệu, sự hỗ trợ và các
quyền lợi khác mà đơn vị nhận quyền
có được với thương hiệu Võ Dung.

FRANCHISE PROPOSAL

Thuật ngữ
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Franchisor

Vo Dung Company Limited, is the
person who grants a unit or
collective the right to use its
trademark and mode of business.

Loyalty fee

Franchisee
As a franchisee, the franchisee uses
the brand name, mode of operation,
business model, and in return, the
franchisee must pay franchise fees.

Initial fee
It is the fee for the preparation and
assistance to start the franchisee's
business such as: transfer of curriculum,
training, procedures, administration

Franchise fee
This is the fee that the franchisee has
to pay the franchisor to use the
brand, operation mode, business
model from the franchisor.

This initial fee is free for Franchisees,
with fully supported by Vo Dung
Beauty & SPA International Academy
for franchisees.

This is the cost that the franchisee pays
annually to the franchisor. This fee is
paid for the maintenance, use of the
brand, the support and other benefits
that the franchisee has with Vo Dung.

FRANCHISE PROPOSAL

Terminology
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NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Kế thừa thương hiệu giá trị hàng đầu 
Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo 
Spa - Thẩm mỹ - Massage

BRANDING
Inheriting the leading valuable 
brand in Vietnam in the field of 
Spa - Beauty - Massage training

Giáo viên
Tiếp thị
Chương trình giảng dạy & Giáo trình

HỖ TRỢ KINH DOANH
Lecturer
Marketing
Curriculum & Program

BUSINESS ASSISTANCE

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Kế thừa thương hiệu giá trị hàng đầu
Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo 
SPA - Thẩm mỹ - Massage

BRANDING
Inheriting the leading valuable
brand in Vietnam in the field of
SPA - Beauty - Massage training

LOW RISKRỦI RO THẤP

LỢI NHUẬN & THỜI GIAN 
HOÀN VỐN NGẮN

PROFITABLE & SHORT 
PAYBACK PERIOD

ĐẢM BẢO CHẤT 
LƯỢNG ĐÀO TẠO

TRAINING QUALITY 
ASSURANCE

FRANCHISE PROPOSAL

Franchisee's Benefits
Lợi ích nhận quyền
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24 - 30
35.1%

30 - 36
28.1%

36 - 42
19.3%

18 - 24
12.3%

42 - 46
5.3%

Female
79.6%

Male 
20.4%

Age
Độ tuổi

Gender
Giới tính

300 
Students per year 
Học viên hằng năm

15 - 20 %
Growth | Tăng trưởng
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FRANCHISE PROPOSAL

Our Customer
Tệp khách hàng
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FRANCHISE PROPOSAL

Số liệu 

Theo Statista, một công ty của Đức
chuyên về thị trường và dữ liệu người tiêu
dùng, doanh thu trên thị trường Chăm sóc
sắc đẹp & thị trường cá nhân lên tới
2.257 triệu đô la Mỹ vào năm 2022. Thị
trường này dự kiến sẽ tăng trưởng hàng
năm 3,64% (CAGR 2022-2026). Global
Wellness Insititute cũng đã chỉ ra rằng
vào năm 2020, có hơn 160.000 SPA trên
toàn cầu và đạt doanh thu 68 tỷ đô la.
Trước năm 2020, doanh thu SPA tăng
8,7% hàng năm.

Tập đoàn ACT đã công bố rằng
khoảng 30% dân số Việt Nam
đang tìm kiếm các thương hiệu
tốt hơn cho Trị liệu Thẩm mỹ và
Massage vào năm 2020, con số
này được cho là sẽ tăng lên
đáng kể trong năm nay.

Ngành làm đẹp và SPA tại Việt
Nam là một thị trường mới nổi và
có sự tăng trưởng đáng kể trong
vài năm trở lại đây khi người dân
thuộc tầng lớp trung lưu và
thượng lưu ở Việt Nam bắt đầu
tìm kiếm các giải pháp làm đẹp
và thư giãn. Mọi người sẵn sàng
chi tiêu nhiều hơn cho các dịch
vụ thư giãn. Người ta dự đoán
rằng sẽ có tới 2000 SPA mở cửa
hàng năm để đáp ứng nhu cầu.

TỶ VND
DOANH THU HẰNG NĂM

60%
LỢI NHUẬN HẰNG NĂM

15 - 20%
TĂNG TRƯỞNG DOANH THU 
HẰNG NĂM

Dưới đây là tất cả số liệu thuộc Võ Dung
International Academy và dữ liệu phân tích
ngành được trích từ các nguồn khác nhau
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60%
PROFIT ANNUALLY

15 - 20%
REVENUE GROWTH ANNUALLY

BILLION
REVENUE ANNUALLY

Our Statistics
According to Statista, a Germany
company specializing in market and
consumer data, revenue in the Beauty
& Personal Care market amounts to
US$2,257m in 2022. The market is
expected to grow annually by 3.64%
(CAGR 2022-2026). The Global
Wellness Institute has also shown that
in 2020, there were over 160,000
spas globally, earning $68 billion in
revenues. Prior to 2020, spa revenues
were growing by 8.7% annually.

ACT Group has state that about 30%
of the Vietnamese population are
seeking for better brands for Beauty
and Massage Treatment in 2020, this
number is believe to increase
significantly this year.

The beauty and SPA industry in
Vietnam is an emerging market and
has growth significantly over the pass
few year as people in middle and
upper class in Vietnam are starting to
looking for beauty and relaxing
solutions. People are more willing and
able to spend more on relaxing
services. It has been forecast, that
there will be up to 2000 SPAs opening
every year to fulfil the demand.
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Điều kiện

Địa điểm
Địa điểm kinh doanh phù hợp (Diện 
tích mặt bằng tối thiểu 200 m2).

Kiến thức
Am hiểu hình thức kinh doanh và có 
kiến thức cơ bản trong ngành SPA - 
Thẩm mỹ - Massage.

Khả năng
Khả năng quản lý của chủ đầu tư.

Tài chính
Tiềm lực tài chính của cá nhân, 
doanh nghiệp đầu tư.

Các điều kiện của tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành đơn vị Nhận quyền của
Võ Dung Beauty & SPA International Academy



Franchise 
Conditions

Conditions of partners or companies 
wishing to become a franchisee of Vo Dung 
Beauty & SPA International Academy.

FRANCHISE PROPOSAL

Location
Appropriate place of business 
(Minimum ground area of 200 m2).

Knowledge
Basic business knowledge and  
understanding in the Beauty industry.

Ability
Management ability of the investor 
has meet the minimum requirement.

Financial
Financial potential of individuals 
and businesses investing
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Hỗ trợ từ 
Võ Dung 

FRANCHISE PROPOSAL
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Cơ sở vật chất
Tư vấn thiết kế toàn bộ trung tâm đào tạo theo mặt bằng.
Tư vấn tiêu chuẩn về tất cả các trang thiết bị sử dụng trong đào 
tạo, tư vấn nhà cung cấp phù hợp theo năng lực tài chính.

Tuyển dụng & Đào tạo
Cung cấp giáo trình tất cả các môn học, bài thi trong gói 

Cung cấp tài liệu hướng dẫn hoạt động.
Đào tạo giáo viên đứng lớp.
Cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ.
Tất cả các đơn vị nhận quyền đều áp dụng chung một mức học phí.

       nhượng quyền.

Marketing
Tư vấn chiến lược marketing phù hợp theo năng lực tài chính và khu 
vực kinh doanh.
Hỗ trợ marketing tại khu vực kinh doanh, tổ chức Hội thảo, sự kiện. 
Đưa các học viên liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH MTV Võ Dung 
về khu vực của đơn vị nhận quyền để đào tạo, học viên c̀ủa khu vực 
nào thì trả về khu vực đó đào tạo.

Quản lý chất lượng
Vo Dung Beauty & SPA International Academy có đội ngũ xuống kiểm
tra chất lượng đào tạo tại các đơn vị nhận quyền (Franchisees) hàng
tháng hoặc hàng quý để đảm bảo hoạt động kinh doanh và thương
hiệu được duy trì ổn định.
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Our
Support

Facilities
Consulting and designing the entire training center 
according to the premises.
Standard advice on all equipment used in training, 
appropriate supplier advice according to financial capacity

Recruiting & Training
Provide curriculums, exam documents in the franchise package 
Provide operational documentation.
Training classroom teachers.
Update professional knowledge periodically.
All franchisees apply the same tuition fee.

Marketing
Consulting appropriate marketing strategies according to 
financial capacity and business area.
Support marketing in business area, organizing conferences and 
events. Bring the students directly contact with Vo Dung Company 
Limited (Franchisor) to the area of the franchisee (Franchisees) for 
training, students of any area will return to that area for training.

Quality Management
Vo Dung Beauty & SPA International Academy has a Team for training
quality inspectors at franchisee units (Franchisees) monthly or quarterly
to ensure business activities and brands are maintained stably.



Được nhượng quyền thương hiệu trong thời hạn 5 năm
 

Được độc quyền khu vực quận, huyện hoặc thành phố, thị xã 
thuộc tỉnh mà đơn vị nhận quyền (Franchisees) đặt trụ sở.

 
Được hỗ trợ Marketing theo chính sách công ty.

 
Được hỗ trợ danh sách khách hàng của khu vực mà đơn vị 

nhận quyền (Franchisees) độc quyền.
 

Được đào tạo 02 giáo viên chuyên nghiệp giảng dạy.
 

Được sử dụng giáo trình của Võ Dung khi nhượng quyền
 

Được hỗ trợ setup quy trình đào tạo, cơ sở vật chất, quy 
trình quản lý hồ sơ, lớp học.

 
Được sử dụng thương hiệu, logo của Võ Dung và các ấn 

phẩm quảng cáo trong thời gian làm Franchisees.
 

Được tặng kèm 10 bộ giáo trình lớp Master
 

Hỗ trợ 02 giáo viên giảng dạy trong 3 tháng đầu khai 
trương (chi phí lương đơn vị nhận nhượng quyền trả).

 
Tặng kèm 4 bộ tờ rơi (100 tờ/bộ) quảng bá 4 lớp học chính.

 
Định kỳ được cập nhật kiến thức chuyên môn.

25

FRANCHISE PROPOSAL

Quyền lợi



5-years term

Exclusive rights to districts, cities or provincial towns where 
the franchisee (Franchisees) is located.

Marketing support following company policy.

Supported customer list of areas that franchisee 
(Franchisees) exclusively.

Trained 02 professional teachers to teach.

Using the curriculum of Vo Dung during Franchising

Supported to set up training processes, facilities, records 
and classroom management processes.

Using the trademark, logo of Vo Dung and advertising 
publications during franchising.

Free 10 sets of Master class textbooks

Support 02 teachers to teach in the first 3 months of 
opening (the franchisee pay the salary)

Free 4 sets of leaflets for 4 main courses, 100 sheets each.

Periodically updated professional knowledge.

FRANCHISE PROPOSAL

Franchisee's Right
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Trách nhiệm khi 
nhận quyền

01
Đơn vị nhận quyền chịu trách 
nhiệm đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, dụng cụ học theo 
“Tiêu chuẩn cơ sở vật chất” của 
đơn vị nhượng quyền.

02
Chịu trách nhiệm tổ chức chiêu 
sinh và quản lý các lớp học tại 
khu vực của đơn vị nhận quyền.

03Đơn vị nhận quyền không 
được liên kết với các đối tác 
khác trong cùng ngành nghề 
trong suốt thời gian là đơn vị 
nhận quyền của Võ Dung.

04
Đơn vị nhận quyền phải sử dụng 
bộ nhận diện thương hiệu, hình 
ảnh logo của Võ Dung cho 
bảng hiệu, thương hiệu và trên 
toàn bộ các dụng cụ học tập và 
tài liệu do đơn vị nhận quyền 
phát hành.

FRANCHISE PROPOSAL
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Franchisee's
Responsibilities

01
Franchisees are responsible for 
investing in facilities, equipment, 
and learning tools according to 
the "Franchisor standard" of 
facilities.

02
Franchisees are responsible for 
investing in facilities, equipment, 
and learning tools according to 
the "Franchisor standard" of 
facilities.

03
Responsible for organizing 
enrollment and managing 
classes in the franchisee's area.

04
The franchisee must use the 
brand identity, the logo image 
of Vo Dung on all the learning 
tools and documents issued by 
the franchisor.
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 5 năm
Hỗ trợ 
lần đầu

Năm đầu 
tiên

Tính theo 
sản phẩm

Phí nhượng quyền     

Phí thành viên     

Mỹ phẩm
Máy móc thiết bị
Khăn
Phần mềm quản lý

Cơ sở vật chất

    

Giáo trình  10 bộ   

Bằng cấp     

Đào tạo giảng viên  2 giảng 
viên   

Cam kết doanh số     

Gia hạn     

Phí nhượng quyền
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Thời hạn
Nội dung



 5 years
First-time 
support First year

By 
product

Franchise Fee     

Loyalty Fee     

Products
Machine & Equipment
Towels
Management 
Software

Facilities

    

Curriculum  10 sets   

Qualifications     

Lecturer training  2 lecturers   

Sales Commitment     

Extension     

Franchise fees
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Period
Contents



No. Môn học Thời gian 
(giờ | tuần)

1 Chăm sóc da - Waxing - Giảm cân 300 | 6

2

Thái cổ truyền
Thái điều trị
Shiatsu
Bấm huyệt Trung Quốc
Thụy điển
Đá nóng
Massage cho phụ nữ mang thai
Massage phối hợp

KTV Xoa bóp bấm huyệt

300 | 6

3 Quản lý - Kinh Doanh Spa
Tinh dầu - Thảo dược 100 | 2

4 Kỹ thuật chăm sóc - Trang trí móng 250 | 5

5 KTV Xoá bóp bàn chân 150 | 3

6 KTV Yoga 150 | 3

Các khoá tặng kèm 

7 Gội đầu dưỡng sinh - Pha chế dầu gội  

8 Trị liều đầu vai cổ - Chair Massage  

31www.vodung.edu.vn

FRANCHISE PROPOSAL

Lớp nhượng quyền



No. Courses Duration 
(hrs | week)

1 Skin care - Waxing - Weight loss 300 | 6

2

Traditional Thai Massage Therapeutic 
Thai Massage 
Shiatsu Massage 
Traditional Chinese Massage 
Swedish Massage 
Hot Stone Massage 
Prenatal Massage 
Combination 

Acupressure - Technician massage therapist: 

300 | 6

3 Spa Management - Herbal Essential Oils 100 | 2

4 Nail Care & Decor 250 | 5

5 Foot Massage Technician 150 | 3

6 Yoga Technician 150 | 3

Complementary Courses

7 Herbal hair wash - Shampoo preparation  

8 Head - Shoulder - Neck treatment 
Chair massage  
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Franchise courses
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Chi phí hoạt động

Doanh thu
43.9%

Giá vốn
15.4%

Lương giáo viên
15.4%

Lương nhân viên
8.6%

Chi phí khác
6.8%

Quảng cáo
4.8%

  

  

  

  

  

  

Giá vốn

Lương nhân viên

Lương giảng viên

Thưởng

Quảng cáo

Văn phòng phẩm  

  

  

  

  

  

  

  

Website

In ấn

Điện nước 

Máy móc thiết bị

Thuê mặt bằng

Chi phí khác

  

15.38

8.61

15.37

2.69

4.82

0.80

 

0.13

0.94

0.64

50 triệu đồng

50 triệu đồng

6.77

Đơn vị %



Revenue
43.9%

Capital
15.4%

Lecturer salary
15.4%

Employees salary
8.6%

Other expenses
6.8%

Advertising
4.8%

Bonus salary
2.7%
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Operating expenses

  

  

  

  

  

  

Capital

Employee Salary

Lecturer Salary

Bonus Salary

Advertising

Stationery

  

  

  

  

  

  

  

Website

Printing

Utilities

Machinery

Rent

Other expenses

  

15.38

8.61

15.37

2.69

4.82

0.80

 

0.13

0.94

0.64

50 million VND

50 million VND

6.77

Unit %



Vo Dung Beauty & SPA International Academy,
established in 2006, first headquarter located in
District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam. We
provide the most outstanding and high quality
education in the Beauty & SPA industry for
Vietnamese and international students.

VO DUNG CO. LTD

+84 (0) 919142143
523 To Hien Thanh, Ward 14, District 10, HCMC
info@vodungspa.com
www.vodung.edu.vn

FOR MORE INFORMATION 
ABOUT FRANCHISING
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FRANCHISE PROPOSAL

Học viện Quốc tế Võ Dung Beauty & SPA được
thành lập năm 2006, trụ sở đầu tiên đặt tại Quận
10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng tôi
cung cấp nền giáo dục chất lượng cao và xuất
sắc nhất trong ngành SPA & Thẩm Mỹ cho sinh
viên Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.
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FOR MORE INFORMATION 
ABOUT FRANCHISING

vodung

+84 (0) 919142143
523 To Hien Thanh, Ward 14, District 10, HCMC
info@vodungspa.com
www.vodung.edu.vn
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