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TIÊU CHÍ NHẬN QUYỀN THƯƠNG HIỆU WISE ENGLISH
Nhằm tạo ra chuỗi Trung tâm Anh ngữ quốc tế WISE ENGLISH mang phong cách
sáng tạo, đồng nhất, có hệ thống, với mục tiêu chung trong việc chiếm lĩnh thị trường
tiềm năng, các đơn vị nhận quyền của WISE ENGLISH (Gọi tắt là các Đại lý nhượng
quyền hoặc Đại lý) cần đảm bảo những tiêu chí sau:
1. CON NGƯỜI THAM GIA HỢP TÁC:
Các câu hỏi dành cho Đại lý:
- Có thích mô hình kinh doanh của WISE ENGLISH hay không?
- Có tin tưởng vào thương hiệu hay không?
- Có am hiểu lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục ngôn ngữ nói riêng hay không?
Có am hiểu thị trường nội địa quanh khu vực định nhượng quyền hay không?
- Có khả năng tài chính hay không?
- Thiện chí hợp tác?
- Người đại diện của Đại lý có cam kết tham gia 100% thời gian vào việc kinh doanh
của Đại lý hay không?
WISE ENGLISH tuyển chọn và ưu tiên các Đại lý có đại diện như sau:
- Thiện chí hợp tác;
- Thích mô hình kinh doanh của WISE ENGLISH, tin tưởng vào thương hiệu;
- Ưu tiên đại điện am hiểu lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục ngôn ngữ nói
riêng, am hiểu thị trường nội địa quanh khu vực định nhượng quyền;
- Có khả năng tài chính.
- Có kinh nghiệm kinh doanh, kinh nghiệm quản lý.
- Có đạo đức trong kinh doanh.
- Ưu tiên Người đại diện của Đại lý có cam kết tham gia 100% thời gian vào việc kinh
doanh Đại lý (nhượng quyền kinh doanh toàn diện). Trong trường hợp này, Người
đại diện của Đại lý sẽ được đào tạo bởi WISE ENGLISH để nhận nhiệm vụ.
2. CƠ SỞ VẬT CHẤT
Địa điểm đóng một vai trò rất quan trọng trong việc quyết định sự thành công trong
kinh doanh của mô hình Trung tâm Anh ngữ quốc tế WISE ENGLISH. Vì vậy, ĐẠI
LÝ phải xem xét đánh giá cẩn thận trước khi quyết định chọn mặt bằng.
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Địa điểm đẹp là những địa điểm được đánh giá là có khả năng kinh doanh tốt, mang
lại hình ảnh hiệu quả và tôn vinh thương hiệu WISE ENGLISH.
Để trở thành một Trung tâm Anh ngữ quốc tế WISE ENGLISH, các Đại lý phải
có một địa điểm thỏa mãn các yêu cầu sau:
a. Diện tích phòng:
- Mặt tiền 5m trở lên. Diện tích mặt sàn từ 100 m2 trở lên, khuyến khích diện tích sử
dụng từ 300 m2 trở lên (03 tầng).
- Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.
Khuyến khích một phòng học có diện tích từ 30 m2 trở lên, và có tối thiểu 03 phòng
học.
- Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo
viên/ca học.
- Có khu vực lễ tân, diện tích tối thiểu từ 30 m2 trở lên.
- Có tối thiểu 02 phòng làm việc cho nhân viên (diện tích khuyến khích từ 20 m2 trở
lên/phòng) và phòng làm việc cho Giám đốc chi nhánh.
- Khuyến khích có phòng đọc sách hoặc thư viện
- Có một phòng để kiểm tra đầu vào diện tích từ 15 m2 trở lên.
b. Địa điểm: Thỏa mãn một trong các tiêu chí sau:
- Là nơi tập trung đông dân cư: gần trường phổ thông, Đại học, khu vui chơi, khu du
lịch, khu công nghiệp, siêu thị, khu mua sắm, tòa nhà cao ốc …
- Gần nơi dễ thấy, dễ nhìn: ngã ba, ngã tư, ngã năm hoặc những vòng xoay, những
quảng trường, khu du lịch.
- Hoặc ở tại khu dân cư mới, nơi có nhiều hộ gia đình mới, có tri thức, nhưng số
lượng các Trung tâm Anh ngữ chưa nhiều.
- Ưu tiên Đại lý có mặt bằng chủ sở hữu. Trường hợp mặt bằng thuê thì hợp đồng
thuê nhà phải có hiệu lực từ 03 năm trở lên.
3. TUÂN THỦ KHOẢNG CÁCH SO VỚI CÁC ĐẠI LÝ NHƯỢNG QUYỀN
WISE ENGLISH HIỆN CÓ.
Tuân thủ khoảng cách chu vi tối thiểu 1.000m so với các đại lý nhượng quyền hiện
có.

