Vay Tiền Ngân Hàng Để Kinh Doanh Sao Cho
Đúng - Chợ bất động sản Kinh nghiệm mua bán
nhà bất động sản chợ bất động sản kênh chia sẻ
kinh nghiệm kinh doanh mua bán nhà đất cho
thuê phòng trọ
Vay Tiền Ngân Hàng Để Kinh Doanh Sao Cho Đúng - Chợ bất động sản Kinh nghiệm mua bán nhà bất động sản chợ
bất động sản uy tín kênh chia sẽ kiến thức kinh doanh người làm việc nhà đất bất động sản tốt uy tín
Trang chủ

Chợ bất động sản Kinh nghiệm mua bán nhà bất động sản
chợ tốt bất động sản – Trao đổi kinh nghiệm mua bán giao dịch nhà đất

Mua bán nhà đất

Cho thuê phòng trọ
Cho thuê nhà đất

bán nhà

Vay Tiền Ngân Hàng Để Kinh Doanh Sao Cho
Đúng
Home



Vay Tiền Ngân Hàng Để Kinh Doanh Sao Cho Đúng

Posted in hướng dẫn

By admin

Posted on 28 Tháng Mười, 2022

Tìm kiếm …

có một câu hỏi này, nó vừa là tình huống rất đời thường và vừa giúp tôi
khái quát một cái bài học dành cho tất cả các anh chị em nên tôi lấy nó
ra để trả lời. Vì vậy, nếu các bạn có những cái tình huống khác trong
cuộc sống liên quan đến kinh doanh liên quan đến kiếm tiền mà đang
đau đầu, stress không biết phải giải đáp như thế nào thì đừng ngần
ngại comment xuống để tôi có cái nguyên liệu. Lại có thể giúp bạn có

Bài viết mới



những bài học quý giá. Câu hỏi đến từ một bạn em không có vốn
nhưng em rất muốn mở một lớp tư thục mầm non.
Chi phí thuê mặt= thuê giáo viên, đồ dùng dạy học, vui chơi cho các bé
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mất khoảng trăm rưởi đến 200 triệu. Nếu em mở thì em buộc phải đi
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vay ngân hàng. Mà em tính ra lãi em thu về lớp mầm non ấy chỉ khoảng
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4 triệu rưởi đến 5 triệu dưới một tháng. Vậy em có nên mở lớp mầm

HÀNG GIẤU KÍN

non ấy hay không? Nhờ thầy tư vấn giúp em cảm ơn thầy rất nhiều. Bạn
thân mến. À trước tiên thì cần phải nói thêm với bạn rằng là. Ở trong
cái thời buổi này, những cái ngành mà đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi
dịch covid là. Hàng không bạn biết rồi này du lịch bạn biết rồi này giao
nhận bạn biết rồi này ăn uống bạn biết rồi này và đặc biệt là giáo dục.
Làm một cái mảng bị ảnh hưởng rất nhiều thì nếu mà bạn hỏi tôi ngay
lúc này thì tôi khuyên bạn luôn là đừng có mà ờ thì mở lại chưa biết là
chiến thuật chiến lược của bạn thế nào? Khả năng cạnh tranh của bạn
ra sao? Nhưng mà xác suất lớn là bạn đã thua rồi. Nhưng mà tôi vẫn cứ
trả lời câu hỏi này, bà già định là. À bạn mở cái trường mầm non này
trong cái thời bình lời không có dịch giá gì cả, thế thì. Tất cả những anh
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chị em làm kinh doanh thì cần chú ý đến mấy cái điểm. Khi chúng ta
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làm kinh doanh ý khi quyết sách chúng ta làm kinh doanh ý thì chúng ta

tín dụng và thẻ ghi nợ

phải có mấy cái bản kế hoạch. Một là bản kế hoạch chi tiền 2 là bản kế
hoạch thu tiền. Và đưa 2 cái bản kế hoạch này lên bàn cân cái bản kế
hoạch và tìm ra cái độ vênh, nếu mà cái tính khả thi của việc thu tiền nó
cao hơn chi phí bỏ ra thì đó gọi là một cái phương án kinh doanh khả

Chuyên mục
Bán hàng

thi. Nhưng mà có một số những cái sai lầm khi bạn tính toán cái dòng
thu và dòng chi thì nhân đây tôi nói trong cái tình huống của bạn này
thì tôi nói luôn. Thứ nhất là khi tính các cái dòng chi tiền thì bạn phải
hiểu cái mô hình kinh doanh của chúng ta. Nó rất là phức tạp. Cái thị
trường thực tế nó rất là phức tạp. Ví như bạn có chúng ta có 12 tháng
lịch như ở Việt Nam, bạn cần phải hiểu nó có một cái luật bất thành
văn, nó rất nguy hiểm, là bạn phải có 13 tháng lương nếu bạn làm ăn
lâu dài. Ờ mấy người bạn của tôi ở nước ngoài về đây thì họ Bảo Việt
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nam chúng mày buồn cười, tao thấy tết tháng mười hai mà nhân viên
cứ hỏi tao lương tháng thứ 13 trong cái lịch rõ ràng chỉ có 12 tháng thì
đấy là cái văn hóa việt bạn cần phải nhớ có rất nhiều chi phí bạn phải
chi tháng thứ 13. Chắc chắn là như vậy. Rồi chưa kể có những cái tháng
mà không có doanh thu, bạn vẫn phải chi có nghĩa là tháng tết chẳng
hạn. Và tôi không biết các quốc gia khác thế nào, nhưng ở Việt Nam
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chúng ta thì cá nhân tôi với tư cách là một doanh nhân, tôi thấy những
ngày lễ, những ngày nghỉ nhiều kinh khủng, tính ra ngày làm việc thực
tế của một người nhân viên của tôi mỗi một tháng à? Sorry, các bạn
mỗi 1, 5 chưa đến 200 ngày. Còn lại hầu hết là ngày nghỉ. Vì vậy, khi
bạn tính toán chi phí thì cái sai lầm mà chúng ta hay bị tính xót, chi phí.
Và khi vận hành vào rồi, chi phí phát sinh thì tự nhiên là bạn sẽ thấy là là
cái khoản này. Ôi mình chưa tính đến. Vì vậy, khi các bạn tính toán chi
phí, tôi nghĩ là tôi lời khuyên của tôi dành cho tất cả các bạn là chúng ta
nên tính toán 13 tháng chi phí đừng dính dáng tới 12 bởi vì đừng chỉ
tính 12 tháng, bởi vì có rất nhiều cái chi phí nó bao xinh bạn cứ tính
lương 13 tháng cứ tính mặt= 13 tháng, cứ tính cái gì bạn cũng tính 13
tháng. Thì đấy là cái tầm nhìn. Cái điểm thứ 2 là bạn cần phải tính trong
chi phí, đấy là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội nghĩa là gì? Nghĩa là khi bạn
làm cái công việc kinh doanh này, bạn phải bỏ sức lực bạn phải bỏ thời
gian của bạn vào đây và nhẽ ra cái sức lực và thời gian của bạn bỏ vào
đây. Bạn đi làm cái việc khác, thậm chí bạn đi làm xe ôm mà thôi. Thậm
chí bạn đi làm phụ hồ thôi mà, thậm chí bạn đi làm ô sin thôi cũng
được người ta trả cho bạn 5.000.008 triệu 10.000.001 tháng. Nhưng mà
khi bạn cắm mặt vào đây, bạn bảo ai bây giờ mình lại đi tự trả lương
cho mình thì đấy là một cái sai lầm, bạn phải tính cả lương của bạn vào
đấy. Như thế bạn mới tính cái chi phí một cách đầy đủ thì nó gọi là chi
phí cơ hội, tức là sức lực thời gian của bạn bỏ vào đấy là bao nhiêu bạn
phải quy ra thành tiền. Cái thứ 3 là bạn phải tính toán nào? Đấy là các
chi phí liên quan đến tài chính. Nếu bạn có 300.000.500 triệu, bạn bỏ
vào đây. Thì bạn hình dung là bình thường nếu bạn bỏ nó đi ngân hàng
bạn được 7% 8% 1 5 thì bạn bỏ vào đây, bạn phải tính cả chi phí cơ hội
vào đấy rồi. Bạn đi vay, bố mẹ bạn đi vay người thân người quen có thể
không phải mất lãi nhưng bạn cứ thử hình dung, nếu bạn đi vay ngân
hàng là bạn phải trả mất 12 13% 1 5 thì bạn phải tính cả cái chi phí tài
chính này vào thế bế nó gọi là nó gọi là cái chi phí về tài chính. Cái chi
phí thứ tư là chi phí khấu hao. Bạn bỏ ra bạn bỏ ra là 200 triệu để đầu
tư cho mặt= đồ dùng, thiết bị và bản tính cái đồ dùng này. Các cháu
chơi khoảng độ 2 5, nó sẽ mòn 2 5, nó sẽ hỏng 2 5, nó sẽ phải sửa 3 5
sẽ phải thay thế cái mới thì có một cái loại chi phí nó gọi là chi phí khấu
hao. Vẫn mua một cái xe tải để kinh doanh 500 triệu rồi bạn xác định là
xe này kinh doanh trong vòng 5 5 thì bạn phải lấy 500 triệu này chia
cho 60 tháng và mỗi một tháng cái chi phí đấy, bạn phải tính vào cái cv
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đấy, nó gọi là chi phí khấu hao thì rất nhiều người làm mô hình kinh
doanh nhỏ hay bỏ sót chi phí. Vì vậy, khi chúng ta tính toán cái hiệu
quả kinh doanh thường là không chính xác, thưa các bạn? Cái yếu tố
thứ 2 tôi cần bạn tính toán đấy là cái doanh thu thường chúng ta đặt ra
các cái biến cho doanh thu. Chúng ta đặt ra các cái biến nó rất là màu
hồng. Bạn biết đấy, khi bạn lập kế hoạch chiến pixel thì nó nó cái hàm
nó rất là thuần khiết là bạn. Dự tính bạn sẽ có 200 khách hàng, bạn sẽ
bán sản phẩm này là 3.000.001 tháng, thế là 200 mà nhân với 3 triệu
bùm một cái nó thành 600 triệu, nhìn cái 600 triệu đấy, nó thích thú
kinh khủng. Nhưng bạn phải đặt ra những câu hỏi khác cho những biến
doanh thu đấy là 200 khách hàng trong điều kiện hoàn hảo, nếu trong
cái bối cảnh nào đó có biến cái sức lực cạnh tranh của thị trường, nó
kinh khủng quá, bạn chỉ bán được 100 thì sao? Thì đấy là một phương
án doanh thu bạn cần phải tính đến trong một số giai đoạn ngắn hạn,
bạn cần phải chiết khấu, bạn cần phải giảm giá, bạn phải khuyến mại để
bạn kích cầu. Bạn không bán được 3 triệu mà có khi bạn chỉ bán 2 chiều
giữa thôi thì trong cái biến đấy doanh thu thì sao? Và rồi có những cái
biến xấu hơn. Bạn chỉ vừa bán được 100 mà doanh thu nó lại thấp hơn,
như vậy giá bán lại thấp hơn như vậy thì sao? Và lấy cái biến doanh thu
cấp độ một doanh thu cấp độ 2, doanh thu cấp độ 3 so sánh với chi phí
thì bạn sẽ đánh giá được cái hiệu suất kinh doanh của bạn hiệu quả hay
không. Còn bạn thân mến, bạn nói với tôi rằng là tính ra lãi, em thu về
chỉ tầm 4 đến 5.000.001 tháng. Tôi cho rằng bạn đang tính sót chi phí
cơ hội của bạn, bạn đang tính sót chi phí khấu hao và nhiều chi phí
khác nữa. Vì vậy, bạn cần phải tính toán lại cái hiệu suất kinh doanh này
là có nên hay không nên kinh doanh. Xin tóm lại, trong video này, các
bạn cần phải nhớ. Chúng ta rất dễ sót các cái chi phí thứ nhất là chi phí
lương chi phí rất nhiều chi phí. Chúng ta nên tính 13 tháng, chi phí. Rồi
chúng ta a sót mất tính khấu hao, chúng ta sót mất tính chi phí cơ hội,
chúng ta xót mất chi phí, tính lãi vay và cái biến doanh thu bạn thường
tính trên cái doanh thu ở mức độ cao nhất mà bạn không tính đến
doanh thu ở mức độ thấp hơn. Thậm chí với doanh nghiệp của tôi là
doanh nghiệp giáo dục thì tôi phải bật mí với bạn là doanh thu. Tôi chỉ
tính trên 10 tháng thôi, bởi vì có tháng tết sẽ không có doanh thu sẽ có
một cái tháng nào đấy theo mùa kinh doanh. Nó sẽ không có doanh
thu nên bạn phải tính 13 tháng.

Đáo hạn Thẻ tín dụng là gì? Giải thích và Vẽ minh họa chi tiết, ai cũng
hiểu được
Chi phí bán kính 10 tháng doanh thu bạn cần lên bản mới nhìn thấy cái
kế hoạch kinh doanh cả 5 của bạn hiệu quả hay không? Bạn thân mến
nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại like và chia sẻ nó và
nhấn nút đăng ký kênh của tôi để thường xuyên Xem những video mới
thú vị hơn và đừng quên khoe với những người bạn bè khác của bạn.
Kênh của tôi là một kênh hiện tại, chúng tôi đang không bật quảng cáo
để cho các bạn có thể thư giãn nhất, thoải mái nhất Xem những video
này mà không bị bất kỳ một cái phiền toái nào.
Cách Vay Vốn Ngân Hàng BiDV Theo Bảng Lương, Điều Kiện Thủ Tục Và
Lãi Suất Duyệt Vay
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Lưu ý: Thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo
chototbatdongsan.com không chịu trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm nào
do thực hiện hành động hoặc không hành động từ các lới khuyên trên
web. Hãy liên hệ với ngân hàng, chuyên gia tài chính, cố vấn pháp luật
chính chủ để được tham vấn
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