ทำ�ก่อนรวยก่อน
ภาพ l เรือ่ ง : กองบรรณาธิการ

I -Tim tod .com ขายส่งไอติมทอดสำ�เร็จรูป
ร้อนหรือเย็น.. อยูด่ ว้ ยกันก็รวยได้

ฤดูร้อนปีนี้ร้อนกว่าทุกปี และนับวันก็ยิ่งร้อนขึ้นๆ แต่ยิ่ง
ร้อนขึน้ เท่าไหร่ ส�ำหรับธุรกิจไอศกรีมก็ยงิ่ ขายดีมากเท่านัน้ ยิง่ เป็น
ธุรกิจไอศกรีมทีม่ รี ปู แบบไม่ซำ�้ ใคร จ่ายไม่แพง และรสชาติอร่อยได้ใจ
ยิง่ เป็นทีถ่ กู ใจของผูบ้ ริโภค
เช่ น เดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ ขายส่ ง ไอติ ม ทอดส� ำ เร็ จ รู ป
By I-Timtod.com ทีบ่ ริหารโดย คุณพรทิพา จันทรสาขา เจ้าของ
สูตรทีค่ ดิ ต่างสร้างจุดขายเอาแป้งมาสอดไส้ไอศกรีมน�ำลงไปทอดใน
กระทะร้อนๆ โดยไอศกรีมยังคงความเย็นอยู่ รสชาติกรอบนอก เนือ้
ในหวานเย็นชืน่ ใจ โรยหน้าด้วยท็อปปิง้ ต่างๆ เพือ่ สร้างสีสนั และเพิม่
มูลค่า ก็ได้ความอร่อยแบบลงตัว
คุณพรทิพา กล่าวว่า ลงพื้นที่ขายครั้งแรกหน้าหมู่บ้าน
ด้วยวิธงี า่ ยๆ กางโต๊ะทอดขาย ตอนแรกกะขายเล่นๆ ถ้าเหลือก็จะ
เอาไว้ทอดกินเอง แต่เหลือเชือ่ มาก แค่วนั แรกขายหมดไปเกือบ 100
ลูก ขายแค่ 2 ชม. ได้กำ� ไรประมาณ 500 บาท (ขาย 15-20 บาท/ชิน้ )
ส่วนเรือ่ งการตลาดไม่ตอ้ งท�ำอะไรเลย แค่ทำ� ป้ายร้านเด่นๆ โดยไอติม
ทอดเป็นของแปลก มันขายตัวของมันเองอยูแ่ ล้ว			
ไอติมทอดส�ำเร็จรูปสูตรคุณพรทิพาขายดีขนึ้ เรือ่ ย ๆ จนมี
ลูกค้าขอซือ้ สูตรไปท�ำขาย ท�ำให้เกิดแนวคิดขายส่ง โดยลูกค้าไม่ตอ้ ง
เสียเงินค่าเฟรนไชส์แม้แต่บาทเดียว เพียงแค่สงั่ ซือ้ ไอติมทอดส�ำเร็จรูป
ทีแ่ พ็คใส่กล่องทีบ่ รรจุนำ�้ แข็งแห้งอย่างดีอณ
ุ หภูมิ -70 องศาเซลเซียส
ลูกค้าน�ำไปทอดขายได้เลย ส่วนอุปกรณ์ทางร้านจะเป็นผูแ้ นะน�ำให้
ว่า ลูกค้าต้องใช้อะไรบ้าง ก็ใช้อปุ กรณ์ทมี่ ใี นครัวเรือนได้เลย ไม่ตอ้ ง
ไปหาซือ้ หรือถ้าหาซือ้ ใหม่ทงั้ หมดก็ลงทุนไม่กรี่ อ้ ยบาท
ปัจจุบันไอติมทอดส�ำเร็จรูป By I-Timtod.com มี
ทัง้ หมดกว่า 20 รสชาติ อาทิ ชอคโกแลต, ชอคโกแลตชิพ, วนิลา,
มะนาว, สตรอเบอร์รี่, รัมเรซิน, บลูเบอร์รี่, คุกกี้แอนด์ครีม,
กาแฟมอคค่า, เรนโบว์, ไมโล, กะทิ เป็นต้น โดยทางร้านควบคุม
คุณภาพของวัตถุดบิ เป็นอย่างดี เลือกใช้วตั ถุดบิ เกรด A จากโรงงาน
ชัน้ น�ำของประเทศ ของสดใหม่ มีการควบคุมคุณภาพตัง้ แต่วตั ถุดบิ
ถึงขัน้ ตอนการผลิต จนกระทัง่ ส่งถึงมือลูกค้า
ส� ำ หรั บ ผู ้ ส นใจต้ อ งการสั่ ง ซื้ อ ไอติ ม ทอดส� ำ เร็ จ รู ป
คุ ณ พรทิ พ าบริ ก ารจั ด ส่ ง ให้ ทั่ ว ประเทศผ่ า นบริ ษั ท ขนส่ ง ทั่ ว ไป
มีเงือ่ นไขในกรณีจดั ส่งไอติมตามต่างจังหวัดจะมีจำ� นวนขัน้ ต�ำ่ 150
– 250 ลูก ราคาส่ง 8 บาท/ลูก มีคา่ จัดส่ง 100 - 200 บาท แล้ว
แต่ระยะทาง สัง่ วันนีพ้ รุง่ นีไ้ ด้ หรือติดต่อสอบถามก่อนได้

คุณพรทิพา จันทรสาขา
ทัง้ นี้ ไอติมทอดส�ำเร็จรูป By I-Timtod.com เก็บในช่อง
ฟรีซ อุณหภูมิ – 5 องศาเซลเซียส ได้นาน 60 วัน โดยคุณพรทิพากล่าว
ย�ำ้ ว่า เป็นธุรกิจลงทุนต�ำ่ ลงทุนสัง่ ไอศกรีมอย่างเดียว ส่วนอุปกรณ์
อืน่ ๆ ลูกค้าหาซือ้ ได้เองหรือให้ทางร้านเป็นผูแ้ นะน�ำให้ พร้อมแนะน�ำ
ท�ำเลทอง เช่น หน้าหมู่บ้าน, ตลาดชุมชน, หน้าโรงเรียน ซึ่งท�ำเล
ดังกล่าวนี้ สามารถสร้างยอดขายขัน้ ต�ำ่ กว่า 50-100 ลูก เฉพาะก�ำไร
200-500 บาท/วัน เรียกว่า เป็นธุรกิจที่คืนทุนแถมก�ำไรให้ทันที
หลังการขาย

ข้อมูลธุรกิจ

ชือ่ ธุรกิจ
ประเภท
รูปแบบการลงทุน
กำ�ไรและจุดคุม้ ทุน
			
ระยะเวลาคืนทุน
ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อ
		
			
โทร. 			
			
เว็บไซต์
		

ไอติมทอดสำ�เร็จรูป By I-Timtod.com
ไอศกรีม
ขายส่ง
ต้นทุนทำ�ไอติมทอดเฉลีย่ 9 บาท
ขาย 20 บาท/ชิน้ กำ�ไรขัน้ ต่ำ� 50%
คืนทุนทันทีหลังการขาย
141/178 ประชาอุทศิ 27
ราษฎร์บรู ณะ กทม. 10140
087 711 1202 , 02 870 9541 ,
081 612 0621
www.i-timtod.com
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