ข้ อมูลแฟรนไชส์ สถาบันอบรม JODOI
สถาบันอบรม JODOI กาลังเปิ ดรับสมัคร Partner ในรู ปแบบของแฟรนไชส์ (Franchise)
กับกระแสการเปิ ด AEC ในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และกระแสการใช้งาน Internet กันมากขึ้น อุปกรณ์
เกือบทุกอย่างจะเป็ น SMART ทั้งหมด ทาให้คนไทยตื่นตัวในการพัฒนาความรู ้ทางด้าน IT และการสอบ
Certificate IT กันมากขึ้น และด้วยวิธีการสอนที่แตกต่างของสถาบันอบรม JODOI ที่การันตีผลลัพธ์ สาหรับผู ้
ที่เข้ารับการอบรมสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง และสอบ Certificate IT ผ่าน 100% ทาให้มีเสี ยงตอบรับที่ดี
มากๆจากผูเ้ ข้ารับการอบรมและบริ ษทั ที่จดั ส่ งพนักงานเข้าอบรมกับทางสถาบันอบรม JODOI มีคนสนใจ
สมัครอบรมเป็ นจานวนมาก เฉพาะหลักสู ตร CCNA R&S by Jodoi มีเปิ ดอบรมมาแล้วถึง 256 รุ่ น ผูส้ อบผ่าน
และได้รับ Certificate CCNA R&S มากกว่า 500 คน

สถาบันอบรม JODOI หรื อ บริ ษทั โจดอยไอทีแอนด์เซอร์ วสิ จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม
2550 ด้วยการบริ การทางด้านไอซีทีและการบริ การด้านการฝึ กอบบรมที่มีคุณภาพชั้นเยีย่ ม ทาให้สถาบัน
JODOI กลายเป็ นสถาบันอบรมทางด้านไอทีที่มาแรงและเติบโตเร็ วมากๆ อันดับต้นๆของประเทศไทยและยังมี
ชื่อเสี ยงถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยโดยเฉพาะประเทศลาว ( สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว )
เราตั้งเป้ าจะขยายโอกาสไปทัว่ ประเทศ มี สถาบันอบรม JODOI 100 สาขาภายใน 5 ปี ในทุกจังหวัด
ทุกหัวเมืองใหญ่ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาความรู ้ทางด้าน IT มากขึ้น ได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝน
แบบฝึ กหัดกับอุปกรณ์จริ งๆ ทั้ง Router และ Switch สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง และยังสามารถสอบ
Certificate IT ผ่าน 100% เราจึงเปิ ดรับสมัคร ผูท้ ี่สนใจร่ วมเป็ น Partner ในรู ปแบบของแฟรนไชส์ (Franchise)
เพื่อช่วยกันพัฒนาความรู ้ของคนไทย ให้ทดั เทียมประเทศเพื่อนบ้านใน Asean โดยลงทุนไม่สูง คืนทุนไวภายใน
6-12 เดือน มีระบบการตลาด Support แถมความภาคภูมิใจในการเป็ นผูใ้ ห้ ในธุ รกิจที่ช่วยเหลือและสร้างอนาคต
ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมอีกด้วย

จุดเด่ นของสถาบันอบรม JODOI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เรี ยนเพื่อเน้นไปทางานได้จริ ง โดยทาแบบฝึ กหัดกับอุปกรณ์จริ งทั้ง Router และ Switch
ระบบการเรี ยนรู ้เป็ นแบบใหม่ เป็ นแบบฝึ กหัดที่ออกแบบโดยสถาบันอบรม JODOI เท่านั้น
สอนสดทั้งหมด 100% กลุ่มละ 8- 16 คน
สอนโดยอาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญที่ผา่ นการฝึ กอบรมการสอนจากสถาบันอบรม JODOI เท่านั้น อาจารย์
ผูส้ อนมี Certificate CCNA ,CCNP หรื อ CCIE
มีตารางให้เลือกเรี ยนหลากหลาย ทั้งวันธรรมดา , วันเสาร์ -อาทิตย์ และรอบเย็น
มีสาขาหลากหลาย ใกล้บา้ น ไม่ตอ้ งเดินทางไกลเข้าเมือง สามารถเดินทางมาเรี ยนได้อย่างสะดวก (ใน
อนาคตจะมีทุกโซนหลักในกทม และในทุกจังหวัด)
สามารถมาเรี ยนซ้ าได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 1 ปี หลังจากอบรมเสร็ จ
มีการรับประกันผล 100% ว่าสามารถทางานได้จริ งและสอบ Certificate ผ่าน มีระบบ Pre-Test ก่อน
สอบจริ ง
เป็ นสถาบันการอบรมที่มีความน่าเชื่อถือสู ง มีการทา MOU ร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลาย
แห่งในการให้ความรุ ้กบั บุคคลากรของหน่วยงานนั้นๆและบุคคลทัว่ ไปด้วย

จุดเด่ นธุรกิจสถาบันอบรม JODOI
1. ลงทุนไม่สูง แต่กาไรสู งมากและต่อเนื่ อง
2. คืนทุนได้อย่างรวดเร็ ว สามารถคืนทุนได้ไม่เกิน 6-12 เดือน (บางสาขาคืนทุนภายใน 3 เดือน )
3. บริ หารงานง่าย เพราะใช้ลูกจ้างประจาในตาแหน่งผูจ้ ดั การสาขาเพียง 1 คน และลูกจ้างชัว่ คราว
เป็ นอาจารย์ประจาสถาบันอบรม JODOI เพียง 2-3 คน
4. ดูแลง่าย มีระบบการทางานทั้งหมดซับพอร์ ทจากส่ วนกลาง ตั้งแต่ระบบการขาย ระบบ
การตลาด ระบบการจัดการคลาสเรี ยน ระบบสื่ อการสอน ระบบสารสนเทศต่างๆ โดยที่เจ้าของ
สาขามีหน้าที่เพียงแค่ทาตามระบบและตรวจสอบให้ทุกอย่างเป็ นไป ตามระบบที่วางไว้

5. มีระบบ Training ที่เข้มข้นทั้งสาหรับอาจารย์ผสู ้ อน (ในแง่ของการสอนที่ตอ้ งรักษาคุณภาพสู ง
สุ ด สาหรับอาจารย์ผสู ้ อนจะมีท้ งั Training และ Audit) สาหรับผูจ้ ดั การสาขา (ในแง่ของการ
จัดการ การตลาดและการขาย) และสาหรับเจ้าของสาขาเอง ในแง่ของการ Supervise อาจารย์
ผูส้ อนและผูจ้ ดั การสาขา ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามระบบของสถาบัน JODOI อย่างเคร่ งครัด
6. เป็ นธุ รกิจที่อยูใ่ นช่วงกาลังขยายตัว เพราะใกล้จะเปิ ด AEC ในปี 2559 ทุกคนต้องใช้ความรู ้
ทางด้าน IT มากขึ้นแน่นอน และการมี Certificate ทางด้าน IT มีแนวโน้มสู งขึ้น แม้กระทัง่
มหาวิทยาลัยปัจจุบนั มีการเปิ ดคณะและสาขา IT มากขึ้น
7. มีแผนการตลาดที่ยอดเยีย่ มซับพอร์ ทจากส่ วนกลาง ที่จะส่ งรายชื่อผูส้ นใจให้กบั แต่ละสาขา
อย่างสม่าเสมอ ซึ่ งส่ วนกลางจะมีการทาการตลาดเพื่อสร้างความรับรู ้ในแบรนด์ JODOI และมี
กิจกรรมทาง การตลาดออกมาเป็ นระยะๆ
8. คุณภาพ คือสิ่ งที่สาคัญที่สุด เมื่อผูเ้ ข้าอบรมประสบความสาเร็ จในการเข้ารับการอบรม จะเกิด
การบอกต่อ ปากต่อปาก ทาให้ธุรกิจนี้เจริ ญเติบโตยัง่ ยืนในระยะยาว
9. เป็ นธุ รกิจการศึกษาซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่เป็ นผูใ้ ห้ ทาให้คนไทยเก่งขึ้น และคุณภาพชีวติ ของพวกเขา
เหล่านั้นดีข้ ึน นาพาซึ่งความสุ ขใจ ไม่เหมือนการทาธุ รกิจแบบอื่นๆ

ผูส้ นใจติดต่อ
อาจารย์มาส 087-991-9981 , อาจารย์วฒั น์ 089-005-3124 , อาจารย์ดอย 081-916-5773
ขอบคุณครับ

