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بازگشت به فهرست 3

بسم اهلل الرحمن الرحیم

سالم بر  شما خواننده عیزز
.من نوذری هستم، مدیر سایت کافیا

.رسندروزی نیست که توی سایت از من دبراره راه اندازی کار قهوه نپ

، قهوه فروشی یاتصمیم گرفتم سواالت عیززانی که قصد راه اندازی کافه
.پخش قهوه دارند رو اینجا جواب بدم

ه صفحه این راهنما رو  بادقت بخونید، اگر باز هم سوالی داشتید، ب
.بیبنیدآخر این کاتب بیرد و نحوه ارتباط با من و پرسیدن سوال رو

ی بگییرد و امیدوارم این راهنما بهتون کمک کنه که هم تصمیم درست
.هم توی اتنخاب و خیرد وسایل ضرر نکنید
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بازگشت به فهرست

فهرست بخش های کتاب

هوهسواالت کلی درباره بازار ق
1

برای رفتن به هربخش، روی عنوان آن اشاره کنید

انتخاب و اجاره مغازه
2

طراحی و اجرا: دکور مغازه
3

انتخاب و خرید تجهیزات
4

خرید وسایل جانبی
5

خرید قهوه
6

سواالت متفرقه
7
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بازگشت به فهرست

یسواالت کل: بخش اول

:احتماالً همین اول کار کلی سوال دارید
نمیدانمبازارقهوهکالًچطوره؟•
؟اصالًبهدردمنمیخوردیانه•
چیبزنم؟کافهیافروشگاه؟•

برای دیدن جواب ها آماده اید؟
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بازگشت به فهرست

یسواالت کل: فهرست بخش اول

چطوره؟آینده اش داره؟ کار قهوه سود 1)

چقدره؟ماهیانه  قهوه درآمد 2)

؟بشوموارد این کار میتوانم هیچ تجربه ای ندارم، آیا 3)

؟می خواهدسرمایه اولیه چقدر 4)

قهوه فروشیکافی شاپ، تیک اوی، : بهترهکدامیک 5)
یا پخش عمده؟

؟ جواب می دهد؟قهوه چطورفروش اینترنتی 6)

چه کنم؟زیاده، شهر ما کافه خیلی توی 7)

؟توی شهر ما قهوه هنوز جا نیفتاده، چه کنم8)

6www.cafia.ir



بازگشت به فهرست

چطور است؟آینده اش دارد؟ قهوه سود کار 1)

راحتی اگر این سوال را سه سال بعد بپرسید، شاید نتوانم به
اما االن که این راهنما را دارید می خوانید، نظرم . جواب بدهم

:این است

بازار قهوه در ایران رو به رشد است و فرهنگ قهوه 
به کافی است نگاهی. خوردن به سرعت در حال گسترش

.  خیابان ها بیندازید
ل قبل کلی کافه و قهوه فروشی می بینید که یکی دو سا

.اصالً وجود نداشتند
، خاستگاه چای هستندهم که شمالی حتی در شهرهای 

.می روندسمت قهوه مردم هر روز بیشتر به 
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بازگشت به فهرست

.البته این وضعیت این جور باقی نمی ماند

.دندو سه سال دیگر، بازار قهوه ایران می رود به سمت اشباع ش

.و ورود به بازار قهوه پرهزینه تر و سخت تر از امروز می شود

لوغ همین امروز هم بعضی شهرها و استانها بازار خیلی ش
.، اصفهان و مشهدتهران، خوزستانمثال : شده

به شرط رعایت . اما هنوز هم جای کار برای همه هست
.در این کتابچه به شما می گویمنکاتی که 
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بازگشت به فهرست

چقدر است؟کافه و قهوه فروشی درآمد ماهیانه ( 2

ت بستگی به جمعیت شهرتان، فرهنگ قهوه در آنجا، موقعی
.مغازه، نوع کار و البته خودتان دارد

:جدول زیر را ببینید.اما یک درآمد تخمینی به شما می گویم

(سود خالص)ماهانه سود مغازهو جای جمعیت شهر

میلیون 30الی 15ماهی 
(و باالتر)ناموت 

ر کافه و قهوه فروشی در شه
و در جای خوببزرگ

میلیون 15الی 10ماهی 
ناموت

ر کافه و قهوه فروشی در شه
و در جای خوبمتوسط

میلیون 10الی 5ماهی 
ناموت

ر کافه و قهوه فروشی در شه
و در جای خوبکوچک
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بازگشت به فهرست

است؟چقدر ( بدون مغازه)پخش قهوه درآمد 

ماهانه خالصسود نوع کار و اندازه شهر

میلیون ناموت8الی 5ماهی  ویزیتوری یک نفره در شهر 
و متوسطبزرگ

میلیون ناموت5الی 3ماهی  یک نفره در شهر ویزیتوری
کوچک

میلیون ناموت30الی 20ماهی 
 کاربرای صاحب

در چندین ویزیتور پخش با
و متوسطبزرگشهر 

یا در چند شهر کوچک

ویزیتورهای بدون تجربه، روی چنین درآمدی حساب :نکته مهم
ز چند ماه به باید کلی بروند و بدوند و یاد بگیرند و شاید بعد ا. نکنند

.این حد برسند
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بازگشت به فهرست

؟ هیچ تجربه ای در بازار ندارم، موفق می شوم( 3

ع مهم این است چطور شرو. همه از یک نقطه ای شروع می کنند
.کنند و چطور ادامه بدهند

.اگر تجربه کار توی بازار دارید، که مشکلی نیست

.ارید یا نهاگر تجربه ندارید، باید ببینید روحیه کار توی بازار را د

غازه و برای م. مثالً برای کافه داری باید تمیز و باذوق باشید
.داری باید دقیق و حسابگر باشید

اصالً نمی شناسم، به مشکل می خورم؟قهوه را هم 

.این جزء چیزهای یادگرفتنی است و خیلی زود یاد می گیرید

.چیزی که یادگرفتنی نیست، انگیزه است

اگر اهل تالش هستید و کار کردن را دوست دارید و البته سرمایه  کار 
.حاال یا کافه، یا قهوه فروشی یا پخش. را هم دارید، شروع کنید
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بازگشت به فهرست

می خواهد؟ سرمایه چقدر ( 4

.بینیدبسته به نوع کارتان، سرمایه موردنیاز را طبق جدول زیر ب
.هزینه رهن و اجاره درنظر گرفته نشده

.

بدون )سرمایه مورد نیاز 
(رهن نوع کار و موقعیت مغازه

باالمیلیون ناموت به200از و قهوه فروشی در جای کافه
شلوغ شهر

میلیون ناموت به باال150از و قهوه فروشی در جای کافه
خلوت شهر

میلیون ناموت به باال300از 
وه، شامل قه)قهوه فروشگاه بزرگ

(وسایل و قهوه عمده

میلیون ناموت به باال500از  شاپ لوکس و بزرگکافی

له برای شروع، فقط نیاز به وسی
کمیو( موتور یا ماشین)دارید 

(میلیون5مثالً )هم پول 
(ویزیتوری یک نفره)پخش 
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بازگشت به فهرست

شی قهوه فروکافی شاپ، تیک اوی، : کدام بهتره( 5
یا پخش؟

ه جدول زیر اینها را با هم مقایسه کرده و تاحدی در انتخاب ب
:شما کمک کند

.

پخش قهوه فروشی تیک اوی کافی شاپ

سرمایه اولیه 
میلیون50

سرمایه اولیه 
میلیون200

سرمایه اولیه 
میلیون200

سرمایه اولیه 
میلیون400

به انبارنیاز
نیاز به مغازه 

متوسط یا
کوچک

نیاز به مغازه 
متوسط یا

کوچک
نیاز به مغازه 

بزرگ

در مهارت
ارتباطات با 

غریبه ها

به عالقه
فروشندگی و 

مغازه داری
ذوق آشپزی و 

به درستعالقه
کردن قهوه

ذوق آشپزی و 
به درستعالقه

کردن قهوه

بروید باید
سمت مشتری

مشتری 
خودش می آید

مشتری 
خودش می آید

مشتری 
خودش می آید

درآمد از تنها
فروش قهوه 

است

درآمد اصلی از 
فروش قهوه 

است
درآمد اصلی از 

سرو است
اصلی از درآمد

سرو است
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بازگشت به فهرست

فروش اینترنتی قهوه جواب می دهد؟( 6

منظورم فروشحال چیزی در اینترنت فروخته اید؟ به تا آیا -1
.چیزهای دیگر بجز قهوه استاینترنتی 

.
حداقل هزار 10)تعداد فالوئر زیادی دارید؟ و پیج فعال آیا -2

(واقعیفالوئر 

خش بعضی ها نه مغازه دارند و نه قصد دارند به صورت سیار پ
.کنند

فروش فقط می خواهند از طریق اینترنت مخصوصًا اینستاگرام
.قهوه داشته باشند

.اگر شما هم این قصد را دارید به این سه سوال جواب بدهید
.ویداگر جواب هر سه سوال منفی است، وارد فروش اینترنتی نش

اگر پیج فعال ندارید، آیا می توانید یک سال، به صورت-3
مستمر تولید محتوا کنید؟
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بازگشت به فهرست

توی شهر ما کافه خیلی زیاده، چه کنم؟( 7

.وقتی بازاری شلوغ باشد، هم خبری خوب است و هم بد
و خبر بدش این. خبر خوبش این است که بازار کشش دارد

.است که رقابت سخت می شود
.و باید برای رقابت کردن آماده باشید

.

:دو راه برای رقابت پیشنهاد می کنم

اما چطور رقابت کنیم؟

متمایز و خاص باشید( 1
.  بزنندمتمایز بودن یعنی یعنی کاری کنید که درباره شما حرف

.یعنی به چشم بیایید

:دو تا مثال می زنم
کسی از چیزی که هر. کافه شهر خودتان باشیدشیک ترین مثالً 

آنجا رد شود عکس بگیرد 
د کافه شهر باشید اگر همه قهوه را می دهنارزان ترینیا مثالً 

.ناموت5ناموت، شما بدهید 10
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بازگشت به فهرست

.

قهوه یا مثالً ممکن است در شهر شما کلی کافه باشد، اما پخش
.و فروشگاه قهوه و تجهیزات نباشد

یا ممکن است کلی قهوه فروشی کوچک باشد اما جای یک
م کافی شاپ خوب که مردم بنشینند یا جشن تولد و مراس

.بگیرند خالی باشد

است چیزی باشید که جایش خالی ( 2

هزینه ها و درسرهای . البته خاص بودن، به زبان راحت است
.خودش را دارد

.با فکر و مشورت انتخاب کنید. نباید بی گدار به آب بزنید
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بازگشت به فهرست

م؟چه کنقهوه هنوز جا نیفتاده، توی شهر ما ( 8

ل بعضی شهرها مث. این مشکل برعکس مشکل قبلی است
.قارچ کافه سبز شده و مردم هم استقبال می کنند

.اما بعضی جاها عقب تر هستند
اید برای فعالیت در شهری که قهوه هنوز خوب رونق نگرفته، ب

.صبور باشید
و شهر شما هم با قهوه خو عجله دارید اگر برای درآمدزایی 

.نگرفته، کار قهوه مناسب شما نیست

.

رای اما اگر حوصله داشته باشید، اتفاقًا یک فرصت عالی ب
.شماست

چرا؟ 
هوه چون اگر االن شروع کنید، وقتی همشهریان تان به سمت ق

ه یک و شاید هم بشوید شمار. هستیدجزء اولین ها رفتند، شما 
.شهر خودتان
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بازگشت به فهرست

انتخاب و اجاره : بخش دوم
مغازه

اگر راهتان را انتخاب کردید و مصصم
ب هستید شروع کنید، قدم اول انتخا

.مغازه است
...پس بزن بریم
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بازگشت به فهرست

انتخاب مغازه                                                    : فهرست بخش دوم
و اجاره مغازه      

کجا مغازه بگیرم؟ توی محله یا سرخیابان؟1)

مغازه چندمتری باشد؟2)

اجاره تا چقدر منطقی است؟3)

از کجا مجوز بگیرم؟4)
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بازگشت به فهرست

کجا مغازه بگیرم؟( 1
.موقعیت مغازه هرچه شلوغتر، بهتر: یک قانون کلی

.حتی اگر اجاره باالیی داشته باشد

:به طور کلی این مناطق عالی هستند

مرکز شهر، میدان های اصلی شهر، چهارراه ها)مناطق شلوغ •

(بر خیابان)و سرخیابان اصلی 

حوالی پارک های شلوغ، خیابان های نزدیک دانشگاه ها، •
اتر و البی هتل ها، سالن های مراکز فرهنگی مانند سالن های تئ

سینما، و مراکز تجاری شلوغ 

وه قهپاتوقمناطقی که محل تجمع کافه ها یا به اصصالح •
خورها هستند

.پاساژهای خلوت مکان مناسبی برای کافه نیست: نکته
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بازگشت به فهرست

مغازه چند متری بگیرم؟( 2
متر15برای کافه و مغازه کوچک، حداقل •
متر25برای کافه یا مغازه متوسط حداقل •
متر به باال40و برای مغازه بزرگ یا کافی شاپ •

داخل محله چطور است؟ 

اگر جایی خلوت از یک محله باشد، فقط در یک صورت جواب
.پاتوق دنجبتوانید آنجا را تبدیل کنید به یک : می دهد

، بازی و قهوه، قلیان و قهوه: پاتوق می تواند متفاوت باشد
.، پاتوق افراد دودیپاتوق جوانها
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بازگشت به فهرست

اجاره چقدر باشد؟( 3

ی آنجا هرچی اجاره یک منطقه باالتر باشد، یعن: یک قانون کلی
.  موقعیت بهتری دارد

به زبان ساده، هم اجاره اش را در می آورد و هم چند برابر آن را 
.برمی گرداند

که شلوغتر بنابراین تا می توانید سعی کنید جایی مغازه بگیرید
.  نگران اجاره اش نباشید. و پاخورش بهتر باشد

طقه ماهی مثالً نرخ آن من.مگر اینکه واقعًا غیرمنطقی باال باشد
.میلیون20میلیون باشد و مالک به شما بگوید 10
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بازگشت به فهرست

از کجا جواز کسب بگیرم؟( 4

به باید(: تیک اوی یا کافی شاپ یا تریا)اگر کافه است•
نی اتحادیه مربوط به کافی شاپ و آبمیوه فروشان و بست

اسمش در جاهای مختلف فرق می )فروشان مراجعه کنید 
(کند

(: هوهیعنی فروشگاه قهوه و وسایل ق)اگر قهوه فروشی است•
باید به اتحادیه سقط فروشان و عطاری ها مراجعه کنید

دام می توانید مغازه را بگیرید و بعد برای گرفتن مجوز اق•
در مراحل گرفتن مجوز، هم مامور بهداشت از مغازه . کنید

.بازدید می کند و هم مامور اماکن
ا قهوه  دقت کنید بهداشت به کافه ها بیشتر سخت می گیرد ت

و چون کافه حکم یک رستوران یا آشپزخانه را دارد. فروشی ها
.سخت گیری بهداشت هم بیشتر است

میلیون ناموت 2میلیون الی 1/5حدودًا هزینه گرفتن مجوز •
است
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بازگشت به فهرست

دکور مغازه: بخش سوم

نوبت اجرای دکور ، بعد از انتخاب مغازه
هست 

سوال اینجاست که چه دکوری بزنیم؟ 
چقدر هزینه کنیم؟

این بخش درباره دکور حرف می زنیم
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بازگشت به فهرست

دکور مغازه : فهرست بخش سوم

چه نوع دکوری بزنم؟1)

مصالح دکور چه چیزهایی هست؟2)

قیمت مصالح دکور چقدر است؟3)

هزینه مصالح و اجرای دکور چقدر می شود؟4)

اجرای دکور را به چه کسی بسپارم؟5)
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بازگشت به فهرست

چه نوع دکوری بزنم؟ 1)

:به طور کلی سه نوع دکور داریم
دکور ساده•
دکور متوسط•
دکور سنگین•
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بازگشت به فهرست

دکور ساده
50زیر برای دکور این نوع دکور برای افرادی است که 

.ن بودجه دارندمیلیون توما

ساده، کاغذدیواری ساده یا رنگ، mdf: ترکیبی از
نورپردازی ساده با المپ های هالوژن
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بازگشت به فهرست

متوسطدکور 
دکور حدودبرای این نوع دکور برای افرادی است که 

.بودجه دارندمیلیون ناموت 100

درجه یک، کاغذدیواری سه بعدی، mdf :ترکیبی از
مبلمان مدرن و ست ، نورپردازی حرفه ای در سقف
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بازگشت به فهرست

سنگیندکور 
دکور باالیبرای این نوع دکور برای افرادی است که 

.بودجه دارندمیلیون ناموت 150

، مقداری PVCاجناس درجه یک، کفپوش  :ترکیبی از
چوب طبیعی، قاب بندی دیوار
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بازگشت به فهرست

مصالح دکور ( 2

ارزان: رنگ •
ارزان: کاغذدیواری ساده•
گران: کاغذ دیواری سه بعدی و مرغوب•
نسبت به ام دی اف ارزان: مالمینه•
رایج و نسبتًا ارزان: ام دی اف•
باکالس تر و گرانتر از ام دی اف: ممبران•
دیوارکوب•
المپ روشنایی•
کفپوش•
چوب طبیعی•

. لیست برخی اقالم که در دکوراسیون استفاده می شود
.صرفًا جهت آشنایی اولیه
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بازگشت به فهرست

هزینه مصالح دکور ( 3

هزار ناموت به باال25هر متر : رنگ •
هزار ناموت به باال25متری : کاغذدیواری ساده•
هزار 70متری : کاغذ دیواری سه بعدی و مرغوب•

ناموت به باال
میلیون ناموت2متری : مالمینه•
میلیون2/5متری : ام دی اف•
ناموتمیلیون 3/5متری : ممبران•

.است1400قیمت ها مربوط به خرداد : توجه
لوتر در چند صفحه ج)بهتر است قیمت روز را بگیرید 

(به شما می گویم از کجا قیمت بگیرید
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بازگشت به فهرست

دستمزد اجرای دکور( 4

:رنددفترهای دکوراسیون داخلی دو تا دستمزد می گی

ام که به صورت کامپیوتری انج: دستمزد طراحی•
.می شود

میلیون ناموت 5تا 2دستمزد طراحی معموالً بین 
.است

طبق جدول صفحه قبل به صورت: دستمزد اجرا•
.متری محاسبه می شود

مانند )دقت کنید در صورت انجام کارهای اضافی 
هزینه ای جداگانه ( روشنایی، چیدمان مغازه و غیره

.گرفته می شود
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بازگشت به فهرست

اجرای دکور را به کی بسپارم؟( 5

:برای اجرای دکور دو راه دارید

 به یکmdfکار بدهید
.استmdfمنظورم مغازه های نجاری و 

ه البته بهتر است به کسی بدهید که تجرب
.دکوراسیون کافه یا رستوران داشته باشد

به یک دفتر دکوراسیون داخلی بدهید

هم . این افراد معموالً مهندس معمار هستند
دانش طراحی را بلدند و هم سبک های جدید 

.دکوراسیون را می شناسند

.استالبته دفاتر دکوراسیون دستمزدشان بیشتر

33www.cafia.ir



بازگشت به فهرست

اطالعات چند دفتر دکوراسیون داخلی

oدفتر آرک مایان
تهران: شهر

09122945749:  تلفن
(اشاره کنید)سایت دفتر 

***

o خانه طالییدفتر
اصفهان: شهر

09376167608: تلفن
نیکجوخانم مهندس : مسئول

(اشاره کنید)پیج اینستاگرام 
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بازگشت به فهرست

انتخاب و : بخش چهارم
خرید تجهیزات 

و اما نوبت میرسه به قلب کافه شما
یعنی دستگاه اسپرسوساز و آسیاب

ندستگاههایی که برای شما پول میساز 

ایی اینجا بهتون میگیم که چه دستگاهه
.باید بخرید، چه مدلی و با چه قیمتی
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بازگشت به فهرست

تجهیزات و : فهرست بخش چهارم
وسایل 

...چه دستگاهی بگیرم؟ تک گروپ یا دوگروپ، یا 1)

قیمت دستگاه اسپرسو بر اساس تعداد مشتری2)

آسیاب چی بخرم؟ 3)

قیمت آسیاب چقدر است؟4)

دستگاه نو بخرم یا کارکرده؟5)

دستگاه ها را از کجا بخرم؟6)
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بازگشت به فهرست

اسپرسوساز چی بگیرم؟( 1

:انتخاب دستگاه اسپرسو به سه چیز بستگی دارد
تعداد مشتری
دستگاهی که رقبا دارند
بودجه شما

.

وی تر هرچه تعداد مشتری در روز بیشتر باشد، به دستگاه ق•
و گرانتری نیاز دارید

. تان باشددستگاه شما نباید پایین تر از دستگاه رقیب اصلی•
ارد، و مثالً اگر رقیب شما دستگاه دو گروپ بزرگ و شیک د•

 تر شما دستگاه کوچک بخرید، از نظر مشتری شما ضعیف
.دیده می شوید

ه در نهایت این بودجه شماست که مشخص می کند که چ•
.دستگاهی بخرید

عداد در صفحه بعد قیمت دستگاه های مختلف بر اساس ت•
مشتریان در روز را ببینید
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بازگشت به فهرست

اسپرسودستگاه قیمت ( 2
گاه بسته به اینکه چند مشتری در روز دارید، می توانید دست

:موردنظر خودتان را انتخاب کنید

.

دستگاه مناسب شما تعداد مشتری در روز

از صنعتی کوچکنیمهدستگاه 
میلیون به باال30
یا

میلیون ناموت5-6دستگاه چینی 
مشتری50الی 20

تک گروپصنعتی دستگاه 
میلیون به باال45از 

رقیب )مشتری100الی 50
(ضعیف است

دو گروپ دستگاه صنعتی 
باالمیلیون به60از 

رقیب قوی )مشتری100الی 50
(است

دو گروپ دستگاه صنعتی
باالمیلیون به75از  مشتری150الی 100

دو گروپ دستگاه صنعتی
باالمیلیون به90از 
یا

سه گروپدستگاه 
میلیون به باال100از 

باالمشتری به150
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بازگشت به فهرست

عکس چند نمونه دستگاه اسپرسو

.

صنعتی دو گروپدستگاه 

پتک گروصنعتی دستگاه 

دستگاه نیمه صنعتی
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بازگشت به فهرست

چه برندی بخرم؟ ( 3

.

کی از برای دستگاه صنعتی و نیمه صنعتی، پیشنهاد من ی
:برندهای زیر است

بیزرا نخرم؟
بیزرا را بنابراین. سری های جدید بیزرا به خوبی قبل نیستند

.پیشنهاد نمی کنیم

دستگاه نیمه صنعتی چینی چی بگیرم؟
:  یکی از مدل های زیر. پیشنهادم مارک جیمیالی هست

3005 ،3605

CIMBALIجیمبالی  •

Laspazialeالسپازیاله•

Simonelliسیمونلی  •

Royalرویال  •

40www.cafia.ir



بازگشت به فهرست

:  دو نوع آسیاب داریم
(برای سرو)آسیاب پای دستگاه یا آندیماند 1.
(برای مشتری)آسیاب پاکت خور 2.

آسیاب چی بخرم؟( 4

.

.برای سرو قهوه، حتمًا نیاز به آسیاب آندیماند دارید•
یک آسیاب دو اگر قصد فروش قهوه خشک را هم دارید، بای•

.صنعتی پاکت خور هم بخرید

آسیاب پاکت خور (دستگاهپای )آندیماندآسیاب 
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بازگشت به فهرست

قیمت چند نمونه آسیاب پرطرفدار( 5

.

آسیاب پیشنهادی و قیمت نوع آسیاب

3022و  3021مدل آسیاب 
میلیون به باال4از  آندیماند چینی

سیدو -کونیل –فائما یکی از مدلهای
میلیون به باال10از  آندیماند اورجینال

(FAMA)فاما 
میلیون به باال 13از 

خارجیپاکت خور

میلیون به باال7از آسیاب ارغوان پاکت خور ایرانی
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بازگشت به فهرست

دستگاه نو بخرم یا کارکرده؟( 6

.  نو بخرید
ین سه فقط در صورتی پیشنهاد می کنم کارکرده بگیرید که ا

:شرط را رعایت کنید

از یک فروشنده مطمئن بخرید1.
یک تعمیرکار یا آدم فنی آن را تایید کند2.
دانید یک تعمیرکار پیدا کنید تا بعدًا درصورت خرابی ب3.

.دستگاه را پیش کی ببرید

:1نکته 
در بعضی موارد، ممکن است یک کافه بخواهد وسایلش را 

رصت اگر مطمئن شوید که دستگاه زیاد کار نکرده، ف. بفروشد
یمت به شرطی که به ق. خوبی است که دستگاه را از او بخرید

بدهد

:2نکته 
.یاباین موارد که گفتم هم برای اسپرسوساز است هم برای آس
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بازگشت به فهرست

دستگاه اسپرسو و آسیاب از کجا بخرم؟( 7

oنمایندگی جیمبالی در ایران

تهران: شهر
02122690499|  02122218518:  تلفن

آقای نجباء: مسئول

oنمایندگی رویال در ایران

تهران: شهر
02166707173|09122003530: تلفن

آقای حیرانی: مسئول

oفروشنده دستگاه های اسپرسوکار کرده

(ارسال به سراسر کشور)شیراز : شهر
09025333800: تلفن

مهندس بحرینی: مسئول

o فروشنده آسیاب

شیراز: شهر
09173133128: تلفن

آقای امینی: مسئول

ماس اگر خواستید هوایتان را داشته باشند، بگویید از طرف نوذری شیراز ت
می گیریم 
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ی وسایل جانب: بخش پنجم

د دستگاه ها را خریده اید، حاال نیاز به خری
لوازم جانبی است

جانمثالً ترازو، سیلوی قهوه، شکالت، فن

و البته قهوه جوش برای دوستانی که 
فروش وسیله هم دارند
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بازگشت به فهرست

لیست وسایل جانبی( 1

:اریدعالوه بر دستگاه اسپرسو و آسیاب به این موارد هم نیاز د

یخچال1.
سیلوی قهوه2.
(قهوه، پاکت شکالتفنجان، )لوازم مصرفی3.
(برای قهوه فروشی ها)موکاپات4.
(برای قهوه فروشی ها)ترازوی دیجیتال5.
آبتصفیه دستگاه 6.
دوربین مداربسته7.
کولر8.

46www.cafia.ir



بازگشت به فهرست 47www.cafia.ir



بازگشت به فهرست

وسایل جانبی را از کجا بخرم؟( 2

پات را لوازم مرتبط با قهوه مثل سیلو، شکالت، فنجان؛ موکا
:می توانید از فروشندگان زیر تهیه کنید

oفروشنده تمامی وسایل جانبی کافه و قهوه فروشی

شهریار تهران : شهر

09101841332:   تلفن
oآقای رجال: مسئول

o موکاپات و فرنچ پرسفروشنده

بندر گناوه: شهر

09179179246: تلفن

صفویآقای : مسئول

الی و توجه کنید که ما صرفًا معرف هستیم و نسبت به مسائل م
.تحویل اجناس مسئولیتی نداریم

ر وسایلی مانند یخچال، ترازو، دوربین مداربسته را از جاهای دیگ
.فروشنده خاصی را سراغ نداریم. تهیه کنید
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هخرید قهو: بخش ششم

بعد از آماده کردن وسایل، نوبت خرید سوخت

.کسب وکار شماست؛ یعنی قهوه

:به این سواالت جواب می دهیم

چهقهوهایبخرم؟•

چقدربخرم؟•

قیمتقهوهچند؟•
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بازگشت به فهرست

خرید قهوه : فهرست بخش ششم

چند نوع قهوه الزم دارم؟1)

برای شروع چقدر قهوه بخرم؟2)

قیمت قهوه چند؟3)

از کجا قهوه بخرم؟4)
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چه نوع قهوه ای بخرم؟( 1

و پر استفاده ترین نوع نوشیدنی قهوه در ایران، اسپرس
.هست

فاده برای اسپرسو، باید ترکیبی از چند دانه مختلف است
.به این ترکیب می گوییم میکس. شود

 هستمیکس های پرکافئین بیشتر فروش کافه ها.
مثالً . اشدیعنی میکسی که درصد روبوستای باالیی داشته ب

.درصد روبوستا70درصد روبوستا یا 100

 فروش میکس( مخصوصًا باالشهری)بعضی از کافه ها
درصد عربیکا70درصد عربیکا یا 100مثالً . عربیکا هم دارند

 عالوه بر قهوه اسپرسو، الزم است اقالم زیر را هم داشته
:باشید
 (کاپوچینو، کافی میکس)قهوه فوری
هات چاکلت
چای ماساال
 دمنوش
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بازگشت به فهرست

برای شروع، از هرکدام چقدر بخرم؟( 2

بخواهید، برای شروع این قهوه ها برای شما برای سرو اگر 
:کافی است

 کیلو 30الی 20( : پرکافئین)میکس روبوستا

کیلو 10: میکس عربیکا

کیلو2هر کدام : پودر کاپوچینو و کافی میکس

کیلو2: هات چاکلت

کیلو2: چای ماساال

 کیلو2: دمنوش

این اقالم برای: مشتری داشته باشید،50اگر روزی : 1نکته 
.شما جواب می دهدیک ماه

برای فصل گرم شاید چای ماساال و دمنوش مشتری : 3نکته 
.می توانید مقدار کمتری بگیرید. زیادی نداشته باشد

.ناموت می شودمیلیون 15الی 10هزینه این اقالم حدود : 2نکته 
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:بخواهید، این اقالم را الزم داریدبرای فروش اگر 

 100+ کیلو فله 100الی 50( : پرکافئین)میکس روبوستا
بسته کوچک

کوچکبسته 50+ کیلو فله 20الی 10: میکس عربیکا

100+ کیلو فله 5هر کدام : پودر کاپوچینو و کافی میکس
ساشه یک نفره

نفرهیک ساشه 50+ کیلو فله 5: هات چاکلت

نفرهیک ساشه 50+ کیلو 5: چای ماساال

اگر قهوه فروشی شما بزرگ است و میخواهید : 2نکته 
.مغازه را پر کنید، باید مقدار بیشتری بگیرید

میلیون ناموت 30الی 20هزینه این اقالم حدود : 1نکته 
.می شود
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قیمت قهوه چند؟( 3

:از نظر قیمت و کیفیت، سه نوع قهوه در بازار وجود دارد

 (بدون نام و نشان)فله قهوه

قهوه برند ایرانی

 (ایلی، الوازا و )خارجی قهوه برند...

برای هرکدام از موارد باال، من قیمت یک میکس پرکافئین 
:را اینجا می نویسم( روبوستا)

.می باشد1400قیمت ها مربوط به خرداد 

هزار ناموت 80از کیلویی : قهوه فله

هزار ناموت95از کیلویی : قهوه برند ایرانی 

هزار ناموت400از کیلویی : قهوه برند خارجی
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کدام بهتر است، فله، ایرانی یا خارجی؟

قهوه بی نام ونشان

برند ایـرانی

برند خـارجی
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کدام بهتر است؟

لقهوه های بی نام و نشان را پیشنهاد نمی کنم، به دو دلی:

o و نمی دانیم در چه . اطمینان نداریمچون از سالمت شان
.شرایطی رست می شود

o چون ممکن است هربار. ثابت نمی ماندکیفیت این قهوه ها
.از یک نمونه دانه استفاده شود

لی اگر مشتری دارید که فقط برند خارجی مصرف می کند و مشک
ات البته درحال حاضر وارد)هم با پولش ندارد، برند خارجی بخرید 

(قهوه خارجی قاچاق محسوب می شود

اشد اگر می خواهید قهوه ای داشته باشید که هم قیمتش مناسب ب
ی برندها ایران. برندهای ایرانی بخریدو هم سالم و مطمئن باشد، 

.دارندسیب سالمت معتبر، 

اما درهرحال از قهوه های . البته برندهای ایرانی هم خوب و بد دارند
.فله بی نشان بهتر هستند
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چند برند ایرانی قهوه( 4

نهاد برندهای ایرانی زیادی در بازار هست، اما از بین اینها پیش
:ما شرکت های زیر است

د برای ورود به سایت هرکدام، روی اسمشان اشاره کنی

تهران: کارخانه|  ستقهوه

تهران: کارخانه|  لمقهوه

تهران: کارخانه|  مانوبنقهوه

تهران: کارخانه|  هایکقهوه

شیراز: کارخانه|  هارپاگقهوه

شیراز: کارخانه|  پروشاتقهوه

اصفهان: کارخانه|  شارانقهوه

اصفهان: کارخانه|  قهوه تی تی سا

مشهد: کارخانه|  قهوه کوئین
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https://set-coffee.com/
https://lemmcoffee.com/
https://bonmano.com/
https://hayk.coffee/
https://harpagcoffee.com/
https://proshotcoffee.com/
https://sharancoffee.com/
http://www.ttsacoffee.com/
https://www.instagram.com/queen.coffee.roasters/


بازگشت به فهرست

ه سواالت متفرق: بخش آخر

.احتماالً چند سوال دیگه هم گوشه ذهنتون باشه

.میدماین بخش آخر به اینها جواب توی 
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بازگشت به فهرست

هسواالت متفرق: فهرست بخش آخر

فرمول+؟ سودم را چطور حساب کنمحاشیه 1)

شریک بگیرم یا نه؟2)

؟بگیرم مشکلی ندارهاگر وام 3)

اگر زمین ماشینم را برای این کار بفروشم4)
ضرر نمی کنم؟

هم؟اگر نیرو بگیرم، چقدر باید حقوق بهش بد5)

کجا آموزش کافی شاپ ببینم؟6)
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بازگشت به فهرست

حاشیه سود قهوه چقدر است؟ ( 1

سود سرو، سود فروش خرد، سود : سه نوع سود وجود دارد
فروش عمده

برای هر هزار ناموت 3حدود
شات سود سرو

مرکز شهر یا پایین شهردر

برای هر هزار ناموت 10حدود
شات باالشهر درسود سرو 

روی هر کیلودرصد سود 50 سود فروش خرد قهوه
به مشتری خانگی

روی درصد سود 25الی 15
هر کیلو

سود فروش قهوه عمده 
به کافه ها و قهوه فروشی ها
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بازگشت به فهرست

فرمول+ سودم را چطور حساب کنم؟ ( 2

 (سینگل)یک شات تک برای سرو فرمول سود
را ابتدا هزینه تمام شده یک شات اسپرسو که پای خودمان تمام شده

:حساب می کنیم

کردشات اسپرسوی تک درست 80با یک کیلو قهوه می شود : نکته
:می زنیمحاال یک مثال

.هزار ناموت باشد120فرض کنید قیمت یک کیلو قهوه روبوستا 
.ناموت600ناموت و یک عدد شکالت 200و یک فنجان کاغذی 

:قیمت تمام شده می شود

هزینه تمام شده پای خودمانفرمول 

2،500(=700( +)300+)(80 /120،000)

صفحه بعد ببینیم سود این . ناموت2،500هزینه یک شات برای ما شده 
.شات چقدر شده

قیمت فنجان کاغذی) +  80/ (قیمت یک کیلو قهوه ) ) (قیمت شکالت) +
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.صفحه قبل هزینه تمام شده یک شات قهوه را حساب کردیم
.حاال باید قیمت فروش یک شات قهوه را منهای هزینه آن کنیم

هزار ناموت و هزینه تمام شده هم 6فرض کنید شما یک شات را می دهید 
.ناموت باشد2،500

(  6،000)-(2،500=)3،500:  بنابراین سود هر شات می شود

سود یک شات قهوهفرمول 

.  ناموت350،000شات تک بفروشید، سود آن روز شما می شود، 100اگر روزی 
.میلیون ناموت10و سود ماهانه می شود حدود 

:نکته مهم
چون اجاره و هزینه آب و برق و استهالک را حساب. این سود، خالص نیست

.نکردیم

.باید سود ماهانه را حساب کنید و بعد آن را منهای هزینه ها کنید

هزار ناموت و500میلیون باشد و آب و برق 3در مثال باال، اگر اجاره 
:شودمیلیون بگیریم، سود می1استهالک دستگاه ها را هم مثالً ماهی 

.میلیون ناموت6
.ر شودیا کمتخیلی بیشتر شما است برای ممکن . بودیک مثال البته این 

(قیمت فروش یک شات)–( هزینه تمام شده یک شات)
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شریک بگیرم یا نه؟( 2

:فقط در دو صورت کار شریکی را پیشنهاد می کنم

و قبالً بارها با این فرد معامله کردید و رابطه مالی داشتید( یک
.خیالتان از بابت اخالق و انصافش راحت باشد

.خودتان از پس هزینه ها برنمی آیید و نیاز به پولش دارید( دو

ان اگر پولش را دارید اما دوست دارید کسی را کنار خودت: نکته مهم
.  بدهیدبه جای شراکت، به او حقوق. داشته باشید، با او شریک نشوید

ا اگر کارش خوب باشد، حقوقش را می گیرد و اگر خوب نباشد، شم
.خیلی راحت با او قطع رابطه می کنید
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وام بگیرم یا نه؟( 3

دازی هرصورت برای راه انپس در . سود کاسبی از سود وام بیشتر است
.هر کاری از جمله کار قهوه، گرفتن وام کاری عاقالنه است

:اما به دو شرط

(وام پول مفت نیست)باید در خرج کردن پول وام دقت کنید ( یک

.برای چند قسط اولش هم پول کنار بگذارید(  دو

.وقتی به سوددهی رسید، از سود کار قسط ها را بدهید
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برای شروع کار ماشینم را بفروشم؟( 4

:قبل از هر اقدامی، این چندتا نکته را خوب بخوانید

و چه با وام، چه با فروش طال. راه اندازی کاسبی نیاز به پول دارد 
.ماشین و زمین

ی ملک، طال و حتی گاهی ماشین در کشور ما جزء کاالهای سرمایه ا
بنابراین باید. است، که به مرور زمان ارزشش بیشتر می شود

.احتیاط کنید

اید اگر در دورانی هستید که قیمت ملک و طال مرتبًا باال می رود، ب
.به جای فروش اینها، بهتر است وام بگیرید. دست نگه دارید

 اما اگر دوران رکود ملک و طالست، استفاده از اینها برای
.سرمایه گذاری و راه اندازی کاسبی کار درستی است
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م؟چقدر باید حقوق بهش بدهاگر نیرو بگیرم، ( 5

 میلیون 5تا 3بین ( صبح و عصر)حقوق یک باریستای تمام وقت
.  ناموت است

مثالً . رندباریستاهای با چند سال تجربه، بیشتر از این حقوق می گی
.میلیون ناموت8تا 6بین 

این مورد توافقی است. بعضی از این نیروها بیمه هم می خواهند  .
.هرچند قانونًا باید آنها را بیمه کنید

 الغ حقوقش نصف مب( یک شیفت)اگر باریستای پاره وقت دارید
. باالست

فت صبح البته دستمزد باریستای شیفت عصر باید بیشتر از شی
.باشد
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کار با دستگاه ها و درست کردن قهوه را( 6
از کجا یاد بگیرم؟

:دو راه دارید

به یکی از کافه های شهرتان بروید و از او بخواهید شما را آموزش
.البته هزینه اش را هم باید بدهید. بدهد

ن این دوره ها معموالً در مراکز استا. دوره آموزشی باریستا بروید
:اطالعات چند تا از این دوره ها را اینجا می نویسم. هست

22222816-021-مجتمع فنی تهران 

بیشتراطالعات « 

  ۳ ۸۸۷۵- ۲۱ –تهران سایت آیکافی در 

اطالعات بیشتر« 

۵ ۳۱۷۵۵۵- ۲۳ –پیمونه اصفهان آموزشگاه 
اطالعات بیشتر«

 ۳۱ ۳۷۱۱ ۲۷ –آموزشگاه در شیراز 
بیشتراطالعات «

هرها اکثر ش. می توانید به مراکز فنی و حرفه ای شهرتان هم مراجعه کنید
.دوره های کافی شاپ و هتلداری دارند
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https://mftmirdamad.com/product/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7/
https://icoff.ee/fa/course-registration/
https://www.instagram.com/peymoonehacademy/
https://www.instagram.com/peymoonehacademy/
https://proshotcoffee.com/academy/
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خسته نباشید

دامیدوارم جواب سواالت تون رو گرفته باشی
عد چند منبع یادگیری دیگه رو توی صفحه ب

براتون گذاشتم
وی نحوه ارتباط با من و گرفتن مشاوره رو هم ت

صفحه  آخر  بیبنید
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نیاز به اطالعات بیشتر دارید؟

فهرست مقاالت راه اندازی کافه و قهوه فروشی
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سایت کافیا1)
ی کلی مقاله و مطلب آموزش. کافیا بشیدوارد سایت 

.داریم
ی درباره درآمد کار قهوه، آینده بازار قهوه، نکات تخصص 

...و 
:این هم چند نمونه از مقاالت سایت

کافیا بازارپیج اینستاگرام ( 2
ها رو تکافیه پیج اینستاگرام رو دنبال کنید و همه پس

(روی کادر زیر بزنید)بندازید یه نگاهی 

https://www.instagram.com/cafiabazar/

https://cafia.ir/tag/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c/
https://www.instagram.com/cafiabazar/
https://www.instagram.com/cafiabazar/
https://www.instagram.com/cafiabazar/
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نیاز به مشاوره دارید؟
ود، تون هست که جوابش اینجا نباگر هنوز سواالتی توی ذهن

.تونید وقت مشاوره تلفنی بگیریدمی
ما مشاوره، کافیه اطالعات خودتون رو برایبرای گرفتن وقت 
.واتساپ کنید

:به این صورت
: ....نام•
: ....شهر•
(کافه، قهوه فروشی یا پخش.... )نوع کار موردنظر•
....سرمایه •

برای ارسال درخواست، لینک زیر را لمس کنید و اطالعات
:باال را برای ما بفرستید

https://wa.me/989176016862

معمواًل سه الی پنج روز بعد، با شما تماس می گیریم تا
.مفصل درباره این کار راهنماییتون کنیم

.هستکاماًل رایگان ضمنًا مشاوره تلفنی 

خدانگهدار 
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