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Tài liệu này giúp bạn lựa chọn đúng địa điểm mở nhà thuốc mà bạn cần 

kinh doanh dựa trên tiêu chí rõ ràng, và là kinh nghiệm đúc rút của 
nhiều chủ nhà thuốc đã gập phải 

 

ĐÁNH GIÁ & LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MỞ NHÀ THUỐC 

1. Vai trò của địa điểm trong hoạt động kinh doanh nhà thuốc 

2. Đánh giá địa điểm mở nhà thuốc bằng tiêu chi gì? 

3. Làm thế nào lựa chọn địa điểm mở nhà thuốc? 

4. Giới thiệu về phần mềm quản lý nhà thuốc. 

5. Thông tin liên hệ tư vấn và hỗ trợ 
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1. Vai trò của địa điểm trong hoạt động kinh doanh nhà thuốc 

Địa điểm đóng một trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh nhà thuốc: 

- Việc chọn sai địa điểm có thể coi là một rủi ro cho chủ nhà thuốc dẫn tới 
hoạt động kinh doanh yếu kém sau này và thậm chí phải dừng hoạt động. 

- Địa điểm là yếu tố trực tiếp quyết định mô hình kinh doanh bạn chọn, tập 
khách hàng, doanh thu của nhà thuốc và danh mục hàng hoá bạn sẽ kinh 
doanh. 

Địa điểm đẹp, tiềm năng giúp nhà thuốc thu hút nhanh khách hàng. 

 

2. Đánh giá tiềm năng của địa điểm mở nhà thuốc bằng tiêu 
chi gì? 

Việc đánh giá địa điểm được quy về việc đánh giá tiềm năng kinh doanh của địa 
điểm. Tiềm năng kinh doanh của nhà thuốc được đo lường bằng 2 yếu tố chính sau: 

- Yếu tố về mật độ dân cư: trong bán kính 500m nhà thuốc bạn mở. 
- Yếu tố về mức độ cạnh tranh: tính theo số lượng nhà thuốc có trong bán 

kính 500m đó. 

Mỗi nhà thuốc kinh doanh hiệu quả cần phục vụ 500 hộ dân. Ví dụ cụ thể: 

- Nếu dãy phố bạn định kinh doanh có khoảng 2.000 hộ dân thì chỉ đáp ứng 
được 5 - 7 nhà thuốc là phù hợp. Nhưng nếu ở đó đã là 8 – 10 nhà thuốc thì 
tiềm năng kinh doanh không còn cao nữa. Việc bạn đầu tư vào đây sẽ tiềm ẩn 
nhiều nhiều rủi ro. 

- Nếu 2 yếu tố trên không đáp ứng được mà bạn vẫn muốn đầu tư thì bạn cần 
khảo sát doanh thu ngày cao nhất tại một nhà thuốc trong khu vực đó là 
bao nhiêu để từ đó biết có nên đầu tư hay không. 

Một số lưu ý: 

- Số lượng nhà thuốc trong khu vực kinh doanh hoàn toàn có thể đếm thông qua 
khỏa sát. 

- Số hộ dân có thể hỏi tổ trưởng dân phố hoặc dân trong khu vực bạn kinh 
doanh. 

 

3. Làm thế nào lựa chọn địa điểm mở nhà thuốc? 
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Một khi bạn đã chọn lựa được khu vực kinh doanh thì bước tiếp theo là lựa chọn 
một địa điểm cụ thể để kinh doanh. Những tiêu chí giúp bạn lựa chọn địa điểm tốt, 
cụ thể: 

- Địa điểm nên là trung tâm trong khu vực mà bạn kinh doanh và giãn cách so 
với các nhà thuốc khác trong khu vực: Điều này giúp nhà thuốc gần khách 
hàng nhất và có tập khách hàng riêng tính theo địa lý.  

- Mặt tiền nhà thuốc rộng trên 4m nếu được: Điều này nhà thuốc phục vụ khách 
hàng tốt nhất ngay kể cả lúc đông khách. 

- Diện tích nhà thuốc lớn trên 20m2: Điều này giúp thiết kế nhà thuốc bắt mắt 
và thu hút khách hàng tiền năng.  

- Giá thuê chiếm không quá 40% tổng lợi nhuận kinh doanh mà nhà thuốc mang 
lại. 

Một số sai lầm bạn hay mắc khi lựa chọn địa điểm mở nhà thuốc: 

- Mở ở nhà để tiện kinh doanh: Điều này dẫn tới không có cơ hội lựa chọn địa 
điểm thông qua tiêu chí rõ ràng. 

- Diện tích thuê quá nhỏ: Điều này dẫn tới giảm năng lực cạnh tranh nhờ ưu thế 
của địa điểm. 

- Không đầu tư cơ sở vật chất tốt, biển hiệu đẹp: Điều này dẫn tới không hấp 
dẫn trong mắt khách hàng tiềm năng. 

4. Giới thiệu về phần mềm quản lý nhà thuốc 

Phần mềm quản lý nhà thuốc đã được triển khai tới 5.000 khách hàng ở 63 
tỉnh thành trên toàn quốc với chính sách dùng thử như dùng thật. 

Phần mềm đáp ứng được hoạt động kinh doanh nhà thuốc trong thực tế, kết 
nối lên sở y tế (dược quốc gia), phù hợp với nhiều đặc thù kinh doanh nhà 
thuốc (kiểm kê xuôi theo ngăn tủ, quản lý lô/hạn mà không phải nhập /ô/hạn, 
bán cắt liều theo vùng miền, vv…) 
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Giá phần mềm từ 3.000.000đ, bảo hành trọn đời và không giới hạn thời gian 
sử dụng, tự động cập nhật miễn phí các yêu cầu của sở Y tế, Cục quản lý 
dược.  

- Link đăng ký sử dụng phần mềm  https://bit.ly/35HKkek 
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5. Thông tin liên hệ tư vấn 

WEB NHÀ THUỐC đã nhận được nhiều yêu cầu cần tư vấn đánh giá và chọn địa 
điểm. Mỗi nhà thuốc đều có hoàn cảnh và tình huống riêng, không ai giống ai. 

Nếu bạn còn băn khoăn, thắc mắc cần giải đáp, bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua 
thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp chọn lựa địa điểm: 

- Nhấn vào link bên dưới để chat trực tiếp   https://bit.ly/38DhRpC 

- Email: hotro@webnhathuoc.com 
- ĐT/Zalo: 098 919 9535 


