
การันตี กวา 70 สาขาการันตี กวา 70 สาขา

“สเต็กสไตลไทย ราคาคนไทย”



         ถาคุณกำลังมองหาธุรกิจที่ลงทุนนอย กำไรงาม ทำงาย
    ขอบอกเลยวา   คุณกำลังเดินมาถูกทางแลว   เพราะ 
    “สเต็กลุงใหญ” คือธุรกิจที่ลงทุนต่ำ กำไรดี และทำไดงายแม
    ไมมีประสบการณทางดานการประกอบอาหารเลย เพราะดวย
วัตถุดิบที่ผานกระบวนการผลิตปรุงสำเร็จ มาตรฐานจากครัวกลางคุณจึงมันใจไดวาวัตถุดิบ
ของเรา สดและสะอาด รสชาติ อรอย ไดมาตรฐานอยางแนนอน

คุณพรอม ที่จะเปน เถาแก !
      คนตอไป แลวหรือยัง ?

คุณพรอม ที่จะเปน เถาแก !
      คนตอไป แลวหรือยัง ?

การันตี กวา 70 สาขา



คาตราสินคาแฟรนไซส “สเต็กลุงใหญ”
คาแรกเขา (จายครั้งเดียว) สัญญา 3 ป
คาประกันแฟรนไซส

46,000 บาท
14,000 บาท
15,000 บาท

อัตราคาแฟรนไซส “สเต็กลุงใหญ”อัตราคาแฟรนไซส “สเต็กลุงใหญ”

อุปกรณที่ไดรับหลังทำสัญญาอุปกรณที่ไดรับหลังทำสัญญา

รมสนามพรอมขาตั้งรมตรา “สเต็กลุงใหญ”
ปายชื่อราน “สเต็กลุงใหญ” และอารตเวิค
ใบปลิวแนะนำราน
คูมือดำเนินธุรกิจ
สัญญาแฟรนไซส
โปรชัวรแผนผับ
เตายางสเต็ก
เตาทอด 2 ชอง
เสื้อยืด “สเต็กลุงใหญ”
ผากันเปอน “สเต็กลุงใหญ”
หมวก “สเต็กลุงใหญ”
เมนู “สเต็กลุงใหญ”
ผาปูโตะสีสม
โฆษณาใน Blog steak สเต็กลุงใหญ
สิทธิในการดูแลหลังการขายตลอดอายุสัญญา

8 ตัว
1 ชุด

1,000 ใบ
1 ชุด

1 เลม
1 ชุด
1 ตัว
1ตัว
4 ตัว
4 ตัว
4 ใบ

20 เลม
8 ผืน

ลงทุนนอย   กำไรมั่นคง  ระยะเวลาคืนทุน 3-6 เดือน (ขึ้นอยูกับทำเล)





สาขา เมืองเอก
สาขา คลอง 6
สาขา เทเวศร
สาขา คูบอน
สาขา สะพานใหม
สาขา ราชเทวี
สาขา วังหิน
สาขา บิ๊กซี แจงวัฒนะ
สาขา ออเงิน
สาขา หทัยราษฎร
สาขา นวลจันทร (คุณสุรศักดิ์)
สาขา สะพานควาย
สาขา นวนคร
สาขา เมือง  สุรินทร
สาขา บางแสน ชลบุรี
สาขา อ.เมือง พิษณุโลก
สาขา ลาดพราว 101
สาขา อ.สังขละ จ.สุรินทร
สาขา หนามแดง-สมุทรปราการ
สาขา นครชัยศรี (นครปฐม)
สาขา อุทัยธานี
สาขา แหลมฉบัง
สาขา พหลโยธิน 52
สาขา เมืองทอง C2
สาขา ถนนนางลิ้นจี่
สาขา ประชาอุทิศ 89
สาขา เพิ่มสิน
สาขา ราชพฤกษ
สาขา แกลง ระยอง
สาขา สายไหม

สาขา ตลาดถนอมมิตร
สาขา เทพศิรินทร บางใหญ
สาขา ศรีนครินทร
สาขา เคหะบางพลี
สาขา สนามบินน้ำ
สาขา ลาดพราว 87
สาขา บอวิน  ชลบุรี
สาขา ตลาด 200 ป
สาขา ทาขาม
สาขา ตลาดเอซี
สาขา โลตัส สุวินทวงศ
สาขา ถนนกิ่งแกว สุมทรปราการ
สาขา ตลาดวงศกร
สาขา ม.ธรรมศาสตร รังสิต
สาขา วัดโสธร  ฉะเชิงทรา
สาขา สภ.อยุธยา
สาขา บางปู สมุทราปราการ
สาขา ประตูผี วัดราชนัดดา
สาขา อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
สาขา ตลาดพูนทรัพย
สาขา ถ.ประชาสงเคราะห ซอย 24
สาขา คลอง 3 (คลองหลวง)
สาขา ศาลายา นครปฐม
สาขา นิคมโรจนะ  อยุธยา
สาขา ตลาดฝงโขง  ดอนเมือง
สาขา ซอยจรัญ 35
สาขา พัทยาใต  ชลบุรี
สาขา สะพานฟา  คลอง 1 (นุจรินทร)
สาขา สุขุมวิท 42
สาขา เสมาฟาคราม

สาขา อ.เมือง  เพชรบูรณ
สาขา บางบัวทอง
สาขา ถนนเอกชัย (บางบอน)
สาขา ตลาดเกษมสุข (เอเบค บางนา)
สาขา หัวสำโรง ฉะเชิงทรา
สาขา ซอยนวลจันทร (สุทิษา)  New
สาขา ลาดพราว 122
สาขา เชียงราย
สาขา วัชรพล
สาขา ตลาดชัยฉิมพลี
สาขา อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง
สาขา อ.เมือง จ.ชลบุรี
สาขา ซ.วัดกำแพง พระราม 2
สาขา รามคำแหง 65
สาขา รพ.ลาดหลุมแกว
สาขา อ.เมือง จ.ชัยนาท
สาขา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
สาขา อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
 

รายชื่อสาขาแฟรนไซส



สนใจแฟรนไชสสเต็กลุงใหญ

ติดตอ 02-994 7921-23 ตอ 119 
วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.00-17.00 น.

บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
26/349-351 ถ.พหลโยธิน ก.ม.27
แขวง.สายไหม เขต.สายไหม กรุงเทพมหานคร 
โทร 02-9947921-23 ตอ 119
โทรสาร 02-9947537


