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Kết quả kinh doanh lũy kế 11 tháng năm 2021

748,702
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11T 2020 11T 2021

- Doanh thu tháng 11 tăng 27% so với cùng
kỳ

- Tổng doanh thu lũy kế 11 tháng 2021 đạt
753,100 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ
năm 2020.
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 Doanh thu tăng trưởng bất chấp dịch
bệnh kéo dài

 Cơ cấu doanh thu  Doanh thu Online tăng trưởng 20% 
tại miền Bắc và 25% tại miền Nam

- Cơ cấu doanh thu theo ngành không có biến
động đột biến, Chăn ga gối đệm vẫn là ngành
hàng đóng góp doanh thu nhiều nhất với
65% trong tổng doanh thu toàn Công ty.

- Doanh thu Online khu vực phía Nam tiếp
tục tăng trưởng ấn tượng trong suốt 03
năm qua

- Các sản phẩm thiết kế dành riêng cho kênh
bán hàng online nhận được phản hồi tích
cực của khách hàng

20%

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi số hệ thống phân phối bán lẻ trong nước theo mô hình bán hàng đa kênh, Everpia đã hoàn thành việc cung cấp và lắp đặt phần mềm bán hàng

POS tại gần 50% đại lý trên toàn quốc. Theo đó, các đơn hàng từ website www.everon.com sẽ được chuyển cho đại lý thức hiện, giúp tăng doanh số tại từng cửa hàng. Cùng với

đó, dữ liệu bán hàng tại từng đại lý sẽ được công ty sử dụng để phân tích và xây dựng các chiến lược sản phẩm và chiến lược kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

http://www.everon.com/


Một số hoạt động kinh doanh nổi bật

 Ký kết Hợp đồng hợp tác cùng chuỗi phân phối THẾ GIỚI NỆM trong việc ra mắt và phân phối độc quyền các sản phẩm đệm lò xo KingKoil với tên gọi
KINGKOIL WORLD

Ngày 28/11/2021, Công ty CP Everpia và Công ty TNHH TMDV Tam Tài Nhân đã cùng nhau ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm hợp tác phân phối độc quyền bộ sưu tập nệm

lò xo Kingkoil World. Thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ này, Công ty CP Everpia cam kết thiết kế và sản xuất dòng sản phẩm nệm lò xo Kingkoil World độc quyền

cho chuỗi cửa hàng Thế Giới Nệm bao gồm: Nệm lò xo Kingkoil World, Kingkoil World Top và Kingkoil World Top Cool. Công ty TNHH TMDV Tam Tài Nhân, đơn vị chủ

quản của chuỗi cửa hàng THẾ GIỚI NỆM, cam kết trưng bày và phân phối dòng sản phẩm nệm Kingkoil độc quyền tại toàn bộ 48 cửa hàng toàn quốc.

 Bộ sưu tập Chăn ga 2022 chính thức được bày bán tại toàn bộ hệ thống bán lẻ trên toàn quốc với những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng cả về mẫu mã,
chất liệu và chất lượng sản phẩm



Một số hoạt động kinh doanh nổi bật

 Everpia là công ty chăn ga đầu tiên sử dụng vải Hanji – vải được sản xuất từ lớp vỏ bên trong của cây dâu tằm mang tới cho người dùng trải nghiệm cao cấp từ
lớp vải chỉ nhẹ bằng ½ cotton và mềm như lụa.

 Bộ sưu tập Chăn ga cho trẻ nhỏ mang thương hiệu K-Bedding dành riêng cho kênh bán hàng online cũng đã được ra mắt trong tháng 11 vừa qua



Một số hoạt động kinh doanh nổi bật

 Đối với Ngành hàng Bông tấm: đây là giai đoạn đấy mạnh hoạt động Marketing để ký kết các hợp đồng cho mùa vụ Bông bắt đầu từ tháng 3 năm 2022. 02 chiến lược

mới cho hoạt động Bông tấm năm 2022 gồm:

• Về sản phẩm: đặt mục tiêu sản xuất 100% bông NF (bông sử dụng resin NF) hướng tới mục tiêu bền vững, an toàn cho môi trường và người sử dụng

• Về khách hàng mục tiêu: mở rộng tệp khách hàng Việt Nam và các thương hiệu bán lẻ có nhu cầu sử dụng Bông làm nguyên liệu

 Đối với hoạt động xuất khẩu gồm Xuất khẩu chăn ga và Khăn: các hoạt động sản xuất đang được đẩy mạnh, gấp rút hoàn thiện đơn hàng để kịp tiến độ giao hàng và

ghi nhận doanh thu trong kỳ.

 Việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 8% từ nguồn cổ phiếu quỹ dự kiến được hoàn tất theo tiến trình như sau:

Tháng 12/ 2021 Tháng 1/ 2022

Gửi thư và thu thập ý kiến
cổ đông

Từ 15/12 – 26/12

Nhận được chấp
thuận của UBCK

Dec 29

Chốt danh sách (*)

13/12

Chuyển thưởng cổ
phiếu cho cổ đông

15/1

- Công bố Nghị quyết

- Xin chấp thuận của UBCK

27/12

Chốt danh sách (**)

13/1

(*) Chốt danh sách để thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(**) Chốt danh sách để thực phân phối cổ phiếu


