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Idle Coffee Corp . (MOD, Mua sắm miễn phí) - một quán cà phê giả, là sự kết hợp của chiến lược kinh tế và trò chơi clicker. Và vì vậy nhiệm vụ của bạn là bắt đầu kiểm soát một cửa hàng thức ăn nhanh nhỏ, khi ra mắt, bạn sẽ chỉ phục vụ khách truy cập, đặt hàng và kiếm vốn khởi nghiệp. Với sự phát triển, tích lũy vốn và tiếp cận với
các khoản tiền thưởng khác nhau, bạn không chỉ có thể mở rộng tổ chức hiện có, mà còn mở các tổ chức mới khi thuê thêm nhân viên phân loại, đưa ra các công thức nấu ăn mới. Đặc biệt, có rất nhiều ứng dụng khác nhau. Một ví dụ điển hình là một cảnh báo ngay lập tức để giúp bạn chạy lại các mô hình sau khi phá vỡ. Ngoài ra, nếu
bạn có cơ hội để bắt đầu kinh doanh cà phê của riêng bạn, có bất kỳ lợi ích sức khỏe khác? Có lẽ là vậy. Làm cho đế chế quán cà phê của bạn! Với Idle Coffee Corp, người chơi có thể điều hành chuỗi quán cà phê lớn nhất thế giới. Nếu bạn không tin điều đó, bạn có thể tải xuống ngay lập tức, theo một số đánh giá của những người đã
kiểm tra nó, nó không hoạt động chút nào. Nhưng nó mang lại cho người chơi cảm giác thú vị hơn. Trong thực tế, nó sẽ mang lại một sự nghiệp tuyệt vời người chơi cần phải sử dụng trí thông minh của họ để làm việc chăm chỉ, tập trung và xây dựng kinh doanh tốt để thành công. Khi bạn nói về đồ họa trò chơi, bạn thấy buồn cười khi
các nhân vật của trò chơi bị chặn, nhưng không hoàn toàn giống như Minecraft. Kể từ khi tất cả mọi thứ trong các nhân vật của trò chơi được tạo ra, các nhân vật có thể khác nhau. Họ sẽ là khách hàng của quán cà phê của bạn và barista cũng rất đẹp. Hãy đến đây để mời và phục vụ những người yêu thích cà phê Đầu tiên, khi bạn mở
một cửa hàng, bạn có thể kinh doanh ở một nơi nhỏ. Trong cửa hàng này, bạn chỉ có thể giao dịch trên một số ki-ốt. Ngoài ra, người tiêu dùng hiếm khi đến mua cà phê cho vui. Đừng tuyệt vọng vì chúng tuyệt vời, nhưng chúng sẽ có sẵn thường xuyên trong cửa hàng của bạn. Bạn phải được tốt; Nếu bạn chú ý nhiều hơn sau khi in và
sau khi nhận được nhiều tiền hơn, hãy bán nhiều hơn. Đó là một cách tuyệt vời để lạm dụng danh tiếng của bạn, thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn và cung cấp chất lượng tốt nhất. Ngoài việc nâng cao chất lượng cà phê, bạn cũng cần phải lo lắng về việc sản xuất cà phê mới. Ngoài ra, những cách làm cà phê mới hay các món
ăn mới phải được mở khóa để thu hút khách hàng thiếu kiên nhẫn. Ngoài ra, thuê thêm người quản lý để cải thiện chất lượng của các barista. Nếu chân nặng, vui lòng mở thêm cửa hàng trên toàn thế giới Yêu cầu Android: Android 4.4 Kích thước: Cài đặt 50.3Mb: 1 000 000 + Xếp hạng cho 3 + năm Trình tải xuống tốt nhất cho Mod!
Trình tải xuống tốt nhất cho các tệp mod! Idle Coffee Corp v1.0.226 PARA HİLELİ APK, kafe işletme ve idle oyunları seviyorsanız deneyebileğiniz yapımcılığı boomBit firm Gamesasınının üstlendiği Android platformuna yeni giriş yapan Бірісідир. Mục tiêu của bạn là chăm sóc nhân viên và khách hàng trong quán cà phê bạn sở hữu, hoàn
thành nhiệm vụ và phát triển doanh nghiệp của bạn. Do các vấn đề tài chính và những khó khăn chung kinh nghiệm trong Непрабйа кава Corp, mod APK tức là gian lận tiền không giới hạn, gian lận vàng không giới hạn, vì vậy bạn có thể thưởng thức các trò chơi để kết thúc đầy đủ, cải thiện các cửa hàng và mở chi nhánh tại các thành
phố mới. Фарклі кабвелер, quá nhiều khách hàng, doanh nghiệp đang phát triển của bạn và nhiều hơn nữa đang chờ đợi bạn. Sửa lỗi đã được thực hiện cho Idle Coffee Corp v1.0226. Thổ Nhĩ Kỳ дестеджі có sẵn. Графіклері 3D và chất lượng âm thanh là tốt. Контрактний có thể được cung cấp với đôi пармак. Idle Coffee Corp. có
hơn 10.000 lượt tải xuống trong Cửa hàng Play. Hình ảnh cảnh báo từ trò chơi của chúng tôi: chỉ cần đọc phần thiết lập để có thể sử dụng các trick trong trò chơi mà không có vấn đề. Idle Coffee Corp v1.0.226 MOD APK DOWNLOAD - 37MB RESERVE LIST RESERVE LISTINGS Hãy tải xuống và thiết lập tệp APK MOD Idle Coffee
Corp v1.0226 MOD của chúng tôi và đăng nhập vào trò chơi. Idle Coffee Corp v1.0.226 tiền cheat apk: trong trò chơi phát triển và bạn có thể chi tiêu tiền như bạn muốn khi mở quầy hàng mới. (ілк парайи казандіктан сонра) Idle Coffee Corp v1.0226 vàng cheat apk: chỉ cần nhìn vào số lượng vàng khi bạn đăng nhập vào các trò chơi.
(mặc dù бабар 0 dường như bằng không, nó là không giới hạn) Травенй 15, 2019TOPRAK KOÇ Більгілендірме 1: Cloud.mail.ru trên tập tin непрбмий là một vấn đề tạm thời gây ra bởi các tab mới angler Mail.ru trong một số trình duyệt інтернет, bạn chỉ cần xem video từ nút dưới đây để ngăn chặn hoặc ít nhất là tải về các tập tin.
Thông tin 2 cho vấn đề tải về tập tin (bạn cũng có thể sử dụng liên kết sao lưu) : Đôi khi xxxx-androidoyunclub.apk 3 tập tin không thể được tải về. nếu bạn gặp lỗi, hãy cloud.mail.ru tải xuống (những năm 20060) và thử lại, sau khi thử 1-2 lần, quá trình tải xuống sẽ bắt đầu. Більгілендірме 3: Bạn có thể nhận được ціхазларда một lỗi
Досй Ажиламіор, tải về bằng cách sử dụng trình quản lý tập tin trên thiết bị của bạn hoặc nhập và mở thư mục бавантабити, nó sẽ được cài đặt mà không có vấn đề. RAR PHÁT HÀNH VIDEO NARR CLOUD.MAIL.RU TẢI VIDEO IDLE Coffee Corp MOD APK (Нескінченні гроші) - Ви лбите каву? Хочете володіти власною кав'ярні?
Або просто зробити власну смачну каву? Тоді не можна ігнорувати гру, яка обертається навколо надзвичайно привабливих кавових чашок. Бнаменита набва кавовобо бізнесу BoomBit Games вас не розчару. Гра дозволяє досліджувати більш глибокі області світу кавового бізнесу і будувати свій власний бренд, щоб
принести величезні прибутки. Побудувати власну кавову імперіюIdle Coffee Corp. дозволя управлбти власно меребе кав'бренй бабатбма філіями по всбому світу. По-перше, щоб побудувати магазин, потрібно найняти бармена з різноманітною кавою, найняти гарне управління і модернізувати магазин. Менеджер дуже
quan trọng đối với vai trò của việc gây quỹ càng nhiều càng tốt. Để tối ưu hóa khả năng của các nhà quản lý, bạn cần phải liên tục nâng cấp chúng nếu bạn không muốn thu nhập dần dần mất đi. Không chỉ vậy, bạn phải quản lý 3 chi nhánh khác nhau ở New York, Berlin và Atlantis. Mỗi chi nhánh có các loại cà phê và thẻ thu khác nhau.
Bạn sẽ phải nâng cấp và tìm cà phê phù hợp với từng chi nhánh để mang lại lợi nhuận cao nhất. Một khi bạn đã xây dựng các cửa hàng lớn, nguồn thu nhập sẽ rất lớn và bạn sẽ trở thành một ông chủ giàu có. Nếu bạn muốn làm chủ đội ngũ thợ mỏ vàng, hãy thử ông trùm thợ mỏ nhàn nghiêm.Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền
hơn? Tại Idle Coffee Corp., bạn là một người kinh doanh, vì vậy bạn phải tìm cách cho thu nhập cao nhất. Một số cách để tạo ra lợi nhuận cao: Nâng cấp nhân viên: chăm sóc nhân viên để đạt được hiệu quả cao nhất. Ví dụ, quản lý nâng cấp để gây quỹ nhanh chóng và đủ trong mỗi chi nhánh. Hoặc nâng cấp bartender để tăng lợi
nhuận của từng loại cà phê nhiều lần. Cà phê: Nghiên cứu, khám phá nhiều loại cà phê mới, đặt đúng loại trong từng chi nhánh để tăng 20% chi phí. Nâng cấp và phục vụ cà phê phù hợp cho khách hàng để tăng giá. Thu thập thẻ từ hộp: thẻ có thể mang lại giá trị độc đáo: tăng tiền thưởng trong doanh thu, nâng cấp cho cà phê,... Thẻ
nhận được từ hộp cao cấp được miễn phí hàng ngày hoặc mua bằng tiền. Tự tăng doanh số: Bạn sẽ thấy nút tăng doanh số ở bên trái. Điều này cho phép bạn tăng gấp đôi thu nhập của mình trong 4 giờ để đổi lấy việc xem quảng cáo. Ngoài ra, bạn có thể tăng gấp đôi doanh thu ngay cả khi ngoại tuyến. Khi bạn nhập lại, hãy xem
quảng cáo trong mỗi chi nhánh để tăng gấp đôi lợi nhuận của toàn bộ chuỗi. Uy tín: Đây là một tính năng cho phép bạn xóa tất cả những thành tựu của bạn để đổi lấy đậu vàng. Đậu vàng sẽ giúp bạn mở khóa và nâng cấp Epic Baristas (nhân viên đặc biệt) để tăng doanh thu cho các loại đồ uống khác nhau. Xem quảng cáo: Điều này sẽ
giúp bạn rất nhiều. Ví dụ, thanh toán bù trừ thời gian nâng cấp, tăng doanh thu, hoặc nhận được vàng miễn phí ... Ngoài ra, có rất nhiều tính năng hấp dẫn đang chờ bạn khám phá. Trở thành một người đàn ông giàu có Sau một thời gian kinh doanh chiến lược, bạn sẽ trở thành một ông chủ giàu có tại Idle Coffee Corp. Bạn chỉ cần
quyên góp tiền từ nhân viên và chuỗi cửa hàng lớn trên toàn thế giới. Tại thời điểm đó, mỗi nhấp chuột sẽ mang lại cho bạn rất nhiều vàng. Đó là cảm giác mà ông chủ tò mò, phải không?Đồ họa tại Idle Coffee Corp cực kỳ đẹp với đồ họa 3D. Những hình ảnh cũng rất chân thực với màu sắc hài hòa và hình ảnh khách hàng rất hài hước.
Ngoài ra, các địa điểm trong trò chơi cũng rất sáng sủa ở từng khu vực. Đặc biệt là tại chi nhánh ở Atlantis - thành phố huyền thoại dưới biển vô cùng nên thơ. MOD APK phiên bản idly coffee Corp. Tính năng MOD tiền không giới hạn: Tiền tăng theo chi phí. Tải về trò chơi APK coffee Corp MOD đơn giản cho Android, Idle Coffee Corp
tương đối đơn giản một trò chơi nhàn nhã. Bạn có Chỉ cần thưởng thức những ly cà phê tốt nhất, chỉ cần tìm một chiến lược kinh doanh mới cho các cửa hàng. Kiến thức trong trò chơi được áp dụng đầy đủ và cuộc sống phục vụ doanh nghiệp của bạn. Chỉ cần tải trò chơi này về điện thoại của bạn, bạn có thể trở thành ông chủ của
chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất thế giới, thậm chí còn nhiều hơn Starbucks. Starbucks.
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