Загальні умови надання франшизи
від «Львівської майстерні шоколаду»
Дякуємо за Ваш інтерес у співпраці з «Львівською майстернею шоколаду».
Наша компанія активно розвиває франчайзингові проекти в усіх регіонах України та
за кордоном. Ми відкриті до діалогу з усіма зацікавленими особами, проте, насамперед,
пріоритетними для нашого бізнесу залишаються обласні центри чи міста України з
населенням більше 200 тис. мешканців, а також країни Європи та пострадянського простору.
В окремих випадках розглядаємо можливість надання франшизи на інших континентах.
Якщо Ви хочете стати франчайзі-партнером, врахуйте основні початкові
вимоги.
Загальні умови співпраці:
1. Вступний внесок у розмірі 15000 доларів США (в межах України), який включає:
• право на використання ТМ;
• консультації та супровід запуску бізенсу.
2. Продукція надається франчайзі для подальшої реалізації у закладі зі знижкою від 30%.
3. Франчайзі сплачує щомісячний платіж, який визначається під час укладання договору.
Загальні вимоги до приміщення:
1. Перевага надається приміщенням з фасадним входом та мінімум одним фасадним вікном.
2. Приміщення площею 120-150 кв.м, з яких мінімум 90 кв.м. – це торгова площа закладу.
3. Місце великих потоків людей в центральній частині міста.
4. Бажана наявність автостоянки біля закладу.
Ми готові розглядати кожен окремий варіант.
Просимо Вас врахувати те, що ми пропонуємо Вам самостійно вести успішний бізнес та
проявляти власні комерційні якості. Ми розраховуємо на досвідчених та реалізованих
партнерів, які свідомо готові нести витрати на запуск (ремонтні роботи тощо) та підтримку
власного бізнесу, готові нести ризики за бізнес, яким планують управляти. Команда
«Львівської майстерні шоколаду» як франчайзер зі своєї сторони максимально консультує на
постійній основі та на взаємовигідних умовах надає продукцію за спеціальними цінами.
Разом з Вами ми допоможемо зробити Ваш заклад прибутковим, а також схожим на кращі
заклади мережі в інших містах України, в яких панує унікальна «львівська атмосфера». Якщо
у Вас є потенційна можливість стати франчайзі «Львівської майстерні шоколаду» – просимо
контактувати з менеджером проектів та програм відділу франчайзингу.
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