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Про Львівську Майстерню Шоколаду
«Львівська майстерня шоколаду» створює
шоколадні вироби ручної роботи та дарує
щастя людям з добрим смаком…

Ми в Україні та у Європі

атмосфера». На сьогодні ЛМШ представлена 45
закладами в 26 містах України. В 2012 році компанія
успішно вийшла на європейський ринок першим
закладом у Кракові та поступово розширює
мережу у великих містах Європи. В грудні 2015 року
ЛМШ розпочала розвиток мережі в Азії відкриттям
закладу в серці Азербайджану – місті Баку.

ЛМШ заснована 2009 року у Львові та стала
невід’ємною частиною бренду сучасного Львова,
адже місто віддавна славиться «добрим солодким» і ще з ХІХ ст. шоколад зі Львова експортувався до всієї Європи. Вже більше 8-ми років
шоколад від ЛМШ є традиційним сувеніром, який
разом зі спогадами везуть зі Львова, а для львів’ян
він став справжньою гордістю.

Ми запрошуємо до співпраці потенційних
франчайзі, з якими ділимось секретами ведення
успішного бізнесу та спільно розвиваємо мережу
шоколадних крамниць та кав’ярень!

В 2010 році «Львівська майстерня шоколаду»
почала дарувати частинку Львова по всій Україні
та виросла в мережу шоколадних крамниць
і кав’ярень, в яких панує унікальна «львівська

Детальну інформацію про умови надання
франшизи та особливості бізнесу можна переглянути в таких матеріалах: загальні умови надання
франшизи та наша презентація (див.нижче).
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Переваги для Франчайзі
право на використання ТМ “Львівська
Майстерня Шоколаду”
супровід на всіх етапах запуску
брендбук
дизайн-проект приміщення
прорахунок фінансової моделі
програмне забезпечення/CRM-програма

контакти постачальників
навчання персоналу, тренінгові програми
технологічні карти
логістика
маркетингові послуги
послуги дизайну
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Загальні умови
Львівська Майстерня Шоколаду виготовляє
вироби з шоколаду за унікальними рецептами
та технологіями для того, аби подарувати
щастя людям з добрим смаком, реалізувати
їх у офіційних крамницях, а також у закладах
франчайзингового партнерства.

Франчайзі — партнер бізнесу, який відкриває шоколадну крамницю та кав’ярню під ТМ
«Львівська Майстерня Шоколаду», які призначені для торгівлі погодженим асортиментом
продукції Франчайзера.
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Загальні вимоги
вступний (паушальний) внесок у розмірі 15 000 у.o. від продажів за місяць
щомісячний платіж, який визначається під час укладання договору
сума роялті, що визначається від продажів за місяць
місце розташування закладу в центральній частині міста
приміщення площею 120-150 м², з яких мінімум 90 м² – це торгова площа закладу
виконання умов та стандартів Львівської Майстерні Шоколаду
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Як почати співпрацю
Щоб стати франчайзі-партнером Львівської Майстерні Шоколаду необхідно здійснити:
запит щодо потенційного партнерства у форматі франчайзингу
аналіз ринку регіону
пошук потенційного приміщення для крамниці та кав’ярні
вкладення інвестицій у бізнес
підписання договору оренди приміщення та договору франчайзингу
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Формати закладів Франчайзі

м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 34. Торгова площа: 116 м2.

м. Дніпро, вул. М. Глінки, 2, ТРЦ «МОСТ-Сіті». Торгова площа: 85 м2.
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м. Луцьк, просп. Волі, 15. Торгова площа: 212 м2.

м. Баку (Азербайджан), вул. Юсіфа Маммедалієва, 42а. Торгова площа: 190 м2.
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Менеджер проектів та програм відділу франчайзингу
«Львівська майстерня шоколаду»
Юлія Коваль
+38 050 432 78 80
ykoval@chocolate.lviv.ua
www.chocolate.lviv.ua
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Приєднуйтесь до великої
шоколадної сім’ї!

15

Шоколад, там, де ти!

