Franšíza Wellenmark

dostupný spôsob ako začať vlastný biznis
Chcete rýchlo rozbehnúť vlastné podnikanie v
perspektívnej sfére a získať úspešný biznis s
minimálnym vkladom?

franšízu bez viazanosti a so širokou škálou
možností. Franšízu Wellenmark.

V takom prípade Vám ponúkame dostupnú

1. Pre koho je naša franšíza určená
1.1. Chcete začať vlastný retail biznis v sfére darčekov a darčekových košov.
1.2. Máte obchod s bižutériou, doplnkami alebo darčekovými predmetmi,
ale chcete svoju ponuku rozšíriť a prilákať tak širší okruh ľudí alebo sa stať
súčasťou niečoho väčšieho.
1.3. Vlastníte obchod, ale chcete zmeniť jeho formát.

2. Čo je Wellenmark
Wellenmark - to je registrovaná obchodná
značka a reťazec darčekových predajní na
Slovensku. Je to obchodná sieť s darčekovymi
košmi a predmetmi, čokoládou, luxusným
alkoholom, vínami a špecialitami z rôznych
kútov Európy.
Sme priamym dovozcom väčšiny produktov,
ktoré Vám predkladáme a odborníci z našej
spoločnosti neustále dávajú pozor na to, aby sa
katalóg dopĺňal iba o tovar, po ktorom je dopyt a
v najväčšej miere tak spĺňal preferencie
spotrebiteľov.
Účelom tohto projektu je ďalšie rozšírenie a
rozvoj siete franšízového obchodu, ako vo
väčších, tak aj v menších mestách na Slovensku.

ktoromkoľvek meste a spája tak v sebe výhody
malého podnikania a franšízového systému,
čím mnohonásobne zvyšuje Vaše vyhliadky na
úspech.
Už sme získali skúsenosti s vedením franšízovej
siete s ohľadom na regionálne odlišnosti . Dnes
je obchodovanie so sieťou Wellenmark výhodné
vďaka overenému plánu práce, navrhnutému
tak, aby minimalizoval všetky Vaše riziká a
poskytol Vám tak spoľahlivý nástroj na otvorenie
vlastného obchodu.
Prísne dodržiavame „Európsky kódex etiky
franchisingu“ a zameriavame sa na silné a
dlhodobé obchodné vzťahy.

Franšíza Wellenmark Vám ponúka možnosť
stať sa vlastníkom vlastného biznesu, koncepcia
ktorého
pracuje
rovnako
úspešne
v
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3. Hlavné výhody našeho partnerstva
3.1. Wellenmark je uznávaná obchodná značka, ktorá obsadila prvé priečky
vo výsledkoch internetového vyhľadávania na Slovensku. Každý deň tvrdo
pracujeme na jej popularite, podielu na trhu a brilantnom obraze.
3.2. Kvalitné produkty, rýchla a jednoduchá logistika, nízke prvotné
investície ako aj rozmanitosť a ﬂexibilita formátov otvorených predajní a
interakcia s nami.
3.3. Stanete sa sieťovým partnerom a úspech dosiahnete pomocou našich
nadobudnutých skúseností a technológií podnikania. Poskytneme Vám
náš súčasný obchodný model a Vy na jeho základe vybudujete svoj vlastný
biznis, dosiahnete zisk a potešenie z práce.
3.4. Základným znakom nášho návrhu je to, že vždy máte možnosť
premeniť už existujúci obchod a stať sa tak partnerom siete.
3.5. Každému partnerovi je pridelená exkluzívna teritoriálna oblasť služieb.
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3.6. Vy sami si formujete sortiment na základe našich katalógov alebo
môžete využiť naše hotové riešenia výberu produktov pre obchod Vášho
formátu.
3.7. Svoj sortiment môžete nezávisle rozširovať – pridávať potravinárske
výrobky na úkor ponuky iných dodávateľov alebo pridať iné, nepotravinové,
kategórie (šperky a doplnky, módny tovar pre domácnosť, sortiment určený
na rekreáciu a rôzne darčekové predmety). Veľké plus je, ak už v týchto
kategóriách máte obchodné skúsenosti.
3.8. Podporujeme Vás a Vašu ﬁrmu každý deň a to pomocou našej výhodnej
platby v splátkach za nákup tovaru a výrobkov.
3.9. Neustále vyvíjame nové darčekové koše a kolekcie, prispôsobené
rôznemu publiku a inidividuálnym potrebám.
3.10. Nie je potrebné, aby naši partneri rozvíjali vlastnú výrobu darčekových
košov. Využite naše kvalitné fotograﬁe a predložte svojmu zákazníkovi výber
z viac ako 50 darčekových košov. Vaša objednávka bude odoslaná okamžite
a dodaná nasledujúci deň.
3.11. Naši partneri nepotrebujú skladové priestory, rýchle dodanie tovaru
nenechá Vaše priestory prázdne. Vy ušetríte na prenájme, čo zvyšuje obrat
ﬁnančých prostriedkov a návratnosť investícií.
3.12. Všeobecná reklama celej siete výrazne, až desaťnásobne, znižuje
náklady na reklamu v populárnych publikáciách a televíznom vysielaní.

Ekonomické ukazovatele
Keďže ﬂexibilita franšízy Wellenmark umožňuje implementovať a
prispôsobiť ju veľmi odlišným podmienkam, tak je odhadovanú ziskovosť
možné určiť len inidividuálne, berúc do úvahy mesto, polohu a priestory.
Podľa Vašich preferencií môžete pracovať sami alebo najať zamestnancov.
Každopádne, zisk bude stále individuálny, v závislosti na obrate.
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4. Čo dostanete s našou franšízou
4.1. Právo na používanie značky Wellenmark a
jeho ﬁremnej identity.

4.6. Poskytovanie kontaktov
dodávateľov (ak je to potrebné).

4.2. Balík dokumentácie pre prevádzku
obchoda - plán HACCP, pravidlá práce so
zákazníkmi atď.

4.7. Umiestnenie informácií o obchode na
stránky materskej spoločnosti, sociálne siete,
mapy Google.

4.3. Individuálne poradenstvo a podpora v rámci
všetkých pracovných otázok vo všetkých fázach
výstavby, rozvoja a prevádzkovania podnikania.
Diskusia o všetkých Vašich iniciatívach a
záležitostiach s nimi súvisiacimi.

4.8.
Dodávanie
potrebných
dizajnových
reklamných
materiálov
a
marketingová
podpora vo forme bezplatných produktov,
výrobkov na komisionálny predaj atď.

4.4. Školenie Vašich zamestnancov našimi
špecialistami.
4.5. Organizácia dodania
najvýhodnejšie ceny.

produktov

za

doplnkových

4.9. Bezplatná podpora pri tvorbe dizajnu.
4.10.
Účasť
obchodu
vo
reklamných kampaniach siete.

všeobecných

4.11. Férová sadzba licenčných poplatkov vo
forme ﬁxných mesačných príspevkov.

A tiež
Vy sami si formujete sortiment a cenotvorbu na základe našich katalógov
alebo môžete použiť naše hotové riešenia výberu sortimentu pre obchod
Vášho formátu.
Okrem toho môžete rozšíriť svoju vlastnú ponuku sortimentu, rožšíriť
skupiny potravín na úkor iných dodávateľov alebo zaradiť rôzne
nepotravinové kategórie.
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5. Čo je potrebné na to, aby ste sa stali súčasťou siete Wellenmark a
našim partnerom
5.1. Byť právnickou alebo fyzickou osobou s
povolením viesť podnikateľskú činnosť
5.2. Je potrebné mať status a číslo platiteľa DPH.
5.3. Chápať ako veľmi zodpovedný krok
plánujete spraviť a čo chcete vo výsledku získať.

5.6. Mať skúsenosti alebo túžbu praktizovať
obchodnú činnosť a osobne sa zúčastňovať na
procese riadenia obchodu.
5.7. Byť pripravený splniť podmienky uvedené v
licenčnej zmluve.

5.4. Mať predstavu o činnosti maloobchodu.
5.5. Mať k dispozícii ﬁnančné zdroje na otvorenie
obchodu (od 4000 do 8000 Eur na nákup
obchodného a pokladničného zariadenia,
vonkajší dizajn a prvotný nákup tovaru).

6. Požadované paramatre na
mesto a obchodné priestory
6.1. Mesto má aspoň 3000 obyvateľov.
6.2. Obchodný priestor musí byť v osobnom
vlastníctve alebo v dlhodobom prenájme.
6.3. Priestor by sa mal nachádzať vo
frekventovanej lokalite s veľkým pohybom
dopravy a obyvateľstva.
6.4. V prevádzke musí byť povolené
obchodovanie s balenými potravinovými
výrobkami.
6.5. Rozloha prevádzky je minimálne 20m2.
6.6. Ak okná prevádzky smerujú na slnečnú
stranu, je žiadúca inštalácia klimatizácie.
6.7. Možnosť umiestniť označenie prevádzky na
fasádu budovy.
6.8. Možnosť parkovania áut v tesnej blízkosti
obchodu
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Ak sa Vám páči myšlienka stať sa partnerom siete, jednoducho
zanechajte svoju žiadosť na info@wellenmark.sk a my Vás
budeme v čo najkratšom čase kontaktovať, aby sme prebrali
bližšie podrobnosti a poskytli Vám potrebné referenčné materiály.
Následne spoločnosť preštuduje Vašu ponuku a v priebehu týždňa
Vás bude kontaktovať.
S pozdravom,
Váš Wellenmark
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