Andulka míří do Vašeho města!
Představte ji právě VY!
Hledáme franchisanty do krajských měst!

Popis franchisového systému:
Společnost Andulka je dynamický, rychle a neustále se rozvíjející firma, s bohatými
zkušenostmi v oblasti úklidu bytových domů a domácností.

Věříme, že společně budeme silnější
Chceme vybudovat síť šikovných a spolehlivých úklidových firem, aby společně vydělávaly a
budovaly značku kvality pod jednou střechou, za stejných podmínek – pod záštitou
značky Andulka. Koncept Andulka není krátkodobé rozhodnutí na zkoušku. Je to koncept
dlouhodobé

spolupráce

a

prosperity.

FRANCHISA

Andulka

nevytváří

mezi

FRANCHISANTY konkurenční prostředí, ale právě naopak. Táhneme za jeden provaz a
společně chceme pomáhat našim zákazníkům a budovat značku Andulka.
Léty ověřené a do dokonalosti dotažené know-how firmě umožňuje dodávat velmi kvalitní
služby všem domácnostem. Neslibujeme vzdušné zámky a nereálné výdělky, ale umožňujeme
každému spolupracujícímu subjektu získat finanční nezávislost a kvalitní dlouhodobý příjem.

Andulka v bodech


Firma specializující se na úklid bytových domů a domácností.



Dbáme na osobní přístup a kvalitu odvedené práce.



Obsloužili jsme již tisíce spokojených zákazníků.



Jsme dynamická a stále rostoucí firma.



Zákazník je u nás na prvním místě.

Proč s námi?


Dokázali jsme vytvořit fungující podnikatelský model.



Víme, co funguje a co ne.



Hledáme dlouhodobou perspektivu raději než krátkodobý zisk.



Chováme se férově k zákazníkům, partnerům, spolupracovníkům i konkurenci.

Koho hledáme?


Spolupracovníky a partnery s podnikatelským duchem.



Investovat čas a úsilí do budování něčeho vlastního.



Spojit své jméno se silnou značkou.

Co nabízíme?


Možnost být na začátku vzniku nového trhu a těžit tak z následných výhod.



Know-how fungujícího businessu.



Osvědčený a úspěšný obchodní model a odpovídající výdělky.



Fungující postupy vytvořené pro místní podmínky.



Návod, jak vést úspěšně podnik.



Poskytneme Vám značku prověřenou tisíci zákazníky a odpovídající reference.



Centrální marketingovou a obchodní podporu.



Centrální IT podporu.



Připravené smlouvy se zákazníky.



Profesionální školení a školící materiály pro zaměstnance.



Setkávání se s dalšími franchisovými partnery.



Možnost tvořit něco vlastního pod křídly velké značky.

Vstupní investice


Vstupní poplatek 20 000,- Kč



Měsíční průběžný poplatek 3 000,- Kč



Smlouva se uzavírá na 3 roky, s následnou prolongací



Návratnost investice 6-12 měsíců

Pokud máte zájem o bližší informace o této příležitosti, kontaktujte nás:

Pavel Hála
Telefon: 733 674 464
Email: spoluprace@naseandulka.cz
Web: www.naseandulka.cz

