


Заклад, що живе 
з Вами в ритмі
великого міста!

Якщо ви ведете активний спос�б
життя, ц�нуєте св�й час, але при цьому
є поц�новувачем комфорту � хорошого
серв�су - це м�сце саме для Вас!



Про нас
Сфера д�яльност� Фаст-фуди;

Основн� групи товар�в /послуг Донер-кебаб,
Ланч-бокси;

Країна походження франшизи Україна;

Р�к заснування компан�ї -2017р.;
Початку франчайзингової д�яльност�
серпень 2018р.;
Середня роздр�бна ц�на товар�в / послуг
(середн�й чек) 105 грн;

.



Чому саме франшиза?

Менше  помилок

Економ�я ресурс�в, до 10 000$  

втраченого прибутку

Більше  прибутку

Злагоджена � налаштована
система

Менший  ризик

80% заклад�в зачиняється в
перший р�к роботи

Більше  досвіду

швидке прийняття р�шень,
в�дкриття за 2 м�сяц�



Формат франшизи

S M L

16 -25  м

Роялти  2%

Терм�н  окупност�
в�д  10 м�сяц�в

Інвестиц�я
в�д  18000$

2
25 -60  м

Роялти  2%

Терм�н  окупност�
в�д  12 м�сяц�в

Інвестиц�я
в�д  23000$

2 в�д  60  м

Роялти  2%

Терм�н  окупност�
в�д  15 м�сяц�в

Інвестиц�я
в�д  30000$

2



Що входить у
франчайзовий
пакет?

оренда прим�щення (перший � останн�й м�сяц�);
ремонт прим�щення;

обладнання для кухн�;
обладнання для гостьового залу;

зовн�шня реклама � вив�ски;

маркетинг перед в�дкриттям;

закуп�вля продукт�в перед в�дкриттям;

терм�н окупност� �нвестиц�й до 12 м�с.
 



Дозв�л на роботу п�д торговим знаком "I Love

Kebab" (Я люблю кебаб);

Стандарти роботи � обслуговування;

Авторськ� рецептури � технолог�чн� карти;

Навчання з управл�ння п�дприємством;меню �
стандарти прим�щення;

Консультац�йна та маркетингова п�дтримка;

Виїзд команди на в�дкриття, навчання персоналу;

Додатков� послуги(узгоджуються попередньо).

 

Роялті та рекламні відрахування
сплачуються, починаючи з 2-го

місяця роботи закладу.

Вартість франшизи в містах з
кількістю населення 
до 100тис. - 4000$
від 100тис. - 6000$



Прим�щення в перш�й л�н�ї, з хорошим
п�шох�дним � автомоб�льним траф�ком,

наявн�сть великих фасадних в�кон, вс�х
комун�кац�ї;
Вимоги до площ� в�д 20 до 120 кв. м;

Необх�дна к�льк�сть сп�вроб�тник�в в�д 2 до
6 ос�б;

 

Вимоги  до

франчайзингового  об 'єкта



Наші переваги

1
Бізнес-модель

Простий � зрозум�лий бренд;

 Ф�рмовий стиль � елементи
дизайну;

3
Кухня

Власн�сть виробництва
м'ясних нап�вфабрикат�в
 Власна вип�чка лаваша;

2
Математика

Рентабельн�сть б�знесу понад  

30%;

Конкретн� �нвестиц�ї у
в�дкриття.

4
Технологія

Ун�кальна технолог�я
приготування кебаб�в

5
Маркетинг

Робоча система маркетингу; 

Рекламна п�дтримка;

6
Привітність

Наявн�сть в�дгук�в кл�єнт�в в
соц�альних мережах;



Що Ви отримуєте після
запуску закладу?

Дозв�л на роботу п�д
торговим знаком "I Love

Kebab" (Я люблю кебаб);

Авторськ� рецептури �
технолог�чн� карти

Меню � стандарти
прим�щення

Консультац�йна та
маркетингова п�дтримка;

Стандарти роботи �
обслуговування

Виїзд команди на в�дкриття,
навчання персоналу



Будь там, де смачно!

телефон франчайзера 
+38(093) 571 36 30 

Контакти


