Відкрийте
Франшизу з
Pizza House!

0800 60 10 60
pizzahouse.ua

бізнес

Відкрийте власний
у рідному місті з франшизою
від Pizza House!
Франшиза «Pizza House»: якісний продукт,
надійні умови співпраці, підтримка на
кожному кроці.

Компанія

Pizza House

працює на ринку доставки піци в Києві з 2008 року. Pizza House - це мережа закладів, яка нараховує
вже 8 власних піцерій, а також сервіс швидкої доставки. В 2016 та 2020 р. компанія отримала
нагороду "Зірка якості" і звання "Краще підприємство України", відповідно до критеріїв Національного
рейтингу якості товарів та послуг.

Сьогодні Pizza House - це мережа закладів, в яких надається високий рівень сервісу, великий
асортимент якісних і смачних страв за доступними цінами. Цінове позиціонування: середні ціни.

Наша спільна мета: до 2030 року в кожному місті з чисельністю населення від 300 тис. жителів
відкрити не менше однієї піцерії.

Позиціювання: забезпечити найвищий сервіс та якість в кожному закладі мережі, тому що для нас
кожне замовлення - термінове, кожен наш Гість - VIP"

«Ми перетворюємо обіди і вечері в неймовірні гастрономічні подорожі.
Стратегія: надавати кожному Гостю Pizza House швидке приготування, смачну їжу з продуктів високої
якості і відмінне обслуговування.

«Наші Гості, це VIP-персони для нас. Реалізувати їх бажання і потреби - це наше першочергове
завдання. Ми бережемо час кожного нашого Гостя, тому якість їжі і швидкість в нашій роботі є
первинним значенням. ЯШУ - якість, швидкість, увага».
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Вул. Пушкінська, 24-А
Пр. Бажана, 14
Пр. Героїв Сталінграда, 24А
Вул. Борщагівська, 15
Пр-т. Броварський, 29А (м Дарниця)
Вул. Саперно-Слобідська, 8
Пр. Порика, 9
Вул. Оноре де Бальзака, 55Б.

Ми будемо раді відкритися
у кожному місті України!

12 переваг

відкрити франшизу з Pizza House
Одна з найкращих СРМ-програм
на ринку громадського
харчування - ііkо

Власна мотиваційна
програма, яка
об'єднує всі піцерії
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Зареєстрована ТМ
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виробництво
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напівфабрикатів
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власна служба

безпеки компанії

Власний
контакт центр

Власна служба
доставки

3

7

популярний асортимент

страв

Ми досвідчені. Працюємо
з 2008 року
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Стандартизація
всіх процесів

Багаторівневий
курс навчання на
постійній основі
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Ми отримали "Зірку
якості" і "Краще
підприємство року"
в 2016 і 2020 році

Піцерія:
доставка + зона to go

C

Паушальний внесок: 10 000$@

C

Інвестиції: від 40 000$@

C

Ліцензійний внесок: 2000$@

C

Маркетинговий збір: 1,5%%

C

Роялті: 33

C

Самоокупність - від 10 місяців@

C

Повернення інвестицій - від 2 років.

Сімейна піцерія:
(від 20 – до 40 посадкових місць)

L

Паушальний внесок: 14 000$I

L

Інвестиції: від 55 000$I

L

Ліцензійний внесок: 2500$I

L

Маркетинговий збір: 1,5%=

L

Роялті: 3%=

L

Самоокупність - від 1 рокуI

L

Повернення інвестицій - від 2,5 років.

План роботи

з майбутнім франчайзі
x
x
x
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знайомство

x
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x
x

Початок роботиY
Пошук керівництваY
Пошук приміщенняY
Пошук команди;

2 тиждень
1 тиждень

7-12 тиждень
3-6 тиждень

x Підписання договору про нерозголошення
комерційної таємниціY
x Складання фінансової моделі для вас,
маркетингове дослідження вашого містаY
x Підписання договору комерційної концесії
(договору франчайзингу);

Технічне відкриття;¾
Навчання всього персоналу;¾
В'їзд команди, відкриттяY
Офіційне відкриття - ми будемо разом
святкувати та працювати як єдина команда;

13-14 тиждень
x НавчанняY
x РемонтY
x Пошук лінійного
персоналу;

Що входить
В СУМУ інвестицій:

; Допомога в розробці індивідуального дизайн проекту>
; ТК (Технологічні картки)>
; Планування та розташування обладнання, комплектація робочих
місць>
; Навчання персоналу всіх комплектуючих підрозділів>
; Повний комплект інвентаря для усіх структурних підрозділів>
; Ліцензія CRM, iiko, на кожне робоче місце>
; Консультація по відкриттю підприємства>
; Зовнішнє та внутрішнє брендування піцерії вивіска, банери, барна
стійка
; Планування розсадки, розміщення меблів в залі, комплектація залу>
; Маркетингова підтримка>
; Підключення нової піцерії до усіх інформаційних ресурсів компанії>
; Закупівля аксесуарів, предметів інтер’єру залу, замовлення бердової
упаковки компанії;

Що не входить
В СУМУ інвестицій:

* Оплата першого та останнього місяця оренди приміщення
* Послуги брокера/колектора (якщо вони беруть участь у
пошуку приміщення оренди)
* Ремонт приміщення
* Первинна закупівля продуктів та первинних матеріалів та
упаковки
* Проект відкриття та локальні маркетингові заходи
обговорюються індивідуально
* Отримання всіх дозволів від контролюючих органів для
роботи закладу громадського харчування;

Що входить

в паушальний внесок:
: Право використовувати комплекс прав на ТМ у Вашому місті<
: Право використовувати сайт та інші сайти, створені для ведення
бізнесу під ТМ «Pizza House»<
: Франчайзі бук, що надає повне уявлення про концепцію Pizza House,
пакет стандартів та інструкцій, відеоматеріали, цілодобовий доступ
до всіх електронних документів компанії
: Розрахунок фінансово-інвестиційної моделі<
: Консультація щодо вибору приміщення та затвердження локації<
: Консультаційна підтримка при підписанні договору оренди<
: Пропозиції постачальників та моделей торгового та виробничого
обладнання<
: Покрокова інструкція персонального менеджера з відкриття<
: Консультації при обранні ключових співробітників піцерії<
: Навчання та стажування ключових співробітників піцерії (без
проживання);

: Підтримка при відкритті - надання Start-up команди з відкриття на 5 днів<
: Маркетинговий супровід<
: Супровід під час дії договору франчайзингу, ключовими співробітниками
центрального офісу у закритій групі<
: Навчання локального маркетингу з майбутнім підпорядкуванням
директору маркетингу.

Підтримка
франчайзі











Повна маркетингова підтримка"
Проведення національних та локальних рекламних компаній"
Розробка всіх графічних рекламних матеріалів"
Територіальні куратори мережі"
Сезонні оновлення, спеціальні пропозиції від бренд-шефу мережі"
Контроль якості за системою таємного покупця, відкриті перевірки,
аудити"
Аналітика роботи закладу"
Підвищення кваліфікації робітників"
Технічна підтримка CRM"
Ми проводимо навчання, починаючи з азів приготування всіх страв,
та закінчуючи аналізом фінансового стану піцерії та складанням
бюджету на наступний період.

Вимоги

до франчайзі:
Готовність прийняти і
розділити переконання,
філософію і концепцію
мережі піцерій

під ТМ Pizza House

Готовність до тривалої
співпраці на умовах
"договору комерційної
концесії" - від 5 років.
Дотримуватися умов
співпраці і стандартів бізнесу
мережі піцерій під ТМ Pizza
House

Розуміння взятої на себе
відповідальності за
конкретне використання ТМ
Pizza House, як існуючого
бренду з позитивною
репутацією

Наявність необхідних
інвестиційних коштів 

(згідно з розрахунками
фінансової моделі) на
організацію і проведення
всіх необхідних заходів по
запуску ФТ

Забезпечення пошуку та
підбору співробітників з
необхідним рівнем
кваліфікації, постійного
підвищення їх кваліфікації,
сприяння розвитку
корпоративної культури
мережі піцерій під ТМ Pizza
House, підтримання високого
рівня обслуговування гостей

Бажано мати досвід роботи
ведення бізнесу з позиції
власника або найманого
керівника в сфері
громадського харчування
або обслуговуючих послуг

Готовність до сприяння в
покращенні репутації ТМ
Pizza House і ії популяризації
на локальному ринку, на
якому передбачається
відкриття ФТ

Готовність виконувати
вимоги і рекомендації
франчайзера по
використанню торговельної
марки і баченню бізнесу, які
можуть виникнути в процесі
роботи


Готовність своєчасно та в
повному обсязі надавати
звіти про діяльність ФТ

табільне фінансове
становище та/або порука
великого інвестора.

Наявність оборотних коштів 

та/або можливість швидкого
отримання кредиту в банку
для фінансування та ведення
діяльності

Розуміння і усвідомлення
причин і механізму
можливого дострокового (до
закінчення дії договору
комерційної концесії) як з
ініціативи франчайзера, так і
з ініціативи франчайзі у
випадку, які передбачені
договором комерційної
концесії

Досвід та бажання займатися
операційним бізнесом

С

Наші франчайзі – це наші партнери! 

Ми запрошуємо в нашу мережу близьких
нам по духу людей, які розділяють наші
цінності.

Поставити питання власнику Pizza House

Примітка: За Вашого бажання, ми можемо розглядати варіант відкриття Вами

0800 60 10 60

піцерії, під нашим керівництвом та з нашою досвідченою та зацікавленою
командою. Щодня Ви будете отримувати звіт про роботу своєї піцерії.

franchise@pizzahouse.com.ua

