Франчайзинг з АВС МАРКЕТ
Комерційна пропозиція

Основні терміни франчайзингу
Франчайзинг (комерційна концесія) - технологія організації і ведення мережевого бізнесу, заснована на
партнерських договірних відносинах між франчайзером і франчайзі.
Франчайзер - компанія, яка розробила і на практиці довела успішність свого бізнесу та розвиває мережу за
допомогою незалежних франчайзингових підприємств, яким передаються на договірній основі право
користування товарними знаками, ноу -хау і секретами бізнесу.
Франчайзі – франчайзингове підприємство, що використовує при створенні і розвитку свого бізнесу досвід та
технології франчайзера.
Франчайзер передає незалежній компанії (франчайзі) право на продаж товарів під торговою маркою «АВС
Маркет» в обмін на зобов'язання:
•
дотримувати якість надаваних населенню товарів і послуг;
•
застосовувати технології компанії;
•
працювати за розробленою схемою продажу товарів.
За продаж товару за схемою франчайзера франчайзі
отримує
безкоштовно
бізнес-систему
з
усіма
технологіями, інструкціями, рекомендаціями та іншими
матеріалами, що дозволяє працювати компанії
ефективно та достатньо заробляти, навіть при
відсутності бізнес-досвіду і знань у сфері роздрібної торгівлі.
ЦО – центральний офіс франчайзера.
РЦ – розподільчий центр франчайзера.

ФРАНЧАЙЗИНГ В«АВАНТА ГРУП»
Аванта Груп є однією з найбільших компаній у Західній Україні, яка має дванадцятирічний
досвід успішної роботи в роздрібній торгівлі. Сьогодні у 30 містах України працює понад 50 продуктових
магазинів – супермаркетів «Колібріс», гуртівень «НАШ» та «555», загальною площею закладів близько
50 тисяч м2. У торгових закладах мереж працює близько 2000 чоловік, які щодня обслуговують понад
60 тисяч покупців.
Компанія активно впроваджує на ринок власні торгові марки. «НАШ ПРОДУКТ» та «Економка»
добре зарекомендували себе – висока якість за демократичну ціну. Покупці щоразу більше надають
перевагу цим торговим маркам, купуючи борошно, консерви, олію, воду, цукерки, сік, мюслі, приправи,
кукурудзу, горошок, томатну пасту та цілий ряд супутніх товарів. Ведеться розробка нових торгових
марок для інших товарів.
Наразі компанія має власний осередок дистрибуції багатьох відомих виробників, що дає
можливість вести вигідну цінову політику.
Власний логістичний центр – це зручність та мобільність в обслуговуванні мереж торгових
закладів, що разом з вдало підібраним асортиментом швидкообертаємих товарів надає можливість
розвивати нову мережу супермаркетів за програмою франчайзингу: «АВС Маркет».
«Аванта Груп» готова поділитися своїм досвідом, накопиченими знаннями та перевіреними на
практиці теоріями ведення бізнесу. Ми можемо попередити та застерегти від багатьох можливих
помилок.

Ми пропонуємо схему торгівлі, на якій можна заробити!

Взаємовигідна співпраця
Передає у користування торгову марку «АВС маркет», технології, ноу-хау та
програмне забезпечення
Проводить переговори з постачальниками, домовляється за знижки та
відтермінування платежів за товар та обладнання
Поставляє з РЦ до 70% асортименту товару

ФРАНЧАЙЗЕР Надає кваліфіковану допомогу по відкриттю «АВС Маркет»
Проводить навчання та підвищує кваліфікацію персоналу
Розробляє ефективний маркетинговий план (проводить акції та здійснює
рекламну підтримку)
Здійснює операційний нагляд за процесом торгівлі, пропонує ефективні методи
для збільшення продаж
Отримує необхідні ліцензії та договори під наглядом та консультуванням
франчайзера
Здійснює ремонт приміщення, купує обладнання, наймає персонал за підтримки
франчайзера
Отримує товар з РЦ і від інших виробників

ФРАНЧАЙЗІ Управляє бізнес-процесом згідно стандартів франчайзера
Розподіляє виручку магазину

Товарні потоки «АВС Маркет»

Схема фінансових потоків

Основні передумови співпраці
Вимоги до партнера
Приміщення

у власності або в довгостроковій оренді, від 50 м кв. торгової
площі

Фінанси

наявність коштів для відкриття магазину, а також покриття
операційних витрат на початковому етапі, від 50000 грн.
залежно від торгової площі

Дотримання стандартів

бути готовим дотримуватись стандартів, які закладені в
договорах

Вимоги до приміщення
Територія

розташований в західному або центральному регіонах
України

Розміщення

в спальних районах, місцях активного автомобільного і
пішохідного потоків, поблизу зупинок громадського
транспорту тощо

Технічні можливості

наявність необхідних електричних потужностей,
водопостачання, каналізації та освітлення

Співвідношення загальної та торгової площі
Торгова площа

70–80%

Складські, виробничі та інші неторгові приміщення

20–30%

Наявність зони суборенди залежить від конфігурації та загальної площі
торгових приміщень

Приклад розрахунку інвестиційних
витрат на відкриття магазину
ІНВЕСТИЦІЙНІ, тис. грн





ОПЕРАЦІЙНІ % від виручки

Вступний платіж

0,0

Фонд оплати праці

Ремонтні роботи, від

8,0

Орендна плата

ІТ-обладнання, від

12,0

Комунальні платежі

~1,5%

Торгове та холодильне
обладнання, від

40,0

Втрати

~1,5%

Рекламоносії, від

5,0

Інше

~1,5%

Всього:

65,0

Всього:

~5,0%
~3%-5,0%

~12,0%

Примітка: точна величина витрат залежить від фактичного стану приміщення і наявності в ньому
обладнання (в розрахунок взято приміщення з торговою площею 70 м. кв.)
Для кожного потенційного об’єкту торгівлі необхідно розраховувати інвестиційні та операційні витрати
індивідуально після оцінки приміщення та побажань франчайзі

Приклад розрахунку інвестиційних
витрат на відкриття магазину
Середня націнка:

25,0% (при невеликій конкуренції – від 30,0%)

Розмір торгового залу:

70 кв.м

Середня виручка:

7,0 тис. грн. в день, 210,0 тис. грн. в місяць

Валовий дохід:

210000 – 210000/1,25 = 42000 грн.

Операційні витрати на магазин
12,0% від виручки:

210000 х 0,12 = 25200 грн.

Щомісячний чистий
дохід франчайзі в місяць:

42000 - 25200 = 16800 грн.

Чим більша торгова площа,
тим більша виручка!

Запуск бізнесу
Підготовчий етап

Етап запуску

 Проведення переговорів, оцінка об'єкта, документації
та економічної ефективності бізнесу

 Підписання агентського договору, договору поставки
на товар і договору комерційної концесії, реєстрація
договору

 Підготовка технічного завдання, планування,
розрахунок інвестиційних витрат, в т.ч. на придбання
обладнання

 Проведення ремонтних робіт, закупівля і монтаж
вивіски, торговельного та IT-обладнання

 Схвалення об'єкта на раді директорів

 Підбір та навчання персоналу
Підписання договорів з постачальниками товарів
 Отримання дозволів. Супровід запуску спеціалістом від
франчайзера

Етап відкриття
 Поставка і викладка товару
 Проведення рекламної компанії
 Відкриття супермаркету

Функціонування магазину
Забезпечує ІТ підтримку магазину силами
сервіс-центру
Заводить необхідний документообіг магазину

Підтверджує замовлення з Розподільчого Центру
та здійснює замовлення товару від інших
постачальників
Поставляє замовлені товари з РЦ
Веде бізнес у відповідності із стандартами
Допомагає, консультує та контролює дотримання
стандартів у магазині
Інкасує і розподіляє виручку: розрахунок за
товар, оплата праці персоналу, комунальні
платежі тощо; РЕШТА - НА ВЛАСНИЙ
ПОТОЧНИЙ РАХУНОК!

Франчайзі

Франчайзер

Проводить переговори щодо вхідних цін на
товар, здійснює ціноутворення та планує акції на
магазинах

Переваги
Будуючи бізнес разом з нами Ви отримуєте 10 основних переваг:
1) низькі вхідні ціни на товар (знижки до 10%)
2) відтермінування платежів за придбанний товар (до 45 днів)
3) власна торгова марка (знижка до 30% від цін на аналогічні товари під іншими торговими марками)
4) додатковий дохід від виробників (мотиваційні кошти за реалізацію товарів)
5) підбір високорентабельного асортименту товарів
6) прямі поставки 70% асортименту товарів з високим попитом з розподільчого центру
7) кваліфікована допомога у відкритті магазину (збільшення доходу при низьких витратах на
організацію власного бізнесу)
8) підбір обладнання по гуртових вхідних цінах від виробників
9) безкоштовна ІТ програма, розроблена спеціально для магазинів “АВС Маркет”
10) безкоштовне навчання працівників (стажування на діючих супермаркетах мережі)

Ми гарантуємо Вашому бізнесу додаткові конкурентні переваги,
успіх і процвітання!
Надішліть запит або зателефонуйте для отримання додаткової інформації!
Адреса: пров. Макарова, 5, м. Луцьк, 43006, Україна
Контакт: Садовський Тарас Валерійович
моб. тел. 050 4323024
тел./факс (0332) 789221
Ел. адреса: sadovskiy@avantagroup.com.ua
WEB: www.colibris.com.ua

