Франшиза магазину «Молоко від фермера»

СМАЧНО, КОРИСНО, ДОСТУПНО!

Екологічність, широкий асортимент, власне виробництво

С

ьогодні не тільки в усьому світі, а й в Україні, споживачі вважають за краще купувати органічну продукцію — від хліба і молока до ковбас і
десертів, вироблену в невеликих фермерських господарствах.

Давайте перевіримо, чи відповідає мережа магазинів «Молоко від фермера» вимогам, які висуває сучасний покупець — екологічність,
широкий асортимент в одному місці і власне виробництво?

ОТЖЕ:

В

мережі магазинів «Молоко від фермера»
реалізуються тільки натуральні продукти

02

Н

аші технологи розробили понад 50
унікальних молочних продуктів. І ми
постійно розширюємо власну продуктову
лінійку, пропонуючи нашим покупцям
нові товари. Сьогодні в наших магазинах
можна придбати не тільки молоко і сир.
Ми також виробляємо і реалізуємо тверді
й м’які сири, ковбасні вироби та кулінарію

В

сі продукти виробляються на базі
власного виробництва та фермерських
господарств, розташованих в
Білоцерківському районі Київської області.
Контролюючи весь процес виробництва,
ми гарантуємо незмінно високу якість
продукції

Фото
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Продуктова лінійка магазинів «Молоко від фермера»

У

фірмових магазинах «Молоко від
фермера» можна придбати не тільки
органічні молоко і сир, а й екологічно
чисті м’які і тверді сири, ковбасні вироби і
найсвіжішу кулінарію.
рім того, в наших магазинах можна
придбати яйця, хліб, а також холодні й
гарячі напої.

К

Молочна та кисломолочна продукція
Молоко, масло вершкове, сметана, сметанний
десерт, йогурт, кефір, ряжанка, сир та ін.

Сири
Бринза, Адигейський, моцарелла, Гауда,
Радомер, сулугуні, Любительський,
Філадельфія, фета і ін.

Кулінарія та кондитерські вироби
Більше 20-ти видів тортів, десертів, солоних і
солодких запіканок

Ковбасні вироби
Молочні сосиски, сардельки, ковбаси

Н

аші ціни не відрізняються від цін
на полицях супермаркетів, при
тому, що термін реалізації молочної
та кисломолочної продукції лише від
24 до 72 годин, а ковбасних виробів
не більше тижня!
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Наша ставка — ФРАНЧАЙЗИНГ!

2010-м році ми почали будувати мережу магазинів «Молоко від фермера»
У 2015-м році був проведений її ребрендинг
Сьогодні в мережі налічується 35 власних (спочатку був зроблений упор на відкритті своїх точок) і дві
У

франчайзингові точки

Перший франчайзинговий магазин заробив в грудні
Починаючи з

2016 року і став лідером з продажу в мережі

2017 року, мережа «Молоко від фермера» робить ставку на розвиток по франчайзингу!

Ц

ього року заплановано вихід до великих українських міст: Львова, Харкова,
Одеси, Дніпра та ін. Після відкриття в них, буде здійснюватися пошук партнерів в
населених пунктах, розташованих на шляху прямування до них. Таким чином, будуть
оптимізовані логістичні витрати.

П

ри цьому компанія готова розглядати пропозиції про співпрацю з усіх
українських обласних і районних центрів з населенням понад 50 тис. чол.

Перевага для тих, хто вирішить купити франшизу
«Молоко від фермера» — своїм партнерам
ми надаємо підтримку на всіх етапах: від пошуку
приміщення до відкриття магазину!
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Фінансові показники

$50’000

Паушальний (вступний) внесок (разово)

$30-50

від

тис.

Розмір інвестицій на етапі запуску
(без урахування паушального внеску)

5%
1
6-12
$5-10

щомісячний розмір роялті

з

від

місяця вихід на самоокупність

окупність інвестицій

тис. чистий прибуток / щомісяця
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Фото
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ПІДТРИМКА «ВІД ФЕРМЕРА»

Експертна оцінка підібраного приміщення.

Підключення до єдиної системи автоматизації.

Адаптація дизайн-проекту, виходячи з
архітектурних особливостей приміщення.

Налагодження механізму роботи магазину «без
залишків».

Організація закупівлі всього необхідного
обладнання, меблів та аксесуарів за
ексклюзивними цінами.

Рекомендації з проведення рекламної кампанії до і
після відкриття магазину.

Контроль проведення монтажних робіт.

Розміщення інформації про новий магазин на
корпоративному сайті мережі.

Поставка продукції власного виробництва.

Допомога в підборі персоналу.

Організація логістичного процесу.

Навчання торгового персоналу.
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ДЕ НАЙКРАЩЕ ВІДКРИТИ МАГАЗИН «МОЛОКО ВІД ФЕРМЕРА»

Загальні вимоги до розміщення магазину:

Вимоги до приміщення:

Центральні райони міста і райони, прилеглі до них
(можливе розміщення в спальних районах міста в
розвиненій торговельній зоні).

Загальна площа магазину від 40 до 120 кв. м (2535% займають підсобні приміщення). Бажано
наявність другого виходу.

У близькості до метро, перехресть і вулицях з
двостороннім жвавим рухом.

Магазин повинен знаходитися тільки на першому
поверсі будівлі.

Наявність великих транспортних розв’язок і жвавих
пасажиропотоків - зручні транспортні зв’язки з
більшістю міських районів.

Великі фасадні вітрини.

Можливе розміщення магазину як в безпосередній
близькості з торговими центрами та ринками, так і
на їх території.

Потреба в енергоносіях - напруга 220 / 380В;
загальна споживана потужність не менше 15 кВт.

Рекомендуємо вам ознайомитися з нашими
торговими точками в Києві: з повноцінним
магазином на вул. Артема, 53 (Січових стрільців,
53) і найменшою торговою точкою на проспекті
Миру, 1 в торговому центрі «Дарниця».

Мінімальна ширина торгового залу: від 4,5 м.

Можливість монтажу зовнішньої реклами
Наявність водопостачання, каналізації, санвузла
(або можливості облаштувати санвузол). При
знаходженні в торговому центрі - в облаштуванні
санвузла немає необхідності.
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БІЗНЕС-ПРОЦЕС РОБОТИ З ПАРТНЕРОМ ТМ «МОЛОКО ВІД ФЕРМЕРА»

8 КРОКІВ на шляху до екологічного бізнесу з «Молоком від фермера»
01

02

Заповнення анкети
потенційним партнером

05

06

Укладення договору
франчайзингу

(Для регіональних центрів України)

10

Скайп -сессія власника
ТМ «Молоко від фермера» з
потенційним партнером

Ремонт приміщення та
встановлення обладнання,
налагодження його роботи

03

Укладення попереднього договору
(Для регіональних центрів України)

07

Спільно підбираємо і навчаємо
торговий персонал

04

Пошук і твердження приміщення.
Укладення договору оренди

08

Відкриття магазину

Франшиза магазину «Молоко від фермера»

СМАЧНО, КОРИСНО, ДОСТУПНО!
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