FRANCHISE

ПРО НАС
Black Honey - одна з найвідоміших кав'ярень західної України.
Тут справді якісна і смачна кава, зручно працювати
і спілкуватися з друзями, проводити ділові зустрічі або
й просто мріяти за чашкою ароматного напою.

Досягнення:

Засновники:

Фіналіст Премії Сіль 2016р. і 2017р.

Вітинська Оксана Іванівна

Кав'ярня з найкращим дизайном
м. Львів 2016р.

Чемпіон України - Brewers Cup 2017р.

Номінант на Пальмову гілку 2016р.

Чемпіонат з приготування кави
немеханічними способами,
Q Arabica Grader.

Спеціаліст з якості зеленого зерна,
обсмажчик та кавовий дегустатор.

Лозінський Олександр
Успішний підприємець, засновник багатьох
бізнес ідей і концепцій реалізованих в
декількох країнах світу. Досвід 20+ років

Місія:
Познайомити гостей з кавою
класу Specialty, заварену
найпопулярнішими і актуальними
методами
(класичними та альтернативними)

ФРАНШИЗА
Франчайзинг представляє собою цілу систему перевіреного та успішного методу
ведення бізнесу, яка з успіхом застосовується в багатьох галузях мільйонами
бізнесменів у цілому світі.

Франчайзинг дозволяє мати власний бізнес під успішною
торгівельною маркою франчайзера.
Франчайзинг - це найкращий та найбезпечніший шлях до
власного бізнеу, динамічного заробітку та фінансової незалежності.
Ризик невдачі у веденні бізнесу за допомогою франчайзингу
значно менший.
Купуючи франшизу Ви отримуєте великий досвід який
допоможе Вам не витрачати зайвих грошей.
Відома торгівельна марка гарантує більше число клієнтів
і значно зменшує ризик банкрутства.

Ви можете
Розраховувати з боку франчайзера на системну і постійну підтримку: підготовку
і навчання персоналу, надання різноманітних інструментів,
що допомагають у веденні бізнесу, передачу ноу-хау.

ПРО КАВУ
Якість «Specialty»
Specialty - це найкраще зерно світового врожаю, вирощене в точно визначеному
регіоні і відповідає найвищим стандартам при вирощуванні, обсмажуванні, зберіганні
та приготуванні. Кавове зерно цього класу проходить близько 15 ступенів сортування.
Всього 10% від загального обсягу виробленої кави в світі є стандартом Specialty.

Широкий вибір
Пропонуємо традиційне приготування кави на еспресо-машині та альтернативні способи
заварювання - кемекс, пуровер і аеропресс, які найкраще розкривають смак кавових
моносортів. Крім кави гості можуть замовити авторські напої - чай, смузі, какао, лимонади.
В закладі представлена власна випічка та різноманітні сніданки.

Професійний підхід
Black Honey пропонує своїм гостям найбільшу карту альтернативних методів приготування
кави в Україні. А якість та методики приготування завжди контролюються та удосконалюються
Чемпіоном України в даній дисципліні. Справжньою родзинкою закладу є Cold Brew - кава,
яка заварюється холодною водою протягом 8-12 годин, розроблена за авторським рецептом.
Тут можна спробувати чай з кавової ягоди та самостійно приготувати будь-який вид
альтернативи. Тут вам запропонують широкий асортимент кави, яку ви можете придбати
з собою або в подарунок, фірмовий посуд, оригінальні футболки з кавовою тематикою
та безліч професійної кавової літератури .
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ЕТАПИ РОБОТИ

Замовлення
Проводитися замовлення
обладнання, меблів,
малоцінного інвентарю

Заявка

Презенатція

Подайте нам заявку про
бажання дізнатись
деталі, та про намір
початку співправці

Ми вам у відповідь
відправимо презентаційні
матеріали, розрахунки

Договір

конфідеційності
Далі ми з вами підписуємо
договір конфіденційності,
перед нашею співпрацею

Передача

Ремонти

Дизайн

Договір

Далі відбувається передача
франчайзингової документації
франчайзеру

Під створений дизайн
розпочинається виконання
ремонтих робіт

Починаємо розробку та
адаптацію дизайн-проекту
підібраного приміщення

Підписуємо договір
комерційної концесії

концесії

Персонал

Супровід

Відкриття

Команда

Починається пошук і навчання
персоналу для роботи в
закладі

Перед самим відкриттям до
закладу приїжджає команда
відкриття

Урочисте відкриття закладу

Після відкриття нашою
командою відбувається
супровід перших днів
роботи

Підбір
приміщення

Вступні послуги
(перед запуском франчайзингової точки)

TM
Індивідуальний розрахунок
інвестицій і термінів окупності

Невиключне право
користування торговою маркою

Підрядників
по ремонту приміщення

Здійснення архітектурно будівельного нагляду

Необхідні інструменти для
контролю бізнесу (система обліку
і відеоспостереження)

Консультаційна підтримка з
організації бухгалтерського
обліку

Керівництво по відкриттю
(покрокову інструкцію
запуску кафе)

Організація системи підбору кадрів,
навчання, посадові інструкції, загальна
методика обслуговування клієнтів,
надання моделі мотиваційної програми

Постачання основних інгредієнтів,
меблів, посуду, технічного
обладнання та малоцінного
інвентарю

Кваліфіковану допомогу в
дослідженні, оцінці та
оренди торгової площі

Підрядників для розробки
дизайн проекту
під приміщення кав'ярні

Технологічні, виробничі та
калькуляційні карти,
опис технологічних процесів

Посібник з ведення
операційної діяльності

Допомога в організації промокампанії у зв’язку із
відкриттям франчайзингової
точки.

Постачання необхідних
рекламних матеріалів

Поточні послуги
(під час роботи франчайзингової точки)

Регулярні візити та консультації
зі сторони представників
франчайзера.

Навчання нових
працівників франчайзі.

Організація періодичних зустрічей
франчайзі з франчайзером для
обміну досвідом, корпоративна пошта.

Рекламні та PR кампанії
для всієї франчайзингової
системи

Розробка нових продуктів

Організація та підтримка
інтернет-сторінок
франчайзингової мережі.

Інформаційну та технічну
підтримку протягом дії договору

Опрацьовування нових
маркетингових стратегій.

Оптові закупівлі товару
від зовнішніх постачальників.

ФОРМАТИ

TO GO

МАФ

HOT

Формат міні кав'ярні який
передбачає продаж
готової продукції з собою

Мала архітектурна форма
дозволяє створити кав’ярню
на вільній території

Велика кав’ярня,
яка передбачає продаж кави,
магазин з продажем кави в
зернах та аксесуарів, власна
кондитерська та невелика кухня.

ТРЦ
Кав’ярня розміщена у ТРЦ,
яка має при невеликих
інвестиціях великий трафік

Площа: 6-8 кв.м
Інвестиції: 15 000€
Паушальний внесок: 3 000€
Роялті: 3%
Прибуток: 1 500€
Термін окупності: від 12 міс.

Площа: 15-20 кв.м
Інвестиції: 25 000€
Паушальний внесок: 4 000€
Роялті: 3%
Прибуток: 1 950€
Термін окупності: від 15 міс.

COLD
Невелика кав’ярня яка
передбачає продаж кави та
готової випічки, а також відділ з
продажем зернової кави
та кавових аксесуарів

Площа: 15-20 кв.м
Інвестиції: 30 000€
Паушальний внесок: 5 000€
Роялті: 3%
Прибуток: 1 950€
Термін окупності: від 18 міс.

Площа: 30-50 кв.м
Інвестиції: 40 000€
Паушальний внесок: 6 000€
Роялті: 3%
Прибуток: 2 300€
Термін окупності: від 20 міс.

Площа: 70-100 кв.м
Інвестиції: 70 000€
Паушальний внесок: 10 000€
Роялті: 3%
Прибуток: 2 900€
Термін окупності: від 24 міс.

FRANCHISE

Із задоволенням відповімо на всі ваші запитання
+38 (098) 451 77 71
blackhoneycoffee@gmail.com
Львів, вул. Костюшка,2

fb.com/blackhoneycoffee

