ФРАНШИЗА
мережі монобрендових
магазинів одягу
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БУДЬ СТИЛЬНИМ ЩОДНЯ!
Власне виробництво
в Україні

Щотижня
нова колекція

0% — щомісячний
розмір роялті

ЧОМУ САМЕ STIMMA
Швейна фабрика STIMMA, що
розташована у Хмельницькому,
спеціалізується на виробництві
жіночого та дитячого одягу

Ми створюємо сучасний одяг
високої якості за доступними
цінами. Наша продукція
користується високим попитом

Останні два роки ми проводимо
потужну рекламну кампанію в
інтернеті, націлену на підвищення
впізнаваності бренду
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Наша мета — бути брендом №1 в Україні,
як національний виробник одягу в масс-маркеті

ЯК НАРОДИЛАСЯ
ТМ STIMMA
STIMMA — український виробник одягу з багаторічним
досвідом. На створення стильного жіночого одягу нас
надихнуло поєднання невимушеності і краси. Назва
компанії походить від італійського слова «stimato», що
в перекладі означає «цінний». Адже найбільше ми
цінуємо в одязі комфорт та легкість, і істинно віримо
в те, що «краса в простоті»
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Ми вважаємо, що щоденний одяг повинен бути
зручним та практичним. А також ненав'язливим
і універсальним, щоб виглядати в ньому було
доречно будь-де.
Саме тому наш слоган «Будь стильним щодня»,
адже кожна наша річ відповідає сучасним трендам.

Від самого початку свого існування й до цього дня
ми постійно розвиваємося і вдосконалюємося!

ПОПИТ НА УКРАЇНСЬКИЙ ОДЯГ ЗРОСТАЄ

За даними Асоціації «Укрлегпром»
тільки у першому півріччі 2018 року
обсяги реалізації у невеликих українських
підприємців, які виробляють і продають
одяг і взуття, зросли на 30%
ТЕНДЕНЦІЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
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ПЕРЕВАГИ STIMMA У ПОРІВНЯННІ З НЕВЕЛИКИМИ ВИРОБНИЦТВАМИ
STIMMA

МАЛИЙ (КРАФТОВИЙ) ВИРОБНИК
Невелике власне виробництво або
пошив одягу здійснюється на
сторонніх фабриках в Україні чи Китаї

Власне виробництво в Україні
не залежить від впливу
зовнішніх факторів

НАЯВНІСТЬ
ВИРОБНИЦТВА

Щотижня

ЧАСТОТА
ОНОВЛЕННЯ КОЛЕКЦІЙ

Щоквартально

Потужний інтернет-магазин
та власна мережа магазинів
у різних містах

ТОЧКИ ПРОДАЖУ

Сторінки в соціальних мережах та
можлива присутність в шоу-румах

Середня, середня мінус

ЦІНА

Середня та преміум
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ЧОТИРИ ПРИЧИНИ, ЧОМУ УКРАЇНЦІ
ЗНОВУ СТАЛИ ДОВІРЯТИ ВІТЧИЗНЯНОМУ ВИРОБНИКУ
ЯКІСТЬ

ЦІНА

РІЗНОМАНІТТЯ

ЛІМІТОВАНА НОВИЗНА

На відміну від закордонних постачальників,
лекала моделей одягу українських виробників
розроблюються з урахуванням потреб
вітчизняного покупця. Окрім цього, пильно
контролюється процес пошиття одягу,
розробка експериментальних
зразків доводиться до ідеалу

Яскраві та оригінальні моделі
українські виробники пропонують
за нижчими цінами порівняно
із розцінками світових брендiв
у масс-маркеті

ТМ STIMMA вражає повнотою
свого асортименту: виважена
класика, демократичний
кежуал, спортивні речі або
яскраве вечірнє вбрання

Щотижневе
оновлення колекцій

ХТО, ЯК НЕ STIMMA!
>5000
база постійних клієнтів
в кожному магазині,
з якими він комунікує
в месенджерах

44 тис. грн.
формат 100-150 М2 від 52 тис. грн.
формат 150-200 М2 від 79 тис. грн.
формат 50-100 М2 від

середньомісячний
прибуток одного магазину

40,4 тис.

750 грн. ($30)

фоловерів в Instagram

середній чек

1,5 2 тис.

5 років

чеків в магазині
щомісяця

учасники Kyiv Fashion
Week
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ЯКИЙ ОДЯГ ПРОПОНУЄ
МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ STIMMA

ВЕРХНІЙ ОДЯГ

ЛЕГКИЙ ОДЯГ

СПОРТИВНИЙ ОДЯГ

В’ЯЗАНИЙ ОДЯГ

АКСЕСУАРИ

куртки, пальто, жакети,

повсякденні та вечірні сукні,

спортивні костюми, світшоти,

светри, сукні,

шарфи, шапки, літні

класичні костюми

сарафани, сорочки, блузи, топи,

спортивні штани, футболки,

костюми

шляпи, окуляри, пояси,

брюки, спідниці, класичні

майки, спортивні шорти,

шорти, джинси

термобілизна

Важливо. Запущено лінію дитячого одягу,
який також буде постачатися в магазини мережі

сумки та інше
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ТМ STIMMA СТВОРЕНА У 2015 РОЦІ
Власне виробництво у Хмельницькому
працює з 2011-го року.

Відкрито два монобрендових магазини
в Івано-Франківську та Вінниці.

Пріоритетними територіями для розвитку
є Україна, а також країни СНД та ЄС.

ФІНАНСОВА ВІЗИТІВКА МАГАЗИНУ STIMMA
ФОРМАТ
50-100 М2*

ФОРМАТ
100-150 М2

ФОРМАТ
150-200 М2

$500

$1`000

$1`000

0%

0%

0%

Паушальний внесок
Щомісячний розмір роялті

Розмір інвестицій

без паушального внеску

від

Вихід на самоокупність

з

Окупність інвестицій
Середньомісячний чистий
прибуток за 1-й рік роботи

від
від

Рентабельність
за 1-й рік роботи
Середньомісячний чистий
прибуток за 2-й рік роботи

Рентабельність
за 3-й рік роботи

від

1`283`000 грн.

1 місяця

з

15 місяцiв

44`000 грн. /міс.

від
від

9%
від

Рентабельність
за 2-й рік роботи
Середньомісячний чистий
прибуток за 3-й рік роботи

700`500 грн.

60`000 грн. /міс.

67`000 грн. /міс.
12%

2 місяця
21 місяцiв

52`000 грн. /міс.

від

77`000 грн. /міс.

від
від

89`000 грн. /міс.
10%

* Див. на слайді №11

БУДЬ ПЕРШИМ У СВОЄМУ МІСТІ!

2 місяця
22 місяцiв

79`000 грн. /міс.
7%

від

9%
від

1`982`000 грн.
з

7%

11%
від

від

115`000 грн. /міс.
9%

від

133`000 грн. /міс.
10%
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У РАЗІ ВІДКРИТТЯ
МАГАЗИНУ ДО 100 М²
МОЖНА ОБРАТИ ДВА ФОРМАТИ
НАПОВНЕННЯ ТОРГОВОЇ ТОЧКИ

СПОРТИВНИЙ
CASUAL

КЛАСИЧНИЙ
CASUAL

верхній одяг

верхній одяг

легкий одяг (частково)

легкий одяг

спортивний одяг

спортивний одяг

аксесуари

в’язаний одяг
аксесуари

В інших двох форматах в магазині
присутній повний асортимент
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ДЕ НАЙКРАЩЕ ВІДКРИТИ МАГАЗИН STIMMA
ВИМОГИ ДО МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ
бажано окреме приміщення
можливим є розташування на території ТРЦ
розміщення в центрі міста
або в густонаселених спальних районах
зручна транспортна розв’язка
наявність поблизу станції метро
та/або іншого транспорту

ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ
площа від 50 м²

співвідношення: 80% – зал, 10% – примірочні, 10% – склад

можливість розмістити власну вивіску
наявність системи кондиціонування або
можливість її встановлення
наявність скляної вітрини
можливість оформлення вхідної групи за стандартами мережі
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ЩО НАДАЄ ГОЛОВНИЙ ОФІС
STIMMA СВОЇМ ПАРТНЕРАМ
СПІВПРАЦЮЮЧИ З НАМИ,
ВИ ОТРИМУЄТЕ
01

допомогу у виборі локації

02

рекомендації щодо дизайн-проекту приміщення

03

контакти перевірених постачальників обладнання

04

готову модель ведення бізнесу

05

індивідуально розраховану фінансову модель

06

допомогу у пошуку та навчанні персоналу

07

рекомендації щодо проведення
рекламно-маркетингових заходів та акцій

08

рекомендації щодо розміщення товару
в торговому залі

09

налагодження логістичних потоків

10

постачання товару власного виробництва

11

програмне забезпечення
для автоматизованого управління магазином

12

підтримку головного офісу до і після відкриття

Готові почати перемовини?
Тоді читайте, як це зробити!
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ЯКІ КРОКИ НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ,
ЩОБ ВІДКРИТИ МАГАЗИН ПІД ТМ STIMMA
01
05

Залишити
заявку

Підібрати
локацію
для магазину

02
06

Обговорити
деталі співпраці

Відремонтувати
та обладнати
приміщення

03

Підписати
договір

04

07

Набрати
персонал

08

Сплатити
паушальний внесок

Відкрити
власний магазин
сучасного одягу!
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ВІДКРИЙТЕ ВЛАСНИЙ МАГАЗИН ОДЯГУ!

Контактна особа: Сергій Параска
Телефон:

+38 (097) 947 71 93

E-mail:

stimma@ukr.net

Веб-сайт:
сайт stimma

Наші сторінки в соціальних мережах:
Facebook

Instagram

