СПРОБУЙТЕ УСПІХ НА СМАК З TISTO PIZZA PASTA

ФРАНШИЗА
НЕАПОЛІТАНСЬКОЇ ПІЦЕРІЇ З УКРАЇНСЬКОЮ ДУШЕЮ

Наш італійський острівець

Піцерія Tisto Pizza Pasta радує львів’ян смачними
стравами з 2018 року. До створення власного
проєкту ми отримали неабиякий досвід, відкривши
понад 15 закладів з різною площею (35-1000 м²).

Особливістю нашої піцерії є справжнісінька дров’яна піч та тісто для піци, що
витримується протягом доби! Завдяки такому поєднанню піци Tisto Pizza Pasta
переносять кожного гостя на узбережжя Неаполя.

Поєднання якісного сервісу, смачних страв
і любові до своєї справи — ось простий секрет
успіху Tisto Pizza Pasta
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Випікаємо, готуємо, творимо

Що ми пропонуємо нашим гостям?

Як ми покращуємо наше меню?
Щоб завжди бути на хвилі смачних трендів, команда Tisto Pizza Pasta:
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Проводить дегустації з
власниками винарень та
крафтових пивоварень

Працює лише з
українськими виробниками
товарів та продуктів

Створила перінг-меню піц
та крафтового пива, у
якому пари доповнюють та
розкривають один одного

Смачні класичні та
авторські неаполітанські
піци з дров’яної печі

Страви з Пасти Фреска
(домашня свіжа паста)

Перші та другі страви

Десерти

Закуски

Напої

Винну карту

Карту крафтового пива

Ми розвиваємося, щоб бути ще смачнішими та досконалішими
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Лавровий вінок Tisto Pizza Pasta
За три роки роботи ми не просто завоювали щиру любов
гостей і жителів міста, але й стали Чемпіонами України з
неаполітанської піци 2019 року.

Це стало можливим завдяки принципам роботи
команди Tisto Pizza Pasta:

Tisto Pizza Pasta — успішний бізнес з простими
цінностями. Приєднуйтеся!
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Чесність та прозорість. Ми створили відкриту
кухню, щоб гості на власні очі могли подивитися,
як кухарі чаклують над їх замовленнями.
Обираємо своїх. Ми довели, що з якісних
українських продуктів можна створити справжню
італійську піцу. Tisto Pizza Pasta підтримує
локальних виробників.
Ближче до гостей. Ми працюємо, щоб бачити
задоволені очі гостей. Тому організували доставку
та дисконтну програму.
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Про досягнення у цифрах
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15-25%

більше

понад

вдячних гостей

одиниць реалізованої продукції

роки роботи

150’000

рентабельність закладу

200’000

Ми готові поділитися таємницею успіху
з майбутніми партнерами
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Світ піци

500.000.000 піц

до 70.000.000 $

20%

з’їдають кожного
дня у світі

річний оборот ринку
піци України

щорічний об’єм
росту ринку
піцерій України

Піца ніколи не втратить своїх позицій,
і ринок нам це демонструє
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Команда чемпіонів
Майбутні партнери Tisto Pizza Pasta отримають нашу підтримку і досвід

Готові бізнес-процеси
Онлайн-допомога в пошуку та виборі приміщення
Дизайн-проєкт
Пошук локального підрядника для поставки продукції
Брендбук: фірмовий стиль, макети
Програмне забезпечення
Навчання аудиту та веденню обліку
Розвиток команди: підвищення кваліфікації, участь у змаганнях,
система мотивації
Навчання у закладі в Львові до відкриття, матеріали для навчання
Маркетинг: рекламні матеріали, допомога з формуванням цікавого
контенту
Команда запуску на урочистому відкритті
Підтримка онлайн у вирішенні повсякденних задач
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Працюйте з комфортом
Слайсбар

Кафe

Ресторан

40-60м

50-100м

100-200м

Площа
Обладнання

2

Електрична пічка

2

2

Бажано дров’яна піч

Дров’яна піч

10-15 столів

Максимальна посадка

Брендований посуд

Брендований посуд

Бар

Майданчик

Винні холодильники
Особливості

Невелике кафе на 10-15

Крафтова крамниця + доставка

посадкових місць + доставка

Крафтова крамниця + проведення
дегустацій вина і пива з
локальними виробниками

Розташування

ТЦ / окреме приміщення
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40-60 м /орієнтир по зоні

Центр міста / туристичний

При готелі / центр міста /

район / орієнтир по зоні

туристичний район

покриття доставки у місті

Обирайте свій варіант Tisto Pizza Pasta
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Фінансові вкладення
Слайсбар

Кафе

Ресторан

7’000$

9’000$

12’000$

Щомісячний
розмір роялті

2%

2%

2%

Щомісячний розмір
маркетингових відрахувань

1%

1%

1%

від 33’000$

від 66’000$

від 128’000$

Вихід на самоокупність

1-2 міс.

1-2 міс.

1-2 міс.

Окупність інвестицій

12 міс.

17 міс.

17 міс.

3’400 - 6’600$

4’150 - 9’000$

7’000 - 15’000$

23-31%

18-28%

19-28%

Паушальний внесок

Розмір інвестицій

Середньомісячний
чистий прибуток
Рентабельність
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Почніть смачний прибутковий бізнес
разом з професіоналами своєї справи

Знайдіть нас:

Василь

Артем

+38 (098) 886 77 46

+38 (068) 706 17 13

budurovych@gmail.com

enkolfkitler@gmail.com

tistopizza.com.ua

tistopizza

