


Реберня – то арсенал, де колись працювали зброярі. З часом, 
коли зброя змінилася, і в їхній роботі не було аж такої по-

треби, почали смажити ребра. Тому офіціанти рубають 
ребра сокирами настільки гострими, як ножі.

Реберня – це демократична ресторація, де усі їдять 
руками (бо так смачніше). З традиційного посуду – лише 

для напоїв. Решта – картонний посуд.



• м. Одеса, вул. Гаванна 10/12 (860 м2)
• м. Одеса, «Аркадія» пляж 3-Б (1300 м2)

• м. Львів, вул. Підвальна, 5 (600 м2)
• м. Львів, вул. Старознесенська, 24-26 (514 м2)
• м. Львів, вул. Стрийська, 202 (1100 м2)
• м. Київ, вул. Андріївський узвіз, 2а (1100 м2)
• м. Київ, Мазепи 1 (1300 м2)
• м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка 27А (300 м2)

ДІЮЧІ ФОРМАТИ



НАШІ ВЗАЄМИНИ

!FEST (франчайзер)

Холдинг емоцій "!FEST" надає право на застосування ТМ «Реберня», стан-
дарти та бізнес-технології «Реберні».

Холдинг емоцій "!FEST" отримує: сплата роялті партнером, зростання біз-
несу та популяризація торгової марки «Реберня» (через партнера).

Холдинг емоцій "!FEST" надає підтримку впродовж усіх стадій реаліза-
ції проекту – від планування та запуску і надалі, впродовж подальшої 

діяльності. Кожен партнер стає учасником програми лояльності 
LOKAL з можливістю використання всіх переваг (розсилок, аналізу 

відвідуваності та інших).



ПАРТНЕР

Партнер – це оператор на ринку, який відкриває заклад 
під ТМ «Реберня». Цей заклад призначений для торгівлі 
погодженим асортиментом продукції Франчайзера та на-
дання суміжних послуг.
Вигода партнера ТМ «Реберня» – асортимент та отримання 
прибутку  від роздрібної націнки свого закладу.
Партнер не створює конкуренцію для ТМ «Реберня» в регіоні, а 
є партнером в її популяризації.



Успішну бізнес-систему,
яка дає можливість окупити інвестиції

і забезпечити подальшу дохідність
в процесі діяльності франчайзингового закладу.

Зокрема:

Технології управління бізнесом;
Консультації та супровід під час запуску готового бізнесу

та подальшої роботи закладу;
Дизайн-проект приміщення;

Високу якість та вигідні умови постачання продукції;
Прорахунок фінансової моделі;

Стиль та унікальний концепт;
Навчання персоналу у Львові, тренінгові програми;

Право на використання ТМ «Реберня», дизайн-проект приміщення.

ЩО ОТРИМУЄ ПАРТНЕР?



Будівельні роботи
Обладнання(кухня)
Обладнання + інвентар     2 107 500   75 000
Нержавійка        126 450   4 500
Кухонний ліфт      252 900   9 000

Обладнання(інше) ІТ      252 900   9 000
Музика         84 300    3 000
Відеонагляд        84 300    3 000
Пожежна + система охорони    196 700   7 000

Юридичні послуги та документація  42 150    1 500

Система мангалів
Мангали 2 шт        337 200  12 000
Гідрофільтр + комплектуючі 2 шт   337 200  12 000
Система обігріву приміщення   140 500   5 000
Вентиляція        4 496 000   160 000

Меблі Столи, лави      449 600   16 000
Стільці         393 400  14 000
Видача барна + комплектуючі   238 850   8 500
Видача мангалів       168 600  6 000

Стаття вират

5 310 900 189 000

Гривня Долар

ІНВЕСТИЦІЇ
Прораховані витрати на проект, площею 900 м2 



Освітлення       281 000  10 000
Сантехніка       337 200   12 000
Туалети
Рукомийники
Перегородки
Система салоліфтів
Кімната персоналу      84 300   3 000
Інвентар в зал       168 600  6 000
Декор, вивіски      98 350   3 500
Персонал
Форма і т.д.        112 400   4 000
Команда запуску       140 500   5 000
Транспортні        78 680    2 800
Непердбачувані       1 686 000   60 000
Загальні інвестиціїї в запуск   18 006 480  640 800

Стаття вират Гривня Долар

Паушальний внесок «Реберня»  938 500 /
          1 405 000  

Загальна сума       18 944 980 /
          19 411 480 

Остаточні розрахунки рахуються вже по конкретному приміщенню.
Орієнтовна окупність проекту 2-3 роки.

35 000 /
50 000

675 800 /
690 800



ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ УМОВИ ФРАНШИЗИ

Партнер сплачує одноразовий платіж в розмірі еквіва-
лентному 35 000 - 50 000 доларів ( в залежності від регіону),
як плату за відкриття закладу. Асортимент продукції това-
рів, перелік, ціни встановлює та фіксує “!FEST”.
Партнер отримує право відтермінування оплати за перше по-
стачання продукції терміном на 30 днів і на подальші постачан-
ня – 7 днів. Щомісяця партнер сплачує роялті в розмірі 3 % ви-
ручки від реалізації продукції, за користування торговельною 
маркою і технологією, а також за ту підтримку, яку ми постійно на-
даватимемо Вам.



Підготовка персоналу. Комплексна програма теоретичних занять та стажування 
на базі закладів, що вже працюють, охоплює усі аспекти системи ТМ «Реберня» 

Бібліотека посібників з операційної діяльності. Необхідний набір посібників 
дасть змогу Вам, менеджменту та працівникам знайти відповіді на запитан-

ня, що стосується «усього».
Маркетингова підтримка. Національна система лояльності, формування 

бази клієнтів, безперервний аналіз їхніх вподобань, поради щодо про-
сування ТМ «Реберня» у Вашому місті.

Постійні сервіс та підтримка. Ви можете покластися на наше безпе-
рервне лідерство та менторство і після періоду навчання та запуску 

закладу. Представник ТМ «Реберня» буде вас часто відвідувати, 
також є можливість телефонувати, писати нам.

НАША ПІДТРИМКА



ВИМОГИ ДО ЛОКАЦІЇ

Місто з кількістю населення не менше 200 тис.
Місце розташування: великі потоки людей
(центральні вулиці, площі міста);
Фасадний вхід;
Бажано наявність під'їзду для автомобілів з паркінгом.



Правильне планування приміщення, квадрат або прямокутник, бажано без
перепадів рівнів.
Внутрішня площа приміщення не менше 500 м2.
Внутрішня висота приміщення в зоні розташування мангалів, не менше 4 м;
Наявність центрального входу для відвідувачів і допоміжних входів для до-
ставки продукції та евакуації;
Наявність мереж водовідведення та водопостачання.
(Необхідна кількість для роботи закладу – це 500 -1000 м3 /міс,
в залежності від площі та завантаження закладу);
Потужність електрики в приміщенні від 120 кВт.

ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ



Наявність вентеляційних каналів,та димовивідних шахт;
Можливість встановлення мангалів з відкритим вогнем;
Кондиціонування для мангалів: Можливість встановлення витяжної систе-
ми вентиляції потужністю 6000 м3 / год. З розрахунку на один мангал. 
Кондиціонування загальне (зал, кухня, тех. Приміщення):
Можливість встановлення системи вентиляції для торгової зали
та тех. приміщень згідно існуючих норм ДБН.
Можливість встановлення систем вентиляції в приміщеннях кухні.
Можливість встановлення систем кондиціонування.



ПОЧАТОК СПІВПРАЦІ

Розгляд заявки Франчайзером та фідбек про прийняте рішення;
Виїзд наших фахівців у місто Франчайзі для проведення маркетингового дослідження місцевості і приміщення;
Зустріч партнерів на території позитивних емоцій «Холдинг емоцій “!FEST”»;
Підписання договорів (ліцензійного та франчайзингового зокрема);
Надання бізнес-плану на основі робочої фінансової моделі Франчайзера;
Вкладення інвестицій у бізнес.

Турко Юрій       +38 063 819 74 42       yturko@fest.foundation

КОНТАКТИ


