ФРАНЧАЙЗИНГОВА
ПРОПОЗИЦІЯ

- П’ЯНА ВИШНЯ Ліпша львівська настоянка – невід’ємна
частина старого Львова. П’яну вишню здавна
у Львові настоювали у кожній хаті. Кожна
львівська господиня робила ту настоянку,
і кожна панєнка знала той смак. Настоянка
була така смачна, що жодна кобіта, незалежно
від віку, не могла встояти перед тим смаком.
І колєжанки, як здибалися попліткувати про
хлопів, завше смакували наливку.

Львівські хлопи швидко дізналися той рецепт
і на всі здибанки чи шпацер брали з собов
фляжчину П’яної вишні. І жодна кобіта не
могла відмовити.

• Келішок - чарка
• Кобіта - дівчина
• Колєжанка - подруга

• Дистилят - самогон без «хвостів та голів»
• Ліпша - краща
• Здибанка - побачення

Напій смачний, забирає швидко. Зроблений за
традиційним галицьким рецептом на ліпшому
дистиляті з відбірних вишень. Добре надається
до здибанок альбо інших пригод з кобітами.
Допомагає хлопам знайти кохання з 1896 року.

СМАК «П’ЯНОЇ ВИШНІ» ЗНАЮТЬ ПО ЦІЛІЙ УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ

бар
маркет

ЗАКЛАДИ:
м. Львів, пл. Ринок, 11
м. Львів, вул. Краківська, 1/3
м. Львів, вул. Арсенальна, 3
м. Львів, вул. Старознесенська, 24-26
м. Трускавець, вул. Шевченка, 2
м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 25
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 16
м. Київ, просп. Степана Бандери, 11А, (ТЦ «Епіцентр»)
м. Київ, Оболонський проспект, 1-Б, ( ТРЦ «Dream Town»,
3 поверх)
м. Київ, вул. Володимирська, 38
м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 2/1
м. Київ, вул. Мазепи, 1
м. Київ Андріївський Узвіз, 2а
м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11
м. Київ просп. Оболонський, 26
м. Одеса, Аркадійська алея, 1
м. Одеса, вул. Гаванна, 12
м. Одеса, пляж Аркадія, 3-б
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 190
м. Варшава, вул. Novy Svyat, 37
м. Варшава, rog Emilli Plater i, Świętokrzyska, 00-901
м. Житомир, вул. Михайлівська, 15
м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 4
м. Вроцлав, пл. Ринок, 45
м. Краків, вул. Гроцька, 10
м. Харків, майдан Конституції, 18
м. Харків, вул. Сумська, 41/2
м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 37

м. Біла Церква, вул. Б. Хмельницького, 1/7
м. Вінниця, вул. Соборна, 58
м. Кривий Ріг, вул. Комерційна, 7
м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 55
Буковель, с. Поляниця, ділянка Щивки, 8
м. Кишинів, вул Stefan cel Mare si Sfint, 103
м. Полтава, вул. Соборності, 25
м. Маріуполь, просп. Миру, 62
Румунія, Strada Covaci 3, Bucuresti
Румунія, Strada Republicii 6, Brasov
м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 4
м. Лодзь, ul. Piotrkowska 85/2U 90-423

ТЕЖ МОЖНА ЗНАЙТИ В:
Мережі магазинів «Два кроки від хати» у Львові
Duty Free Аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького
АЗС «Укрнафта» по Україні
Мережі «Сільпо» по Україні
В таких містах: Бахмут, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Біла Церква,
Васильків, Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільськ, Київ, Кропивницький, Коростень,
Костопіль, Краматорськ, Кременчуг, Кривий Ріг, Лисичанськ, Луцьк, Львів,
Маріуполь, Мелітополь, Миргород, Миколаїв, Одеса, Павлоград, Полтава,
Рівне, Северодонецьк, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон,
Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Енергодар, Южноукраїнськ
Супермаркет SPAR Львів, вул.Кульпарківська, 64 а
Супермаркет «Наш Край Гурман» м.Луцьк, вул.Шевченка,13

ДІЮЧІ ФОРМАТИ

м. Львів, площа Ринок, 11
торгова площа 25 м2

м. Київ, вул. Володимирська, 38
торгова площа 59 м2

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 16
торгова площа 38 м2

м. Трускавець, вул. Шевченка, 2
торгова площа 35,6 м²

м. Запоріжжя, просп. Соборний, 190
торгова площа 24 м²

м. Одеса, вул. Гаванна, 12
торгова площа 24 м2

м. Варшава, вул. Novy Svyat, 37
торгова площа 55 м2

НАШІ ВЗАЄМИНИ

ЩО ОТРИМУЄ ПАРТНЕР?

! FEST

ФРАНЧАЙЗЕР

• «Холдинг емоцій «!FEST» надає
право на застосування ТМ «П’яна
вишня», стандарти та бізнес-технології
ліпшої львівської настоянки «П’яна
вишня».

Виготовляє ліпшу львівську
настоянку за унікальним
рецептом та технологією, з метою
отримання прибутку від продажу
продукції власного виробництва,
а також отримання додаткового
доходу.

УСПІШНУ БІЗНЕС-СИСТЕМУ, ЯКА ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ОКУПИТИ
ІНВЕCТИЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОДАЛЬШУ ДОХІДНІСТЬ В ПРОЦЕСІ
ДІЯЛЬНОСТІ ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО ЗАКЛАДУ.

ПАРТНЕР

ЗОКРЕМА:

• Партнер – це оператор на ринку,
який відкриває ліпшу львівську
настоянку під ТМ «П’яна вишня».
Цей заклад призначений для
торгівлі погодженим асортиментом
продукції Франчайзера та надання
суміжних послуг.

• Технології управління бізнесом

• Вигоди для «Холдинг емоцій «!FEST»:
отримання роялті, зростання бізнесу та
популяризація торгової марки «П’яна
вишня» (через заклад Партнера).
• «Холдинг емоцій «!FEST» надає
підтримку впродовж усіх стадій
реалізації 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).

• Вигода Партнера ТМ «П’яна
вишня» – асортимент та отримання
прибутку від роздрібної націнки
свого закладу.
• Партнер не створює конкуренцію
для ТМ «П’яна вишня» в регіоні, а є
партнером в її популяризації.
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• 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, тренінгові програми
• Право на використання ТМ «П’яна вишня»,
дизайн-проект приміщення
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ІНВЕСТИЦІЇ*

МОДЕЛЬ БІЗНЕСУ*

Загальна площа / м2
Кількість персоналу / осіб

50
5 - 10
м2

Торговий зал / м2
Склад / м2

від 25
від 20
тис. грн

Плата за відкриття закладу (франчайзинговий платіж)
Система солери та електроніка
Барна стійка
Люстра та стеля із пляшок
Обладнання ІТ (2 касових місця)
Металеві конструкції з чорного металу
Плитка
Вхідна група та оздоблення (дерево)
Столи високі
Форма
обладнання (вага, охолоджувач, сейф, посудомийна машина, фільтр,
холодильник, бойлер, кипятильники)
Ремонтні роботи + будматеріали
Доставка
Дрібне обладнання, розхідні товари
Оформлення закладу, вивіски
Світло
Юридичні, консультаційні послуги, дозвільна документація

15 000 у.о
125
32
84
98
203
70
95
29
15,6
85

Разом:

1,5- 1,8 млн грн

195
25
35
55
30
25

* Вказані фінансові дані не є остаточними, мають орієнтовний характер, не є офертою та не накладають будь-яких
зобов’язань на ТОВ «Холдинг емоцій «!FEST». Остаточні фінансові дані встановлюють в кожному окремому випадку.
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1 рік
35 л/день

2 роки
50 л/день

тис. грн

тис. грн

Обсяг продажів за день (середні показники)

14,5

21,0

• Обсяг продажів за місяць (30 днів)
Foodcost (собівартість продуктів)

440,0
50 %

630,0
50 %

• Валова маржа
Операційні витрати:
- заробітна плата
- комунальні послуги
- господарські витрати
- оренда приміщення
- інші (пляшка, IT, концепція, транспортні витрати)

215,0

308,0

37,5
4,0
20,0
35,0
4,5

54,0
4,0
21,5
35,0
4,5

• EBITDA
- податки
- роялті (2 % від > 100 л/день)
- нарахування бофонів клієнтам

77,0
71,0
0,0
11

143,0
96,0
0,0
16

• Чистий операційний дохід

32

77,0

Період повернення інвестицій

роки

1,6-3

* Вказані фінансові дані не є остаточними, мають орієнтовний характер, не є офертою та не накладають будь-яких
зобов’язань на ТОВ «Холдинг емоцій «!FEST». Остаточні фінансові дані встановлюють в кожному окремому випадку.
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ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ УМОВИ

НАША ПІДТРИМКА

ФРАНШИЗИ

Партнер сплачує одноразовий платіж в
розмірі еквівалентному 15 000 доларів –
як плату за відкриття закладу.
Асортимент продукції і товарів, перелік та
ціни встановлює та фіксує «!FEST».

Партнер отримує право відтермінування
оплати за перше постачання продукції
терміном на 30 днів і на подальші постачання – 14 днів.

ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ

МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА

Комплексна програма теоретичних занять
та стажування на базі закладів, що уже
працюють, охоплює усі аспекти системи
ТМ «П’яна вишня».

Національна система лояльності, формування бази клієнтів, безперервний аналіз
їхніх вподобань, поради щодо просування ТМ «П’яна вишня» у Вашому місті.

БІБЛІОТЕКА ПОСІБНИКІВ З ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

ПОСТІЙНІ СЕРВІС ТА ПІДТРИМКА
Ви можете покластися на наше
безперервне лідерство та менторство
і після періоду навчання та запуску
закладу. Представник ТМ «П’яна вишня»
буде вас часто відвідувати, також є
можливість телефонувати, писати нам.

Великий набір посібників дасть змогу
вам, менеджменту та працівникам знайти
відповіді на запитання, що стосуються
«усього».

Щомісяця Партнер сплачує роялті в розмірі
2 % виручки від реалізації продукції, за
користування торговельною маркою і
технологією, а також за ту підтримку, яку ми
постійно надаватимемо Вам.

*роялті сплачують у випадку розливання настоянки
більше 100 л/день
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ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ

ПОЧАТОК СПІВПРАЦІ

1 Місце розташування:
великі потоки людей (центральні вулиці,
площі міста)

1 Розгляд заявки Франчайзером та фідбек про прийняте рішення

2 Фасадний вхід (не підвальне приміщення,
відсутність сходів)

2 Виїзд наших фахівців в місто Франчайзі для проведення маркетингового дослідження місцевості і приміщення
3 Зустріч партнерів на території позитивних емоцій «Холдинг емоцій «!FEST»»

3 Площа приміщення від 45-80 м2

4 Підписання договорів (ліцензійного та франчайзингового зокрема)

4 Висота стелі вище 2,9 м

5 Надання бізнес-плану на основі робочої фінансової моделі Франчайзера

5 Можливість розміщення барних столиків біля
входу

6 Вкладення інвестицій у бізнес

6 Потужність електроенергії в приміщенні
10-15 кВт
7 Наявність санвузла для гостей
(при можливості окремо для працівників)
8 Бажано, щоб біля закладу була можливість
зупиняти авто
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ФРАНЧАЙЗИНГОВА ПРОПОЗИЦІЯ
Демчук Маргарита • тел.: (067) 443-30-26 • mdemchuk@kryjivka.com.ua
Шарун Святослав • тел.: (063) 409-81-94 • ssharun@kryjivka.com.ua
(телефонувати пн-пт 9:00-18:00)

