Wash & Vau Önkiszolgáló Kutyamosó

Kedves Érdeklődő!
Ahogy azt felhívásunkban is ismertettük, a Wash & Vau Önkiszolgáló Kutyamosó franchise
partnereket keres. A franchise partnerek kiválasztása három lépcsőben történik, az alábbiak
szerint:
1. Az érdeklődés után általános tájékoztató levél kiküldése.
2. Ezt követően személyes találkozás alkalmával bemutatásra kerül a gép, az
üzlethelyiség valamelyik budapesti üzletünkben.
3. Konkrét árajánlat adás az igényeknek megfelelően, majd a franchise szerződés
megküldése.
Az 1. pontnak megfelelően az alábbiakról adunk tájékoztatást:

Jelenleg három helyen működtetünk önkiszolgáló kutyamosót Budapest területén. A nagy
érdeklődésre való tekintettel hirdettük meg franchise felhívásunkat.
Európában már bevett szokás ez a fajta kutyafürdetési mód, melyet hazánkban a ’Wash &
Vau Önkiszolgáló Kutyamosó’ márkanév alatt szeretnénk országosan ismertté, kedveltté
tenni.
Gépeink megfelelnek az Európai Uniós előírásoknak, tanúsítvánnyal rendelkeznek, így az
igényeknek megfelelő kialakítás után azonnal üzembe helyezhetőek. Az üzemeltetéshez
Európában egyedülálló módon, elérhetővé tesszük a teljes megszerzett üzletüzemeltetési
tapasztalatunkat, így segítve az első üzlet beindítását.

A gép műszaki paraméterei:
Gép mérete: 2,2 m széles, 1,8 m magas, 0,6 m mély
Szükséges áramforrás: 230 V 1 fázis 20A
Víz betáp: 1/2 vízcsonk
Csatorna ág: használt víz elvezetéséhez 32 mm átmérőjű csövön keresztül
Üzlethelyiség mérete: 15-30 nm, utcai üvegfelülettel
Összességében elmondható, hogy háztartási kivitelű gép üzemeltetési feltételeit kell
teljesítenie az üzlethelyiségnek (nem ipari).
A gép szerkezete egy rozsdamentes acélkád, amelynek nyitható az ajtaja, hogy az eb könnyen
a kádba segíthető legyen. A gépben található a kutya rögzítésére szolgáló lánc, amelyet a
nyakörvhöz kötve lehetőség van rögzíteni a kutyát a mosás alatt. A kutyamosóban egy
állítható hosszúságú zuhanycső található, a vízsugár nem csupán öblítésre, illetve
kádfertőtlenítésre alkalmas, hanem a megfelelő gomb kiválasztásával sampon, kullancsilletve bolhairtó és kondicionáló is felvihető. Fontos, hogy az állatorvosok által jóváhagyott
sampon és balzsam egyéb kozmetikum központilag érkezik, magából a mosófejből, vagyis
nem kell bajlódni a flakonokkal.

Wash & Vau Önkiszolgáló Kutyamosó, Budapest, XIII.ker., Hollán Ernő u. 46.

Mosás közben lehetőség van a program szüneteltetésére, és az összes program opcionális. Az
állat egy szárítócső segítségével szárítható meg. A komfortos kutyafürdetéshez a speciális
gépen kívül az alábbi eszközöket biztosítjuk a helyszínen:
-

kutyakefék
többféle méretű fülvédő a szárítás könnyítéséhez
csúszásmentes padozat a gép előtt
magas nedvszívó képességű törölköző
vízhatlan kötény a gazdiknak
kézmosási lehetőség
itatótál
jutalomfalat
várakozás esetére ülőhely biztosítása
a fürdetés végeztével a takarításhoz megfelelő takarítóeszközök (partvis, felmosó
szett)
üzlethelyiség előtt kakiszacskók elhelyezése

Elképzeléseink szerint leendő franchise partnereinknek az alábbi feltételeknek kell
megfelelniük:
- vállalja, hogy az üzlet megtekintése után ugyanazon felszereltséget, arculatot biztosítja
saját üzletében (beleszámítva a szükséges felújítási, átalakítási munkálatokat,
kamerarendszer telepítését, beléptető rendszer kiépítését, az üzletben elhelyezett
eszközök biztosítását)
- vállalja, hogy a gép összege rendelkezésre áll, amely felszereltségtől függően kb.
10.000-11.000 EUR
- vállalja, hogy az üzlet 0-24 órában nyitva tart
- vállalja, hogy a megvásárolt gép 3 évig a tulajdonában marad, továbbértékesítésre, a
gép bérletbe adására csak a Wash & Vau Önkiszolgáló Kutyamosó engedélyével van
lehetőség
- Vállalja, hogy a gép működéséhez szükséges kozmetikumokat a Wash & Vau
Önkiszolgáló Kutyamosótól szerzi be
- Vállalja a negyedéves karbantartási díj megfizetését (körülbelüli összege 50.000
Ft/negyedév)
- vállalja, hogy közreműködik a brand megismertetésében, a hozzá tartozó körzetben

Mit nyújt a Wash & Vau?
- területi exkluzivitást (megyénként vagy városonként 1 üzlet nyitása, Budapest
tekintetében kerületenként 1 üzlet)
- teljes kidolgozott arculat átadását (üzlet arculata, szóróanyagok arculata)
- egy éves üzemeltetési gyakorlat tapasztalatainak átadását
- teljes műszaki támogatást a gép beüzemeléséhez
- segítségnyújtást az üzlet kiválasztásához, kialakításához
- online marketing támogatást (közös megjelenések híradásokban, újságokban,
közösségi médiában)
- legújabb fejlesztések biztosítását (törzsvásárlói kártya, bankkártyás fizetés, éjszakai
beléptető rendszer)
- fontos kiemelni, hogy a gép megvásárlása után és az ahhoz tartozó feltételrendszer
teljesítésén kívül a Wash & Vau Önkiszolgáló Kutyamosó a bevételből egyéb
részesedésre nem tart igényt
- biztosítjuk a gép működéséhez szükséges kozmetikumok kedvezményes áron történő
beszerzését
- 3 éves garancia biztosítása, melynek feltétele a negyedéves karbantartás igénybevétele
- negyedéves karbantartás keretében a gép teljeskörű átvizsgálását, szervizelését
-

Weboldalunk, a www.kutyamoso.hu, részletesen tartalmaz minden fontos információt a gép
működéséről, kezeléséről, beléptető rendszerről, webshopunkról stb. Kérjük, tájékoztatónk
átolvasásán kívül látogasson el weboldalunkra, illetve facebook oldalunkra.

Ezen információk tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlat tételnek. A finanszírozási
lehetőségek a Partner és cégének egyéni adottságaitól függenek, amelyek felkutatása és
pályázat elkészítése a Partner feladata.

Amennyiben a fentiekben leírtak átolvasása után érdeklődése továbbra is fennáll, kérjük
vegye fel a kapcsolatot velünk a személyes találkozó egyeztetése céljából elérhetőségeink
valamelyikén.

Wash & Vau Önkiszolgáló Kutyamosó
www.kutyamoso.hu
info@kutyamoso.hu
tel: 06/70-390-2050

