LEGYÉL TE IS FRANCHISE PARTNERÜNK!
A Wash&Vau
® Magyarországon egyedülálló kutyamosó szolgáltatást nyújt, teljesen automatizált, nulla

emberi-erőforrást igénylően, az év 365 napján non-stop.
A Wash&Vau
® kutyamosó 2016-ban nyitotta meg az első üzletét, 2017-től pedig intenzív terjeszkedésbe

kezdett, immár 16 Wash&Vau
®kutyamosóval büszkélkedhetünk országszerte.

(www.kutyamoso.hu/uzletkereso
)

Jelenleg Magyarországon ez a legalacsonyabb beruházási költséggel induló franchise hálózat.
A franchise hálózatok előnyei világszerte ismertek számos területen. Egy franchise partner nem csak
hírnevet, hanem hitelességet is kap a kezébe.
A rendszer óriási előnye, hogy azonnal egy kipróbált és sikeres rendszer részeként kezdhetünk működni.
A franchise rendszer természetesen ezen kívül is segítséget nyújt tagjai részére, kezdve a részletes piac
kutatástól, a reklámokon át. Bizonyított, hogy a vendégek jobban bíznak egy már bevált hálózatban,
melynek mind arculatában, mind árában és szolgáltatásaiban minden egyes tagja megegyezik.
Nem szükséges semmilyen szaktudás- vagy korábbi szakmai tapasztalat, a Wash&Vau® kutyamosó
megnyitásához, arculati - működési és marketing koncepciót adunk, egy bevált, garantáltan sikeres
rendszert, továbbá Wash&Vau
®névhasználati jogot éstechnikai hátteret.

A Wash&Vau
® önkiszolgáló kutyamosó a megjelenése óta óriási sikernek örvend. Hálózatunk előre

meghatározott, jól látható dinamikus üzleti folyamat mentén halad. Így szinte bárki sikerrel üzemeltetheti
kizárólagos területén a kutyamosót.
Az elképzeléseknek megfelelően kiválasztott és jóváhagyott üzlethelyiségre vonatkozóan, a kezdetektől
maximális segítséget nyújtunk.

MIRE VAN SZÜKSÉG RÉSZEDRŐL?
●

Határozott döntés a vállalkozás beindítására

●

Befektetni kívánt tőke

●

Nyitottság az új dolgok iránt

●

Követő magatartás

●

Motivált, vállalkozói szemléletmód

●

Saját vagy bérelt üzlethelyiség
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AMELYEKBEN FRANCHISE PARTNERKÉNT SZÁMÍTHATSZ RÁNK:
●

Wash&Vau
®márkanév használata


●

Szakmai know-how

●

Több éves üzletviteli tapasztalat átadása

●

Saját fejlesztésű gép beszerzése, szervize és karbantartása

●

Kiváló minőségű kozmetikai alapanyagok, egységes minőség folyamatos biztosítása

●

Arculati elemek központi tervezése és gyártása

●

Központi marketing

●

Saját Facebook és Instagram felületek biztosítása, kezelése és karbantartása

●

Egységes informatikai rendszer (online üzlet és pénz monitoring, kártyás fizetési rendszer)

●

Mobil kutyamosó a kitelepüléses rendezvényekre

●

Webáruház

BERUHÁZÁSI IGÉNY
A Wash&Vau
® önkiszolgáló kutyamosó kialakításához kapcsolódó beruházás hozzávetőlegesen nettó

5-6 millió forint. Ebbe beletartozik az üzlet kialakítása*, a gép, az arculati elemek, és kiegészítők
beszerzése és a franchise csatlakozási díj.
*A beruházási összeg nagyban függ a használni kívánt üzlethelyiség átvételkori állapotától, méretétől, a
meglévő gépészet, elektromos hálózat kialakításától, olyan paraméterektől, amelyek az ingatlannal
kapcsolatos megállapodásig ismeretlenek.

IDEÁLIS ÜZLETHELYSÉG
Nagyobb városok, megyeszékhelyek, nagy forgalommal rendelkező területein, kizárólag nagy (legalább
2-2,5m-es) utcafronti üveg portállal rendelkező üzlethelyiség, mely szerves részét képezi az üzlet vonzó
megjelenésének.
Az üzlettér méretét tekintve 15-max.30 m2 kell legyen.

Érdeklődő partnerként első lépésként megtekintheted, saját kutyussal ki is próbálhatod, így
megismerheted működés közben milyen is egy Wash&Vau® kutyamosó, megismerheted az üzleti
modellt, és a saját tapasztalás után dönthetsz arról hogy szeretnél-e Te is egy saját
kutyamosót.

Wash&Vau
®


Ezen információk tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek!
Weboldalunk a 
www.kutyamoso.hu részletesen tartalmaz minden fontos információt a gép működéséről
és kezeléséről, a beléptető rendszerről, a webshopról, stb.
Kérjük
tájékoztatónk
át
olvasásán
kívül
nézd
át
Facebook
oldalunkat
is:
www.facebook.com/washandvau/
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SZERETNÉL FRANCHISE PARTNER LENNI?
Ha felkeltettük érdeklődésed, és úgy gondolod, hogy lakóhelyeden is lenne igény egy önkiszolgáló
kutyamosó kialakítására, töltsd ki rövid jelentkezésed és vedd fel velünk a kapcsolatot!
Ezt követően a személyes találkozó alkalmával valamelyik budapesti üzletünkben bemutatjuk az
üzlethelyiséget, illetve a gép működését.
Végül a titoktartási nyilatkozat aláírása után az igényeknek megfelelően konkrét személyre szabott
árajánlatot adunk.

Várjuk jelentkezésed!
franchise@kutyamoso.hu
Kühtreiber József Samu
+3630 883 2348
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