ТЕРИТОРІЯ БУДІВЕЛЬНИХ РІШЕНЬ

ФРАНЧАЙЗИНГОВА ПРОПОЗИЦІЯ

– це новий формат з комплектації
будівельних об'єктів:
від фундаменту – до покрівлі.

НАШ КОНЦЕПТ
Ми - сучасна база будівельних матеріалів із широким
асортиментом та професійною командою консультантів.
А ще - шоу-рум, де наш клієнт отримує якісне
обслуговування з професійною консультацією та повний
спектр будівельних матеріалів у одному місці.
Ми розробили власну ефективну бізнес-стратегію,
яка враховує всі побажання та вимоги наших клієнтів
і дозволяє підібрати для клієнта найбільш ефективне
рішення, а також успішно реалізовувати замовлення
будівельних матеріалів на повний цикл будівельних робіт.

МИ ПРАГНЕМО, ЩОБ НАШ БІЗНЕС БУВ УСПІШНИМ
ТА КОРИСНИМ. ТОЖ VILLA TERRA – ЦЕ
ГАРМОНІЙНЕ ПОЄДНАННЯ ТРЬОХ ЕЛЕМЕНТІВ:
Професійний шоу-рум, де є можливість
ознайомитись з характеристиками та переконатись
у якості запропонованих матеріалів.
Комплексне рішення в питаннях будівництва з
високим рівнем сервісної підтримки наших клієнтів.
Велика будівельна база, з якої можна одразу
забрати товар.

сформувати культуру професійних
будівельних баз в Україні, підвищити рівень
клієнтоорієнтованості в будівельній сфері та
зробити якісні матеріали доступними.

У нашому списку партнерів більше 100 найбільших українських та
європейських виробників. З усіма партнерами у нас побудовані
надійні і довірчі відносини!

ЯКЩО ХОЧЕШ
БУТИ КРАЩИМ –
ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ
З КРАЩИМИ

ФІЛОСОФІЯ VILLA TERRA:
Комплексність. Пропонуємо не товар, а комплексне рішення
будівельної задачі.
Клієнтоорієнтованість. У центрі уваги — клієнт. VILLA terra прагне
задовольнити його потребу максимально комфортним та дієвим
способом. Ми надаємо консультації, пропонуємо сервіси доставки,
маємо широкий асортимент у наявності.
Сервіс. Комплектація усіма необхідними товарами на одній базі з
професійним консалтингом та підбором.
Friendly-формат. Підтримуємо дружні відносини з клієнтом,
продовжуємо комунікацію після продажів, надаємо персональну
систему лояльності та організовуємо заходи для підтримання іміджу
та довіри клієнтів, партнерів, співробітників.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ!
Ми цінуємо кожного клієнта
і кожного партнера, у нас чітка
і налагоджена система відносин.
Ми несемо відповідальність
за всі товари, а також за всі поради,
які дають наші фахівці.

поєднала в собі найкращий товарний пакет
та сучасні сервіси і пропонує своїм клієнтам:
• широкий асортимент якісних будівельних
матеріалів, який постійно зростає;
• доставку та пакування товарів за
конкурентною ціною;
• найкраще обслуговування;
• професійну консультацію та допомогу,
інженерну підтримку.

ФРАНШИЗА VILLA TERRA – це готова
бізнес-модель будівельного бізнесу з:
• мінімальними ризиками;
• стабільно високим доходом;
• налаштованими та відпрацьованими бізнес-процесами;
• мережею провідних українських та європейських постачальників,
що надають вигідні умови співпраці;
• найкращими брендами в оптимальному асортименті;
• мінімальним сезонним коливанням за рахунок того, що асортимент
товарів та послуг сформований таким чином, що забезпечує
потреби клієнтів протягом всього року;
• ефективними технологіями управління і просування.

ФРАНШИЗА VILLA TERRA – будівельна франшиза європейського рівня, унікальна для

ринку України. Вигідні інвестиції при мінімальних ризиках.

Це перша українська мережа, що надає готове рішення з відкриття мультибрендової будівельної
бази повного циклу від фундаменту до покрівлі.
Ви отримуєте готове бізнес рішення в будівельній сфері - з перевіреними бізнес-процесами,
налагодженою мережею постачальників, потужними інструментами та технологіями управління.
Окрім того, купуючи франшизу VILLA terra, ви отримуєте не тільки готовий бізнес, а й надійного
партнера, що забезпечить повний цикл супроводу на шляху діяльності та розвитку бізнесу, а також
чітку та прозору схему взаємодії протягом всього періоду нашого співробітництва.

ОСНОВНІ УМОВИ ФРАНШИЗИ

Географія розвитку франшизи

міста-мільйонники, обласні та районні центри

Захищена територія в радіусі дотику
(обласні центри)

5 км

Захищена територія в радіусі дотику
(міста-мільйонники)

визначається індивідуально в залежності від
інфраструктурних особливостей місцевості

Площа земельної ділянки
Обсяг інвестицій

від 0,3 га
$280 000 (при будівництві будівельної бази)

В т.ч. паушальний платіж (Київ, Львів,
Харків, Дніпро)

$30 000

В т.ч. паушальний платіж (інші міста)

$20 000

Роялті (від виторгу)

1,5 %

Рекламні відрахування (від виторгу)

0,5 %

Щомісячний чистий прибуток (з 2-го року)
Термін окупності:
Термін запуску проекту

від $2000
від 36 до 84 міс.
6-12 міс.

ПРИ ЗАПУСКУ ОБ’ЄКТА НАШОМУ
ФРАНЧАЙЗІ
МИ НАДАМО:
• Франчайзинговий пакет з покроковою інструкцією
з відкриття та ведення бізнесу.
• Договори та унікальні умови роботи з
постачальниками, партнерами та підрядниками
мережі VILLA terra.
• Ескізний дизайн-проект та вивіску
франчайзингового об’єкта, виготовлені згідно
стандартів мережі.

МИ ДОПОМОЖЕМО:
• В підборі та оцінці перспективності
локації.

• Мережеві інформаційно-облікові системи (в тому
числі CRM-систему) для ефективної роботи з
товарами та клієнтами.

• В супроводі і контролі
ремонтно-будівельних робіт.

• Маркетинговий план підготовки до відкриття.

• В пошуку та відборі персоналу.

• Навчання та стажування персоналу франчайзі
перед відкриттям.

• В розробці індивідуальної
асортиментної матриці, з урахуванням
особливостей регіону, місця
розташування.

• Допомогу в пошуку кандидата на посаду директора
об’єкта та супровід в управлінні франчайзинговим
об’єктом.
• Відкриваючу команду для супроводу та допомоги
франчайзі.

• В запуску та налагодженні внутрішніх
бізнес-процесів на об’єкті.

ОКРІМ ТОГО, ДЛЯ НАШИХ ФРАНЧАЙЗІ МИ НАДАЄМО ПОСТІЙНУ ПІДТРИМКУ І СУПРОВІД
В УСІХ ПРОЦЕСАХ ЗАПУСКУ ТА ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ПРОТЯГОМ ВСЬОГО ТЕРМІНУ
СПІВРОБІТНИЦТВА, В ТОМУ ЧИСЛІ:
• Надання виділеного менеджера з супроводу та підтримки бізнесу франчайзі.
• Допомога в вирішенні конфліктних ситуацій з клієнтами.
• Пропозиції щодо впровадження нових послуг/асортименту товарів.
• Консультаційна підтримка та допомога при незадовільних фінансових показниках.
• Централізоване обслуговування сторінок на сайті та у соціальних мережах.
• Участь персоналу в регулярних навчальних стратегічних тренінгах від провідних партнерів компанії.
• Забезпечення макетами рекламних матеріалів для проведення маркетингових заходів.
• Постійне централізоване оновлення, розвиток і поліпшення процесів ведення бізнесу.

ЗАЛИШИЛИСЯ ПИТАННЯ?

На них із задоволенням нададуть
відповідь експерти Franchising Full Cycle!

+ 38 063 243 99 46
+ 38 068 441 22 87
sales@ffc.expert
www.ffc.expert

