NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
• PLATÍ SE U VÁS NĚJAKÝ FRANŠÍZOVÝ POPLATEK?
Ne, jediné za co nám zaplatíte, je zboží a vratná kauce za námi dodané pečící zařízení ve výši 20.000,- Kč.
Tato kauce je vratná, po skončení spolupráce se vám v plné výši vrátí zpět. Mimo vratnou kauci se ve
franšízovém systému MINIT po dobu spolupráce neplatí žádné další poplatky ani odvody.

• JAKÉ JSOU PODMÍNKY NA PROVOZNÍ PROSTORY
A KDO JE ZAJISTÍ?
Úspěšná prodejna – pekárna MINIT by se měla nacházet na frekventovaném místě (např. nemocnice
a polikliniky, autobusové a železniční stanice, pěší zóny a centra měst, nákupní střediska, školy nebo místa
v jejich blízkosti).
Velikost prodejního prostoru by měla být minimálně 6 m2. Majitel nové pekárny MINIT je povinen zajistit
veškerá potřebná úřední povolení a zajistit provoz prodejny, včetně pracovní síly a základního vybavení – váhy,
mrazící zařízení, pokladny apod.

• CO MI POSKYTNE SPOLEČNOST MINIT?
- Pec a k ní patřící příslušenství. Technologii uvede do provozu obchodní zástupce MINIT.

Typ: Unox II
Technické údaje:
napětí: 220 V, 50 Hz
příkon: 3,0 kW
jistič: 16 A

-

bezplatný servis zařízení
marketingové materiály
styl prodejen MINIT
pravidelné školení personálu

Rozměry:
šířka:
600 mm
hloubka: 700 mm
výška:
650 mm
Plechy na pečení:
15 ks (460 x 330 mm)

• JAK ČASTO JE PROVOZ ZÁSOBOVÁN ZBOŽÍM?

CHCETE PODNIKAT?

Staňte se naším partnerem a otevřete si
vlastní prodejnu s výrobky MINIT

20 let zkušeností s franšízovým systémem
Přes 400 prodejen v Česku a na Slovensku
Výroba v druhé největší pekárně na Slovensku
Originální receptura, tradiční výroba, moderní přístup

Každé prodejní místo v České republice je zásobováno individuálně
dle potřeb prodejce.

STAŇTE SE NAŠÍM
FRANŠÍZOVÝM PARTNEREM.
JE TO JEDNODUCHÉ.

KONTAKTUJTE OBCHODNÍ ODDĚLENÍ:
tel.: +420 724 839 566
e-mail: minit@minitbakery.cz

FRANŠÍZOVÝ SYSTÉM

Staňte se jednoduše majitelem vlastní prodejny - pekárny Minit.
Nepotřebujete k tomu žádné speciální znalosti ani velký kapitál.
Se vším vám rádi pomůžeme.

JAK TO FUNGUJE

TYPY SPOLUPRÁCE S

PRODEJNA MINIT
Prostor o rozloze minimálně
6m2. Může se jednat o prodejní
okno, samostatný prostor,
či objekt, nebo ostrůvek
v obchodním centru.

Do začátku budete potřebovat příslušná povolení k podnikání a provozování prostoru.
Pokud prostor ještě nemáte, poradíme vám, kde jej hledat.
Dodáme a nainstalujeme vám potřebnou technologii na pečení oproti vratné kauci 20.000 Kč.
Pokud si to budete přát, pomůžeme vám s vybavením prodejny nábytkem a vitrínou.
V takovém případě se dle vybraného vybavení navýší vaše počáteční investice.
Z prostoru, který jste si vybrali pro své podnikání vám pomůžeme vytvořit prodejnu ve stylu MINIT.
Budete od nás pravidelně dostávat veškeré marketingové materiály k podpoře vašeho prodeje.
Náš obchodní zástupce vám bude kdykoliv k dispozici.

M I N I T V E VA Š Í P R O D E J N Ě
Pekárna Minit, která je
součástí vašeho provozu,
například maloobchodu,
pekárny, čerpací stanice,
snack baru nebo kantýny.

DOPLŇKOVÝ PRODEJ
K čerstvě upečeným výrobkům,
se ideálně hodí káva i další
nápoje.
Rádi vám zprostředkujeme
spolupráci s našimi partnery
za zvýhodněných podmínek.

