English to Czech translation
Maid2Clean Licence Master Franchise, Česká republika
Co je Master Franchise?
Franchise Master je místo, kde povolení podnikům, které má osvědčený systém v
jedné zemi (např. Maid2Clean ve Velké Británii) nabízí licenci na svou značku v jiné
zemi (např. Česká republika).
Master Franchising
Maid2Clean se zajímá mluvit s lidmi zájem o licenční Master, Česká republika.
Maid2Clean je úspěšný UK řízení povolení v domácím čištění trhu. S více než 100
franšízy obchodování ve Velké Británii, Maid2Clean nyní dává práci asi 9,000 čističe
na Britských ostrovech.
Díky přítomnosti v Irsku a Kanadě také, maid2Clean v současné době hledá pro další
expanzi na trhu v České republice.
Kdo hledáme?
Maid2Clean má Master Franchise pozici k tomu, aby úspěšný žadatel nabídnout
unikátní koncept řízení agentury v sektoru domácností úklidové služby.
Maid2Clean hledá dlouhodobý hráč se silnými manažerské a obchodní prozíravost.
Budete mít zkušenosti na provoz své vlastní podnikání a rozvoj sítě franchisantů.
Budete potřebovat schopnost lokalizovat Maid2Clean UK povolení balíček pro práci
v rámci trhu v České republice.
Maid2Clean NENÍ hledání jednotka franchisantů v této fázi. Pokud si myslíte, že mají
všechny atributy nezbytné pro vývoj Maid2Clean značkou v Česká republika bychom
mít zájem mluvit k vám.
Poptávka po službě je prakticky recese-důkaz, jak více párů chodit do práce. Tito lidé
jsou zaneprázdněni vděční příjemci Maid2Clean poskytujícím služby. Maid2clean
podnikání je již osvědčený koncept od roku 1993, s vysokými ziskovými maržemi a
zvyšující se poptávku zákazníků. Domy sbírat prach bez ohledu na to, jak se
ekonomice hraje a poptávka po službě a franšízové licence zůstává silný, dokonce v
recesi krát. Domácí služby čištění sektor rostl exponenciálně v průběhu posledních 20
let, jak více a více párů, aby se do práce do provozu životní styl, jak sami chtějí.
Neexistuje žádný čištění spojeného franšízy nebo Master Držitelé licence - oba jsou
manažerských pozicích. Jako licence Master (franšízy), měli byste být v dobré pozici
využít sílu značky a rostou významné povolení provozu v Česká republika.
Výhody Maid2Clean Master licenci
Maid2Clean Master Franchise příležitost vám nabízí mnoho výhod, jako jsou:
• Exkluzivní práva ve vašem okolí jako licence, ne jen franchisantovi

• Spokojenost s vědomím, že jste pomoc druhým růst jejich podniků jako jejich
bytové čisticí prostředky poskytnout tolik potřebnou službu
• Nízké celkové investice ve srovnání s jinými Master License pojmů
• Flexibilní pracovní doba
Chcete-li Maid2Clean, schopnost používat obchodní zkušenosti je převažuje
konkrétní odvětví znalostí. , Že řekl mistr Franchisor Žadatelé musí mít určité
vlastnosti.
Maid2Clean Master License balíček
Ty by být poskytnuta výlučná práva na provozování rozvoji Maid2Clean
franchisového systému ve Vašem regionu souhlasil.
Bude existovat žádná potřeba investovat v České republice prostor, čisticí prostředky
nebo livrejích vozidel lze franšízy agentury činnosti byly prováděny z malé kanceláři
nebo doma. Obchodní Franchise lze spustit z domova také.
Náš Pán franchisantů jsou mezinárodní Majitelé Master Franchise. Budou se
následující s jejich Maid2clean Master Licence:
• Spusťte program, Česká republika
• práva na prodej Maid2Clean Franchise licencí v rámci svých Česká republika
Master území.
• práva na používání ochranné známky Maid2Clean, servisní známky a další obchodní
značky.
• know-how pro rozvoj podnikání franchisantů celostátního
• Propojení s Maid2Clean ve Velké Británii pro pokračující podporu, školení a rozvoj
podnikání
• Rozvoj národních účtů program pro franchisantů
• know-how, jak vytvořit povědomí o značce, Česká republika
• znalosti o tom, jak vytvořit silné marže se opakovat zákazníky
• podpora a zálohování zkušený tým vrcholových manažerů
• Naše vysoce postaveným značkou (děláme to, co je napsáno na plechové!)
• značka uznávána pro kvalitu a závazek ke službě.
• chráněné, exkluzivní a velkorysý Master území licence
• Maid2Clean proprietárních systémů a metod pro lokalizaci a použití v Česká
republika
• Online znalostní základny
• osvědčené obchodní model od roku 1993
Master licence získá přístup k osvědčené Maid2Clean povolení programu, které se
přizpůsobí jejich zemi. Velitel povolení vlastníka bude rekrutovat a udělování
povolení v rámci zeměpisné oblasti určené v rámci jejich licence vzorových
franšízových, aby jednotlivci, kteří chtějí provozovat své vlastní místní Maid2Clean
úklidové agentury, Česká republika.
Investiční
Tato investice bude založena na velikosti území Master License přijata IE počet

možných licencí Franchise v zeměpisné oblasti Master Franchise přiděleny. Poplatky
budou mít podobu počátečního do-front platbu a poté pokračující royalty
dohodnutých mezi Maid2Clean a Master franchisora.
Velitel Franchisor bude muset nést náklady na lokalizaci povolení balíčku, včetně
provozní příručce. Royalty je fixní měsíční poplatek.
Chtěli bychom rozdělit původní licenční poplatky na každé franšízy přijati 50/50, a
poplatky za každé franšízy bude rozdělen v poměru 75:25 v franšízy Master prospěch.
Hlavní nabyvatel by pak měly mít možnost otevřít nebo prodat tolik povolení podle
potřeby v oblasti hlavního povolení.
Jako Master Franchisor byste být držitelem licence na trhu v České republice a bude
odpovědný za řízení i vlastní Maid2Clean Čištění provozu podél prodejní Franchise
licence k vyhledávání franšízy.
Základní vlastnosti a dovednosti
• Úspěšné podnikání v pozadí
• Silné etika
• Dobrá komunikátor (Česká republika), v ústní i písemné formě
• Formulovat, houževnatý a tvrdé práci
• disponuje finančními prostředky a schopnosti přijímat a podporovat místní franšízy
• Dosavadní zkušenosti ve vývoji a řízení podniků.
• schopnost a prostředky k budování značky Maid2Clean
• Možnost spustit pilotní systém pro sítě
• Schopnost pracovat samostatně a vést tým
• Tržby zkušenosti
• Nadšení pro a schopnost plně se podílet na průběžné zlepšování operačních systémů
je Maid2Clean
• Dobré mezilidské, ovlivňování a sociální dovednosti
• Podnikatelský duch
• zvyklý na podnikatelské prostředí a jednání s odborníky a obchodní lidi, tak
Ideální vlastnosti a dovednosti
• Dosavadní zkušenosti v franchising
• Silné obchodní zkušenosti
• Průkopnická, podnikatelské a těšit se na první na trhu
• Průmysl znalosti
Školení a podpora
• Komplexní výcvik ve Velké Británii a v Česká republika
• Obchodní manažerské znalosti pro úspěšné Maid2Clean licenčních operací, včetně
den-to-day operace, franchisového systému podpory, a povolení růst
• Prodej a marketing školení a podporu
• stávající infrastruktury pro podporu svou roli jako Master franchisant naší značky ve
vaší zemi

profilování znalosti pro pomoc při získávání povolení silných kandidátů
• Počáteční a na-běžný pomoc při řízení prosperující franchisového systému
• Znalost a étos za Maid2Clean ochrannou známkou 'Sweep2Left' systém-široký bestpractices
• Řízení podpora prostřednictvím podpory Master tým
• Provozní podpora prostřednictvím on-site návštěvě, telefonicky a on-line počítačové
pomoci
• IT systémy pomoci
• Administrativní funkce
• Fakturační systém
• Pravidelné konzultace franchisového podnikání
• Obchodní recenze a analýzy
• Marketing vstup
• Franchise vývoje výrobku
• PR pomoc
• Úvodní školení ve Velké Británii s návštěvou franšízy míst
• Provozní příručka pro lokalizaci
• Technická podpora hot line
• podporu, kterou potřebujete s odbornými znalostmi, osvědčených postupů a znalostí
v rámci licence. Stačí jednoduše lokalizovat balíček.
• Pomozte s otevřením svého Master Franchise
• Poradenství při úpravě Maid2Clean systému do místní kultury a ekonomiky
Malá inventura
• Minimální požadavky na personální obsazení
• Zkontrolujte, peníze předem - z každého povolení udělené ve vaší oblasti
• Zbytková příjmu
• Rostoucí průmysl, který je stále ještě v plenkách a nakročeno k růstu
• Unikátní proprietární systémy, které umožňují (a každý franchisant pod vámi),
vybudovat firmu, která může nakonec spustit bez tebe
• Školení a podpora
• Prestižní bílých límečků franchisového podnikání
• Staňte se součástí kultury podnikání s hodnotami, které je vzácné najít v tento den a
věk
• Recese-rezistentní průmysl

Pokud byste chtěli diskutovat o této unikátní příležitost pro Českou republiku trh
dalším krokem by bylo zaslat své CV Mike Hanrahan na sales@maid2clean.co.uk

