Maid2Clean Master Franchise Licenser i Danmark
Hvad er en Master Franchise?
En Master franchise, hvor en franchise virksomheder, der har et gennemprøvet system
i ét land (EG Maid2Clean i UK) tilbyder en licens til sit varemærke i et andet land (fx
Danmark).
Master Franchise
Maid2Clean er interesseret i at tale med folk interesseret i Master licens i Danmark.
Maid2Clean er et vellykket UK ledelse franchise i det indenlandske rengøring
marked. Med over 100 franchisetagere handel i Storbritannien, Maid2Clean nu
arbejde for nogle 9.000 rengøringspersonale på de britiske øer.
Med en tilstedeværelse i Irland og Canada også er maid2Clean ser nu til yderligere at
udvide til det danske marked.
Hvem er vi på udkig efter?
Maid2Clean har en Master Franchise stand til at gøre det muligt for ansøger at tilbyde
en unik forvaltningsagentur begreb i den hjemlige rengøring servicesektoren.
Maid2Clean søger en langsigtet spiller med stærke ledelsesmæssige og kommercielle
indsigt. Du får erfaring med at drive din egen virksomhed og udvikle et netværk af
franchisetagere. Du skal bruge evne til at lokalisere den Maid2Clean britiske
franchise-pakke til at arbejde inden for det danske marked.
Maid2Clean er IKKE søger enkelt enhed franchisetagere på nuværende tidspunkt.
Hvis du mener, du har alle de egenskaber er nødvendige for at udvikle Maid2Clean
mærke i Danmark, vi ville være interesseret i at tale til dig.
Efterspørgslen efter tjenesten er næsten recession-bevis, efterhånden som flere par gå
ud at arbejde. Disse travle mennesker er taknemmelige modtagere af Maid2Clean
bureau service. Den Maid2clean erhvervsliv er allerede en gennemprøvet koncept
siden 1993, med høje avancer og øge kundernes efterspørgsel. Huse samle støv,
uanset hvordan økonomien fungerer og efterspørgsel efter den service og franchise
licenser er fortsat stærk, selv i recessionstendenser gange. Den indenlandske tjenester
rengøring sektor er vokset eksponentielt i løbet af de sidste 20 år, efterhånden som
flere og flere par til at ud at arbejde for at servicere livsstile, de ønsker.
Der er ingen rengøring ske ved franchisetagere eller Master Licensindehavere - begge
er ledende stillinger. Som en Master licenstager (franchisegiver), ville du være godt
positioneret til at udnytte styrken af mærket og vokse en væsentlig franchise operation
i Danmark.
Fordele ved en Maid2Clean Master License
Den Maid2Clean Master Franchise lejlighed giver dig mange fordele såsom:
• Enerettigheder i dit område som en franchisegiver, ikke bare en franchisetager

• Tilfredshed i at vide du hjælper andre dyrker deres virksomheder som deres bolig
rengøringsassistenter give et tiltrængt service
• Lave samlede investering i forhold til andre Master License begreber
• Fleksible arbejdstider
Til Maid2Clean, er evnen til at anvende erhvervserfaring opvejer specifik
branchekendskab. Når det er sagt Master Franchisegiver Ansøgere skal have visse
egenskaber.
Den Maid2Clean Master License Package
Du ville blive indrømmet eksklusive udviklingen rettigheder til at betjene Maid2Clean
Franchise-systemet i din aftalte område.
Der vil ikke være behov for at investere i danske bygninger, rengøringsmidler eller
liberi køretøjer, kan franchisetagerens's agentur virksomhed køres fra et lille kontor
eller hjemme. Franchise forretning kan køre fra hjemmet også.
Vores Master franchisetagere International Mester Franchise Ejere. De vil modtage
følgende med deres Maid2clean Master License:
• Start Program i Danmark
• De rettigheder til at sælge Maid2Clean Franchise certifikater i hele deres danske
Mester Territory.
• De rettigheder til at bruge Maid2Clean varemærker, servicemærker og andre
kommercielle symboler.
• Den know-how til at udvikle franchisetagere virksomheder landsdækkende
• samspil med Maid2Clean i UK for løbende support, uddannelse og
erhvervsudvikling
• Udvikling af en National Account Program for franchisetagere
• Den know-how om hvordan at skabe brand awareness i Danmark
• Den viden om hvordan man skaber stærke marginer med gentagne kunder
• Støtte og back up af en erfaren øverste ledelse
• Vores højt skelnes varemærke (vi gør hvad der står på dåsen!)
• Et brand er anerkendt for kvalitet og en dedikation til service.
• Et beskyttet, eksklusiv og generøs Master område licens
• Maid2Clean proprietære systemer og metoder til lokalisering og anvendelse i
Danmark
• Online videnbase
• En gennemprøvet forretningsmodel siden 1993
Master Licenstageren vil få adgang til de gennemprøvede Maid2Clean franchiseprogram, som de vil tilpasse sig til deres land. Master franchise ejer vil rekruttere og
tildele franchise inden for det geografiske områder, der i deres hovedfranchiseaftale
licens til personer der ønsker at drive deres egen lokale Maid2Clean rengøring agentur
i Danmark.
Investering
Investeringen vil være baseret på størrelsen af Master License taget område IE antallet

af potentielle Franchise licenser inden for det geografiske Master Franchise område
tildelt. Gebyrer vil ske i form af første up-front betaling, og derefter en løbende
royalty, der skal aftales mellem Maid2Clean og Master franchisegiveren.
Master Franchisegiver bliver nødt til at bære omkostningerne ved at lokalisere
franchise pakken, herunder driftshåndbogen. Royalty er et fast månedligt gebyr.
Vi vil opdele første franchise honorar på hver franchisetageren rekrutteret 50/50, og
royalties på hver franchisetageren ville blive opdelt 75/25 i Master franchisetagere
fordel.
Hovedfranchisetageren ville så have lov til at åbne eller videresælge så mange
franchises som ønsket i master franchise-området.
Som en Master Franchisegiver du ville være licenstageren på det danske marked og
vil være ansvarlig for forvaltningen af både din egen Maid2Clean Rengøring drift
siden sælge Franchise licenser til efterforskning franchisetagere.
Væsentlige kvaliteter og færdigheder
• Vellykket baggrund i erhvervslivet
• Stærk etik
• God kommunikator (dansk) i mundtlig og skriftlig form
• Formulering, stædige og hårdtarbejdende
• Besidder den finansielle evne og ressourcer til at rekruttere og støtte de lokale
franchisetagere
• Tidligere erfaringer med udvikling og forvaltning af virksomheder.
• Evnen og ressourcer til at opbygge Maid2Clean Brand
• Evnen til at køre en forsøgsordning for netværket
• Evne til at arbejde alene og lede et team
• Salget erfaring
• Begejstringen for og evne til at deltage fuldt ud i den løbende forbedring af
Maid2Clean's operationelle systemer
• God interpersonelle, påvirke og sociale færdigheder
• Iværksætterånden
• Vant til erhvervslivet miljøer og beskæftiger sig med fagfolk og erhvervsfolk både
Ideel kvaliteter og kompetencer
• Tidligere erfaringer med franchising
• Stærk salgs-erfaring
• Banebrydende, iværksætter-og nyde at være den første til at markedsføre
• Industri viden
Uddannelse og support
• Omfattende uddannelse i England & i Danmark
• Virksomhedsledelse viden for en vellykket Maid2Clean franchise operationer,
herunder dag-til-dag operationer, franchise system support og franchise vækst
• Salg og markedsføring uddannelse og støtte

• eksisterende infrastruktur til at understøtte din rolle som en Master Franchisetager af
vores brand i dit land
profilering viden til hjælpe med at skaffe stærk franchise kandidater
• Indledende og løbende bistand i forbindelse med forvaltningen en blomstrende
franchise system
• Viden og etos bag Maid2Clean varemærkebeskyttede »Sweep2Left 'hele systemet,
bedste praksis
• Management support gennem vores Master Support Team
• Operationer støtte gennem besøg på stedet, telefon-og online computer hjælp
• IT-systemer bistand
• Administrative funktioner
• Fakturering system
• Regelmæssig franchise forretning Høring
• Business anmeldelser og analyse
• Markedsføring indgang
• Franchise produktudvikling
• PR hjælp
• Grunduddannelsen i England med besøg i franchisetageren steder
• Driftshåndbog for lokalisering
• Teknisk support hot line
• Den støtte, du har brug for med ekspertise, bedste praksis og viden om franchise. Du
skal blot lokalisere pakken.
• Hjælp med at åbne din Master Franchise
• Rådgivning i at tilpasse Maid2Clean System til dit lokale kultur og økonomi
Små opgørelse
• Minimal personalebehov
• Tjen penge upfront - fra alle franchise tildelt i dit område
• Restindkomst
• blomstrende industri, der er stadig er i sin vorden og klar til vækst
• Unik proprietære systemer, der giver dig (og hver franchisetager under dig) at
opbygge en virksomhed, som eventuelt kan køre uden dig
• Uddannelse og support
• Prestigefyldt hvid krave franchise forretning
• Bliv en del af en virksomhedskultur med værdier, som er sjælden at finde i denne
dag og alder
• Recession-resistente industri

Hvis du ønsker at drøfte denne enestående chance for det danske marked det næste
skridt ville være at sende dit CV til Mike Hanrahan på sales@maid2clean.co.uk

