English to Finnish translation
Maid2Clean Master franchise Licences Suomessa
Mikä on Master Franchise?
Master franchise siellä franchising yritykset että on osoittautunut järjestelmä yhdessä
maassa (esim. Maid2Clean Yhdistyneessä kuningaskunnassa) tarjoaa lisenssi sen
tuotemerkin toisessa maassa (esim. Suomi).
Master Franchising
Maid2Clean on kiinnostunut keskustelemaan kiinnostuneille henkilöille
päälisenssisopimuksiin Suomessa.
Maid2Clean on onnistunut UK johto franchising kotitalouksien siivous markkinoilla.
Yli 100 yrittäjää kaupan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Maid2Clean nyt tarjoaa
työtä noin 9000 siivoojia Brittein saarilla.
Kun Irlannissa ja Kanadassa myös maid2Clean odottaa nyt laajentaa Suomen
markkinoille.
Ketä me etsimme?
Maid2Clean on Master Franchise kantaa, jotta hakijalle tarjota ainutlaatuisen
Management Agency käsite kotitalouksien siivous alalla.
Maid2Clean pyrkii pitkällä aikavälillä pelaaja on vahva johto-ja kaupallisten
harkintakyky. Sinulla on kokemusta käynnissä oman yrityksen ja kehittää verkoston
franchising. Tarvitset kykyä lokalisoida Maid2Clean UK franchising-paketti
työskentelemään Suomen markkinoilla.
Maid2Clean ei hae yhden yksikön yrittäjää tässä vaiheessa. Jos uskot on kaikki
ominaisuudet, joita tarvitaan kehittämään Maid2Clean tuotemerkki Suomessa
olisimme kiinnostuneita puhua teille.
Palvelun kysyntää on lähes lama-proof kuin enemmän parit lähteä töihin. Nämä
kiireiset ihmiset ovat kiitollisia vastaanottajia Maid2Clean asiointi. Maid2clean
liiketoiminta on jo todettu konsepti vuodesta 1993, korkea voittomarginaalit ja
asiakkaiden lisääntyvään kysyntään. Talot pölyttymään mitään väliä kuinka talous
toimii ja palvelun kysyntää ja franchising lisenssit edelleen vahva, vaikka recessional
kertaa. Kotipalvelut siivous on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten 20 vuoden
aikana yhä enemmän pariskuntia töihin palvelun elintavoissa he haluavat.
Ei ole siivous mukana on franchising-tai Master luvanhaltijoiden - molemmat ovat
johtotehtävissä. Koska Master käyttöluvan (franchisingantajan), sinun olisi hyvissä
asemissa valjastaa brändin ja kasvattaa merkittävästi franchising toimintaa Suomessa.
Edut Maid2Clean Master License
Maid2Clean Master Franchise tilaisuus antaa sinulle monia etuja, kuten:

• Yksinoikeus omalla alueella Luvakkeenantajan, ei vain yrittäjä
• Tyytyväisyys tietää autat muita liiketoimintaansa niiden asuin siivoojat tarjoavat
kipeästi kaivattua palvelua
• Alhaiset investointi verrattuna muihin Master License käsitteitä
• Joustavat työajat
Voit Maid2Clean, kyky käyttää kokemusta liike on suurempi kuin erityinen alan
tuntemusta. Se sanoi Mestari Franchisingantajalla Hakijoiden on oltava tiettyjä
ominaisuuksia.
Maid2Clean Master License Paketti
Sinun olisi myönnetty yksinoikeus kehitys konsessioita Maid2Clean franchisingjärjestelmän oman sovittu alueella.
Ei tule tarvetta investoida suomalainen tiloissa, puhdistusaineet tai livreepukuinen
ajoneuvojen luvakkeen n toimiston liiketoimintaa voidaan ajaa pienen toimiston tai
kodin. Franchise liike voidaan suorittaa myös kotona.
Meidän Master Franchiseottaja ovat International Master Franchise omistajat. He
saavat seuraa niiden Maid2clean Master Lisenssi:
• Käynnistetään ohjelmaa Suomessa
• oikeudet myydä Maid2Clean Franchise käyttöoikeudet koko Suomea Master alue.
• käyttöoikeuksien Maid2Clean tavaramerkkejä, palvelumerkkejä ja muita kaupallisia
merkkejä.
• osaamisen kehittäminen franchising-yrityksille maata
• Kommunikoi muiden laitteiden kanssa Maid2Clean Britanniassa jatkuvaa tukea,
koulutusta ja liiketoiminnan kehittämistä
• Kehitetään kansallinen huomioon ohjelman yrittäjää
• osaaminen ja miten luoda brändin tunnettuudesta Suomessa
• tietää, miten luoda vahva marginaaleista toista asiakkaita
• tukea ja varmuuskopioida kokenut johtoryhmä
• Meidän erittäin ansioituneelle tuotenimi (teemme mitä sanoo tina!)
• tunnetaan laadusta ja sitoutumista palvelun.
• suojattu, tasokas ja antelias Master alueella lisenssi
• Maid2Clean oma järjestelmiä ja menetelmiä lokalisointi ja käyttö Suomessa
• Online tietopohja
• todistettu liiketoimintamalli vuodesta 1993
Master saaja saa käyttöönsä osoittautunut Maid2Clean franchising-ohjelman, jonka he
sopeutuvat kotimaahansa. Master franchise omistaja rekrytoida ja myöntää
franchising maantieteellisillä alueilla nimetty niiden Master franchise lisenssin
yksityishenkilöille, jotka haluavat ajaa omia paikallisia Maid2Clean siivous toimisto
Suomessa.
Investointipankin
Investointi perustuu kokoon Master License alueella toteutettu IE useita mahdollisia
Franchise lisenssit maantieteellisellä Master franchise alue jaetaan. Maksujen

muodoltaan alkuperäisen maksuennakko ja sen jälkeen jatkuvasti Royalty sovitaan
Maid2Clean ja Master Franchisingantajalla.
Päällikön Franchisingantaja tulee korvaamaan paikallistamisen franchise paketti
sisältää toimintakäsikirjassa. Rojalti kiinteään kuukausihintaan.
Haluamme jakaa ensimmäisen franchise maksut kunkin franchising palvelukseen
50/50 ja rojaltit jokaisesta luvakkeensaajan jaettaisiin 75/25 Master franchise hyväksi.
Master franchise-ottaja sitten saa avata tai myydä niin monta franchising toivotulla
sisällä Master franchise-alueella.
Koska Master Franchisingantajalla olisit käyttöluvan Suomen markkinoille ja olisi
vastuussa sekä omat Maid2Clean puhdistus rinnalla myynti Franchise lupia
mahdollisuus franchising.
Essential ominaisuuksia ja taitoja
• Onnistunut tausta liiketoiminnan
• Vahva etiikka
• Hyvä kommunikaattorin (suomeksi) suullisesti ja kirjallisesti
• Ilmaise, sinnikäs ja ahkera
• hallussaan taloudellinen kyky ja resurssit rekrytoida ja tukea paikallista yrittäjää
• Aiempi kokemus kehittää ja liiketoimintamalleja.
• kyky ja resurssit rakentaa Maid2Clean Brand
• Kyky suorittaa ohjaajan järjestelmä verkon
• Kyky työskennellä yksin ja johtaa joukkueen
• Myynti kokemus
• Innostus ja kyky osallistua täysimääräisesti jatkuvaan parantamiseen Maid2Clean
operatiivisten järjestelmien
• Hyvä ihmissuhde, vaikuttaminen ja sosiaaliset taidot
• Yrittäjyys
• Tottunut liiketoimintaympäristön ja käsitellään ammattilaisille ja liikematkalaisille
Ihanteellinen ominaisuuksia ja taitoja
• Aiempi kokemus franchising
• Vahva myynnin kokemus
• Edelläkävijä, yrittäjyyttä ja nauti ensimmäisenä markkinoille
• Toimialojen tuntemus
Koulutus ja tuki
• Kattava koulutus UK & in Suomessa
• Liikkeenjohdon osaamista onnistunut Maid2Clean franchising, mukaan lukien
päivittäinen toiminta, franchising-järjestelmän tuki ja franchise kasvu
• Myynnin ja markkinoinnin koulutus ja tuki
• olemassa olevan infrastruktuurin tukemiseen roolisi master franchise meidän
tuotemerkin omassa maassa
profilointi tietojen avulla saamaan vahvan franchise ehdokkaat

• Ensimmäinen ja jatkuvaa apua hallinnassa menestyvä franchising-järjestelmän
• Osaaminen ja eetosta takana Maid2Clean tavaramerkkitermi "Sweep2Left" koko
järjestelmän parhaiden käytäntöjen
• Johdon tuki kautta Master Support Team
• Toiminta tukea paikan päällä käynti, puhelin-ja online-atk-tuki
• IT-järjestelmien tuki
• Hallinnolliset tehtävät
• laskutus• Säännöllinen franchisingyrittäjälle kuuleminen
• Liiketoiminnan arvostelua ja analyysi
• Markkinointi-tulo
• Franchise tuotekehitys
• PR apua
• Peruskoulutus Isossa-Britanniassa vierailusta luvakkeensaajaa paikoissa
• Toimintakäsikirja paikannukseen
• Tekninen tuki kuuma linja
• tukea tarvitaan asiantuntemusta, parhaita käytäntöjä ja tietoa franchising. Sinun
tarvitsee vain lokalisoida paketti.
• Apua avaamalla Master Franchise
• Neuvonta mukautumaan Maid2Clean System paikalliseen kulttuuriin ja talouteen
Pienet varastomuutokset
• Minimaalinen henkilöstötarpeiden
• Tee rahaa etukäteen - kaikista franchising myöntää omalla alueella
• Jäljellä tuotot
• kasvualan että vielä lapsenkengissä ja valmis kasvua
• Ainutlaatuinen oma järjestelmiä, joiden avulla voit (ja jokainen franchising allesi)
rakentaa liiketoimintaa, joka voi lopulta ajaa ilman sinua
• Koulutus ja tuki
• Arvostettu valkoinen kaulus franchisingyrittäjälle
• Ryhdy osa yrityskulttuuria, jossa arvot on harvinaista löytää näinä päivinä
• Taantuma kestävä teollisuus

Jos haluat keskustella ainutlaatuinen tilaisuus Suomen markkinoille seuraava askel
olisi lähettää CV: Mike Hanrahan klo sales@maid2clean.co.uk

