Licencje Master Franchise Maid2Clean w Polska
Co to jest Franczyza Master?
Subfranchisingu tam firm franczyzowych, które ma sprawdzony system w jednym
kraju (np. Maid2Clean w Wielkiej Brytanii) oferuje licencji na marki w innym kraju
(np. Polska).
Master Franchising
Maid2Clean jest zainteresowana rozmową z osób zainteresowanych licencji Master w
Polska.
Maid2Clean jest udanym franczyzy zarządzanie Wielkiej Brytanii na rynku krajowym
czyszczenia. Z ponad 100 franczyzobiorców handlowych w Wielkiej Brytanii,
Maid2Clean stanowi obecnie około 9000 prac czyszczących na Wyspach Brytyjskich.
Dzięki obecności w Irlandii i Kanada również maid2Clean teraz szuka do dalszego
rozwoju na polskim rynku.
Kim są szukamy?
Maid2Clean ma pozycję subfranchisingu umożliwienie wybranemu ubiegającemu się
zaoferować unikalną koncepcję agencja zarządzania w krajowym sektorze usług
sprzątania.
Maid2Clean poszukuje na dłuższą metę z silnymi przenikliwości menedżerskich i
handlowych. Będziesz mieć doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej i rozwoju sieci franczyzobiorców. Musisz możliwość lokalizacji pakietu
Maid2Clean serii Wielkiej Brytanii do pracy na polskim rynku.
Maid2Clean nie szuka dla jednego franczyzobiorcy jednostki na tym etapie. Jeśli
uważasz, że posiadają wszystkie cechy potrzebne do opracowania Maid2Clean marki
w Polska bylibyśmy zainteresowani mówi do ciebie.
Popyt na usługi jest praktycznie odporne na recesję za bardziej wyjeżdżają do pracy.
Są zajęci ludzie są wdzięczni odbiorców Maid2Clean usług agencji. Maid2clean
działalność jest już sprawdzona koncepcja od 1993 r., z wysokiej marży zysku i
zwiększenia popytu. Domy gromadzą kurz bez względu na to, jak gospodarka działa i
zapotrzebowanie na tę usługę i franchisingu licencji jest silny, nawet w Recessional
razy. Krajowego sektora usług sprzątania wzrosła gwałtownie w ciągu ostatnich 20 lat
coraz więcej par się do pracy do obsługi trybu życia pragną.
Nie ma czyszczenia zaangażowany przez franczyzobiorców lub Master posiadaczy
licencji - oba są na stanowiskach kierowniczych. Jako licencjobiorca Master
(franczyzodawcą), można byłoby dobrą pozycję, aby wykorzystać potencjał marki i
rozwijać znaczne działanie franczyzy w Polska.
Zalety Maid2Clean Master License
Maid2Clean Master możliwość franczyzy zapewnia wiele korzyści, takich jak:

• Wyłączne prawa w obszarze, franczyzodawcą, a nie tylko Franczyzobiorcy
• satysfakcji wiedząc, że są pomaganie innym w rozwijaniu ich firm, jak ich
mieszkaniowej czyszczących zapewnia bardzo potrzebne usługi
• Niski całkowity inwestycji w porównaniu do innych pojęć Master License
• Elastyczne godziny pracy
Aby Maid2Clean, możliwość korzystania z doświadczeniem w biznesie jest
przewyższają specyficznej wiedzy przemysłu. Powiedział Master Franczyzodawca
Wnioskodawcy muszą posiadać pewne atrybuty.
Maid2Clean Pakiet Master License
Można by się przyznać wyłączne prawa do rozwoju do obsługi systemu Maid2Clean
Franczyza w uzgodnionym regionu.
Nie będzie potrzeby inwestowania w polską pomieszczeń, środków czyszczących lub
liberii pojazdów, franczyzobiorca firmy agencja może być uruchamiany z małym
biurze lub domu. Franczyzy może być uruchamiany z domu również.
Naszych franczyzobiorców Master International Franchise Właściciele Master.
Otrzymają oni po ich Maid2clean Master License:
• Program Launch w Polska
• prawa do sprzedaży Maid2Clean licencji franczyzy na całym ich terytorium Polski
Mistrz.
• prawa do korzystania z Maid2Clean znaki towarowe, znaki i inne symbole
handlowe.
• know-how do rozwoju firmy franczyzobiorców kraju
• Współpraca z Maid2Clean w Wielkiej Brytanii na stałe wsparcie, szkolenia i
rozwoju przedsiębiorczości
• opracowanie Narodowego Programu konta dla franczyzobiorców
• know-how na temat tworzenia świadomości marki w Polska
• umiejętność stworzenia silnych marże z klientami
• Wsparcie i powrót do doświadczonego zespołu kierownictwa wyższego szczebla
• Nasi wysoko kwalifikowana nazwa marki (robimy to, co jest napisane na
opakowaniu!)
• marka uznana za jakość i zaangażowanie w obsługę.
• chronionych, ekskluzywne i szeroką licencję terytorium Master
• Maid2Clean autorskie systemy i metody lokalizacji i stosowania w Polska
• Baza wiedzy Online
• sprawdzony model od 1993 roku
Master Licencjobiorca uzyskać dostęp do sprawdzonych Maid2Clean program serii,
które będą dostosowywać się do kraju. Właściciel subfranchisingu będzie rekrutować
i przyznawania franchising w obszarach geograficznych, wyznaczonych w ich licencji
franchisingowej master, do osób chcących prowadzić własne lokalne Maid2Clean
sprzątania biura w Polska.
Inwestycje

Inwestycji będzie oparta na wielkości terytorium License Master podjęte IE liczby
potencjalnych licencji Franchise obszarze geograficznym subfranchisingu
przydzielone. Opłaty będą w formie opłaty wstępnej z góry, a następnie w toku
royalty być uzgodnione pomiędzy Maid2Clean i Master Franchise.
Kapitan Franczyzodawca będzie musiał ponosić kosztów lokalizacji pakietu
franczyzy w tym instrukcji operacyjnej. Honorarium jest stałą miesięczną opłatę.
Chcemy podzielić opłat wstępnych franczyzy franczyzobiorca zatrudnia na każdej
50/50, oraz należności licencyjnych na każdym franczyzobiorcą zostanie podzielona
75/25 na korzyść franczyzobiorcy Master.
Franczyzobiorca mistrz następnie móc otworzyć lub odsprzedaży tyle franchising
zgodnie z zapotrzebowaniem na terenie subfranchisingu.
W Master Franczyzodawca chcesz być licencjobiorcy na polskim rynku i będzie
odpowiedzialny za zarządzanie zarówno własne Maid2Clean operacji czyszczenia
przy sprzedaży licencji franczyzy franczyzobiorców perspektywą.
Podstawowe cechy i umiejętności
• Skuteczne tle w biznesie
• Silne etyki
• Dobra komunikatora (Polska) w formie ustnej i pisemnej
• Przedstawienie, wytrwały i pracowity
• Posiada możliwości finansowych i zasobów w celu pozyskania i wspieranie
lokalnych franczyzobiorców
• Doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami.
• możliwości i środków do budowania marki Maid2Clean
• Możliwość uruchomienia systemu pilotażowego dla sieci
• Umiejętność pracy samodzielnie i kierowania zespołem
• Sprzedaż doświadczenie
• entuzjazm i zdolność do pełnego uczestnictwa w ciągłe doskonalenie systemów
operacyjnych Maid2Clean's
• Dobra interpersonalne, wpływając i umiejętności społecznych
• przedsiębiorczość
• Przyzwyczajeni do środowisk biznesowych i zajmujących się zawodowo i osób
podróżujących służbowo
Doskonale cechy i umiejętności
• Dotychczasowe doświadczenia w franchising
• Silne sprzedaży doświadczenie
• Nowatorskie, przedsiębiorczości i cieszyć się pierwszym na rynku
• Przemysł wiedzy
Szkolenia i wsparcie
• Kompleksowe szkolenie w Wielkiej Brytanii i w Polska
• zarządzanie wiedzą Business udanej serii operacji Maid2Clean, w tym operacji z

dnia na dzień, wsparcia systemu franczyzowego, a wzrost franczyzy
• Sprzedaż i szkolenia marketingowe i wsparcie
• istniejącej infrastruktury do obsługi roli Master franczyzobiorca naszej marki w
kraju
profilowania wiedzę, aby pomóc uzyskać dobrych kandydatów do serii
• Wstępne i bieżące pomoc w zarządzaniu kwitnącej system franczyzowy
• Wiedza i etos za Maid2Clean znakiem towarowym "Sweep2Left" całego systemu
najlepszych praktyk
• Zarządzanie poprzez wsparcie naszego Mistrza Support Team
• Operacje wsparcia poprzez wizyty na miejscu, telefon i internet pomocy komputera
• Systemy pomocy
• Funkcje administracyjne
• system płatności
• Regularne franczyzy konsultacji
• opinie i analizy biznesowe
• Marketing wejście
• rozwój produktu Franchise
• PR pomocy
• Szkolenie w Wielkiej Brytanii z wizytą w miejscach franczyzobiorcy
• Operacje obsługi dla lokalizacji
• Pomoc techniczna gorącej linii
• wsparcie potrzebne z wiedzy, najlepszych praktyk i wiedzy na temat franczyzy.
Wystarczy zlokalizować pakietu.
• Pomoc otwierania Master Franchise
• Doradztwo w zakresie dostosowania Maid2Clean System do lokalnej kultury i
gospodarki
Małe inwentaryzacji
• Minimalne wymagania kadrowe
• Upewnij się pieniędzy z góry - z każdej serii wydany w Twojej okolicy
• Pozostałe przychody
• rozwijającej się branży, że wciąż jest w powijakach i gotowy na rzecz wzrostu
• Unikalna własnych systemów, które pozwalają (i każdy franczyzobiorca pod tobą)
zbudować firmę, która może w końcu uruchomić bez ciebie
• Szkolenia i wsparcie
• Prestiżowe umysłowych franczyzy
• Stań się częścią kultury biznesu z wartościami, które jest rzadko zdarza się znaleźć
w dzisiejszych czasach
• odporne recesji przemysłu

Jeśli chcesz, aby omówić tę wyjątkową okazję na polskim rynku następnym krokiem
byłoby wysłanie CV na Mike Hanrahan w sales@maid2clean.co.uk

