PARTNERSKA OFERTA WSPÓŁPRACY

W skrócie
Restauracje Nova Sushi to sieć restauracji cateringowych, działających z powodzeniem
także w warunkach obecnych ograniczeń. Ostatni nasz punkt otworzyliśmy z sukcesem
1.04.2020 r. Nasz model działalności, oparty głównie na dostawach i odbiorach osobistych
powoduje, że do prowadzenia działalności nie potrzebujemy eksponowanych lokalizacji
ani miejsc popularnie i masowo odwiedzanych. Dzięki temu znacząco obniżamy koszty
lokalowe, co jest podstawowym obciążeniem przy prowadzeniu standardowej restauracji.
Dodatkowo oferujemy własny system sprzedaży on-line, umożliwiający bezkontaktową
dostawę, uniezależniający od zewnętrznych partnerów i eliminujący zbędne koszty
prowizji. Jednocześnie cateringowy charakter naszej działalności nie wyklucza obsługi
gości na miejscu, gdy już to będzie możliwe. Jeżeli w lokalu będzie możliwe uzyskanie
koncesji na sprzedaż alkoholu, może to łącznie spowodować znaczący wzrost
rentowności. Zapytaj o szczegóły!
O nas
Pierwszy bar sushi powstał w 2008 roku na warszawskim Wilanowie. Obecnie Nova Sushi
jest prężnie rozwijającą się siecią w stolicy i w kraju. To co wyróżnia Nova Sushi na tle
konkurencji to proste menu, atrakcyjne ceny i partnerska oferta franczyzowa.
Dlaczego my
Korzystając z naszego doświadczenia i wiedzy oszczędzasz czas i minimalizujesz koszty
otwarcia lokalu gastronomicznego. Zapewniamy pomoc w rozwoju własnego biznesu na
każdym etapie jego prowadzenia.
Nie pobieramy opłat od obrotu ani opłaty marketingowej.
Formuła:

NOVA SUSHI

Wielkość miejscowości

Powyżej 70 tys.

Wielkość lokalu

ok. 60 - 100 m2

Menu
Przewidywalna wysokość
inwestycji, wraz z opłatą
franczyzową
Opłata licencyjna *

Opłata miesięczna *

12 podstawowych zestawów + menu lunchowe i menu grillowane
65.000 – 100.000 zł
15.000 zł
za drugi lokal 12.500
za trzeci i następny 10.000
1-szy rok 1.500 zł
2-gi rok 1.400 zł
3-ci rok 1.300 zł
4-ty rok 1.200 zł
5-ty rok 1.100 zł
od 6-tego roku 1.000 zł

Opłata od obrotu

Brak

Opłata marketingowa

Brak

Wyłączność dla miasta
*

Wyłączność powyżej 1 lokalu

kwoty netto

Oferujemy:











Nazwę i logotyp Nova Sushi
Proste warunki współpracy
Pomoc przy aranżacji sali i zaplecza gastronomicznego
Szkolenie personelu na starcie oraz przez cały okres współpracy, jak również
pomoc w rekrutacji pracowników
Wsparcie marketingowe, w tym: ulotki, wspólna strona internetowa, profil na
facebook’u
Sprawdzone menu
Własny system sprzedaży on-line, bez udziału partnerów zewnętrznych
Promowanie nowych zestawów
Sprawdzony model promocji i sprzedaży
Listę preferowanych dostawców

Otwórz własną restaurację cateringową Nova Sushi i zarabiaj od pierwszego dnia:

Działając w sieci Nova Sushi masz pewność, że będziesz wspierany na każdym
etapie działalności
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 796 989 392, 790 012 354

