PROSPEKT INFORMACYJNY
O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

Szanowni Państwo,

„Społem” Zabrze Sp. z o.o. to firma z wieloletnią tradycją oraz doświadczeniem zarówno w
handlu jak i produkcji. Początek naszej historii to rok 1949, w którym robotnicze spółdzielnie
działające w zakładach pracy w Zabrzu zjednoczyły się i przyjęły nazwę „Zabrskiej Spółdzielni
Spożywców”. Kolejne lata były dynamicznym rozwojem sieci sklepów. Lata 90-te przyniosły
przełom nie tylko w gospodarce naszego kraju, lecz także i dla Spółdzielczości. Jest to czas
prywatyzacji handlu i na rzecz sektora prywatnego „Społem” przekazało 200 placówek, które
przejęły ich załogi. W 1999 roku Spółdzielnia przekształca się w spółkę prawa handlowego. Aby
nie zatracić 50-ciu lat tradycji powstała spółka zatrzymała logo i przyjęła nazwę „Społem”
Zabrze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Piekarnie BOCHEN zaczęły powstawać w połowie lat dziewięćdziesiątych. Początkowo jako
stoiska w sklepach Lux, a później jako samodzielne piekarnie. Od 2010 roku sukcesywnie
zmieniamy ich wygląd. Obecnie funkcjonuje 20 sklepów z logo Piekarnie BOCHEN, w tym
większość w nowej wizualizacji.
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Co wyróżnia Piekarnie BOCHEN
Produkowane przez nas wyroby oparte są na tradycyjnych i sprawdzonych recepturach,
wypiekane w piekarni posiadającej nowoczesny park maszynowy. Oferowany przez nas
asortyment pieczywa produkowany jest na naturalnych kwasach, bez dodatku polepszaczy.
O dobrej jakości naszego pieczywa świadczą zdobywane od kilku lat nagrody, medale
i wyróżnienia przyznawane na konkursach organizowanych pod patronatem Marszałka
Województwa oraz Ministra Rolnictwa. Jakość naszego pieczywa jest pod stałym nadzorem
posiadanego przez nas laboratorium według metod zawartych w PN.

Współpraca franczyzowa

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz nowy, nowoczesny wizerunek, który przypadł do gustu
naszym klientom powodują, że zarządzane przez nas Piekarnie BOCHEN są dochodowym
biznesem. Dlatego też zdecydowaliśmy, że rok 2013 będzie kolejnym przełomowym rokiem dla
naszej firmy, w którym zaproponujemy niezależnym przedsiębiorcom system współpracy pod
naszym logo opartym na zasadach franczyzy.
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Franczyza jest systemem sprzedaży towarów i usług, który opiera się na ścisłej i ciągłej
współpracy pomiędzy franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Mimo iż strony związane są umową
franczyzową, to pozostają prawnie i finansowo niezależnymi przedsiębiorstwami. Istota takiej
współpracy polega na tym, że franczyzodawca nadaje swoim franczyzobiorcom prawo do
korzystania z jego koncepcji biznesowej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej
technicznej, jednocześnie nakładając obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego
koncepcją biznesową zostawiając przy tym franczyzobiorcy pewną odrębność i wyjątkowość
prowadzonej dotychczas działalności.

Zalety przystąpienia do sieci franczyzowej


Zmniejszenie ryzyka

finansowego związanego z
rozpoczęciem działalności


Oszczędność czasu potrzebnego

na zorganizowanie i rozruch
przedsięwzięcia


Wspólne działania

marketingowe prowadzone przez
franczyzodawcę na taką skalę, na
jaką pojedynczy sklep nie mógłby
sobie pozwolić


Brak wymogu posiadania

doświadczenia związanego z branżą

~4~

Korzyści płynące ze współpracy z Piekarniami BOCHEN


Wieloletnie doświadczenie i znana marka franczyzodawcy



Współpraca z firmą wielokrotnie nagradzaną za jakość



Wykorzystanie sprawdzonej wizualizacji i nowoczesnego wystroju architektonicznego;



Uzyskanie korzystnych warunków leasingu urządzeń



Opieka franczyzodawcy nad punktem franczyzobiorcy: szkolenia handlowe (obecność
szkoleniowców w sklepie w dniu otwarcia), korzystanie z bieżącej pomocy, konsultacji,
doradztwa, itp.



Korzystanie z systemu do sporządzania raportów, który pozwala na bieżąco kontrolować
dynamikę sprzedaży w oparciu o dane franczyzodawcy



Stabilność działania – umowa franczyzowa zawierana jest na okres 5 lat, z możliwością
jej przedłużania
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Założone standardy dla franczyzobiorców

Naszym głównym założeniem jest oferowanie klientom produktów piekarniczych najwyższej
jakości oraz wysokiej jakości obsługi. Dlatego też naszym podstawowym wymaganiem jest
akceptacja naszych celów i zasad działania. Chcemy również, aby nasi franczyzobiorcy byli
osobiście zaangażowani w prowadzenie sklepu. A ponieważ franczyzobiorcy to niezależni
przedsiębiorcy więc podejmując z nami współpracę trzeba prowadzić działalność gospodarczą –
osobistą bądź w formie spółki kapitałowej.
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Nasza oferta jest dla Ciebie jeżeli:
•

Jesteś osobą przedsiębiorczą i dynamiczną

•

Chcesz prowadzić własną placówkę pod szyldem Bochen

•

Akceptujesz cele i zasady działania Piekarni BOCHEN zapisane w umowie
franczyzowej

•

Posiadasz własny lub wynajęty lokal

•

Dysponujesz wkładem własnym

Społem Zabrze Sp. z o.o. oferuje możliwość współpracy opartej na obustronnych korzyściach.
Współpraca ta opiera się na założeniu, że franczyzobiorca korzysta z doświadczenia i know-how
franczyzodawcy, a franczyzodawca z sukcesu franczyzobiorcy.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na:
www.piekarnia-bochen.pl
www.facebook.com/piekarniebochen
e-mail: franczyza@piekarnia-bochen.pl
lub pod nr:
(32) 277-99-99

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
~7~

