Nabídka franchisového obchodu TOP SECRET
Popis franchisového systému
TOP SECRET je moderní polská módní značka pro všechny, kteří hledají svůj vlasní
styl. Kolekce jsou moderní, odvážné, v souladu se součastnými trendy pro muže i ženy.
Oblečení je kvalitní a zároveň cenově dostupné. V nabídce nechybí ani stylové módní
doplňky. Kolekce TOP SECRET jsou určeny pro moderní a aktivní lidi, kteří přijmají
měststké prostředí za své. Spoléhající se na autentičnost a s vášní hledají způsob jak
vyjádřit sám sebe prostřednictvím oblečení. Móda je pro ně nástroj pro sebevyjádření
krásy a smyslnosti.
Značka TOP SECRET funguje v rámci kapitálové skupiny REDAN. Prodejní síť se
rozvíjí v rámci otevírání vlastních prodejen a franchis. Strategie rozvoje zahrnuje
otevírání prodejen ve městech s počtem obyvatel nad 15 tisíc.
Vlastních obchodů: 30
Franchisových obchodů: 149

Informace pro franchisanty
- obchodní prostory o velikosti 100-250 m2 se stálým přístupem k internetu
- ataktivní lokalita - centrum ( hlavní ulice, pěší zóna, náměstí, obchodní centrum s velkou
průchodností ve městě nad 15 tisíc obyvatel)
- připravení prodejních prostor podle našeho bezplatného desingivého návrhu
- nákup hardwaru, software bude bezplatný
- složení požadované kauce za zboží
- obchod bude realizován do 6-8 týdnů po podepsání franchisové smlouvy

- vítejte v módním průmyslu
Podpora franchisového klienta
- použití ochrané známky TOP SECRET a know-how bez placení franchisových poplatků
- pomoc při volbě hledání vhodného místa obchodu a na vyžádání pomoc při vyřizování
smlouvy o pronájmu
- pomoc při výběru pracovníků ve fázy náboru
- školení franchinsantů a zaměstnanců, provozní příručky popisující chování v obchodu
- bezplatné dodávání zboží na prodejnu - komisní prodej
- plánování prvního zavážky zboží a analýzy rotace zboží na prodejně
- dodávávání přepraveného zboží smluvním kurýrem zdarma
- pomoc kvalifikovaného personálu TOP SECRET v běžném řízení obchodu
- stálá podpora Visual Merchandising ( uspořádání obchodu, distribuce zboží a dodání
reklamních materiálů )
- neustálou péči IT služby
- pořádání slev a příležitostných marketingových kampaní
Předpokládaná investice
Od 6000 - 13000 KČ / m2
Kontakt:
X Fashion Market s.r.o.
Oderská 333/5
196 00 Praha 9
Czech Republic
Tel.: +420776003891

