
ПРОПОЗИЦІЯ  ФРАНЧАЙЗИНГУ 



ВСТУП

ЛОМБАРД «НАЦІОНАЛЬНИЙ» - УСПІХ ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАМИ!

Фінансова компанія ломбарду «Національний» — була заснована в 2017 році,

висококваліфікованими професіоналами і за цей час зарекомендувала себе, як

надійний партнер з високим рівнем якості обслуговування клієнтів.

Служба внутрішнього контролю та аудиту забезпечує стабільність роботи і

розвиток мережі ломбардів «Національний», гарантуючи захист інтересів

засновників, партнерів та інвесторів. В основі нашого успіху знаходяться єдині та

незмінні правила ведення бізнесу: відкритість, прозорість, регулярна звітність і

повна матеріальна відповідальність за всі надані послуги франчайзі керуючої

компанії.

Пропонуємо вам приєднатися до команди лідерів і скористатись можливістю

займатись своїм «рентабельним», «високоприбутковим» проектом, яким можна

пишатися!



ПЕРЕВАГИ СПІВРОБІТНИЦТВА

До нашої мережі вже приєдналися деякі діючі ломбардні мережі,

усвідомивши всі переваги партнерства з мережею ломбардів «Національний»

і ефективність вкладених грошей. За статистикою, 3 з 10 наших партнерів

відкривають друге відділення вже через півроку. Будучи успішною

компанією з багаторічним досвідом в ломбардному бізнесі ми надаємо

професійну підтримку своїм франчайзі.

Ми розробили і впровадили перевірені системи і ресурси, які допоможуть

вам організувати найкращий ломбард в своєму місті, регіоні. Ви отримаєте

методи і прийоми спеціальної франчайзингової програми заснованої на

знаннях, досвіді та вмінні, напрацьованими за багато років. Ви будете

повноправним керівником ломбарду, самостійно управлятимете готовим

бізнесом з мінімальними інвестиціями, контролювати свої ресурси і

отримувати постійний дохід.





УМОВИ ФРАНЧАЙЗИНГУ

Вступний внесок - відсутній

Інвестиції - від 100 000 грн

Роялті - 2 645 грн/міс

Окупність - від 6-12 міс

Дохідність - 20- 40 % від кредитного портфелю в місяць



УМОВИ СПІВПРАЦЦІ

1. Затвердження приміщення згідно вимог до локації.
Наявність пішохідного трафіку від 300 чол /1 година

Приміщення від 6 м2, не житловий фонд

Посилене обладнання засобами охорони і відеоспостереження

Місцезнаходження біля ж/д, ринків, ТЦ

Наявність парковки (бажано)

2. Підписання договору аренди з арендодавцем приміщення

3. Затвердження керівника відділення згідно постанови Нацфінпослуг по керівник

філії ломбарду:
- мати вищу освіту

- мати досвід роботи більше двох років

3. Подача на реєстрацію відділення юридичним департаментом франчайзера

4.    Обов’язвоке навчання в начально методичному центрі мережі

5. Підписання договору ліцензії

6. Ремонт та обладнання приміщення згідно формату мережі

7. Установка і запуск програмного забезпечення

8. Пуск



ФОРМАТ ЛОМБАРДУ









ПЕРЕВАГИ  ФРАНЧАЙЗИНГУ

Персональний менеджер

Централізована реалізація металів і дорогоцінного каміння

Аудит перевірки і контрольних застав діяльності персоналу

Допомога в контролі фінансово-господарської діяльності (контрольні

застави, інвентаризація)

Допомога в розробці маркетингових акцій

Атестація персоналу, підвищення кваліфікації співробітників

Централізоване проходження всіляких перевірок

Технічна підтримка з 8.00 — 22.00

Повний юридичний, бухгалтерський, кадровий, маркетинговий супровід

Допомога в організації ремонтно-технічних робіт (за необхідністю)

Виїзд на місце перед відкриттям ломбардного відділення (за домовленністю)

Спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення

Власна служба безпеки

Власний навчальний тренінговий центр

Економія на утриманні адміністративного персоналу



ПЕРЕВАГИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Економія часу на отримання дозвільних документів

Економія на організації документообігу

Чітко зафіксовані обов’язки франчайзі про надання послуг і щомісячної

підтримки

Повна матеріальна відповідальність за всі надані послуги та

консультації співробітниками компанії, що управляє

Економія на операційному і адміністративному штаті (бухгалтерський

супровід, юридичний супровід, маркетинговий супровід, служба

безпеки)

Захист інтересів всіх партнерів / інвесторів

Беззаставне кредитування партнерів при співпраці від 18 місяців

Максимально можлива допомога в запуску власної компанії під

преміальної ТМ

Готова ТМ ломбарду преміум класу / сильний бренд

Передові технології

Ефективна модель бізнесу

Офіційні договори співпраці та використання ТМ





ПЛАН ВИТРАТ

Разові витрати на відкриття

ломбардного відділення
Вартість Щомісячні витрати Вартість

Оренда 12 000,00 Оренда (приміщення) 10 000,00

Ремонт 30 000,00 З/п співробітника 5 000,00

Меблі 10 000,00 Податки за співробітника 1731,80

Сейф 5 000,00 Фіксований платіж (Роялті) 2 645,00

Сигналізація, відеоспостереження 15 000,00 Обслуговування сервісного центру РРО 222,00

Ноутбук (комп’ютер) 5 000,00 Охорона 1 200,00

Принтер (МФУ) 3 000,00 Інтернет 100

Канцелярія 1 500,00 Телефон 100

Касовый апарат 8 500,00 РКО (банк) 100

Ваги, реактиви 7 000,00

Реклама 30 000,00

Обортні кошти від 50 000,00



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Клієнтський сайт мережі:   www.natsionalniy-lombard.com.ua

Партнерський сайт мережі: www.consulting-natsionalniy.com.ua

Аадреса: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 41, оф. 401

Відділ франчайзингу – 8 096 883 88 48

Е-mail: info@natsionalniy-lombard.com.ua

http://www.natsionalniy-lombard.com.ua/
http://www.consulting-natsionalniy.com.ua/
mailto:info@natsionalniy-lombard.com.ua

