Андрій Кривонос
Голова Директорату Асоціації франчайзингу

Шановні підприємці!
Вітаємо вас на сьомій міжнародній спеціалізованій виставці “Франчайзинг 2011”.
Цікавим, багатогранним та надійним підходом до динамічного створення бізнесу,
незалежно від сфери його застосування, є франчайзинг. Підприємці отримують серйозні
гарантії у вигляді ефективної бізнес-моделі, відомого бренду, підтримки та навчання з боку
франчайзера. Саме тому на сьогодні франчайзинг залишається одним з небагатьох
напрямків, що зберігає привабливість для інвестування та продовжує активно розвиватися.
Майданчиком, де підприємці знайомляться з широким спектром вже відомих
франшиз, консультуються з професіоналами, беруть участь в освітніх заходах, а франчайзери
та фахівці цієї галузі обговорюють актуальні для розвитку франчайзингу питання, є виставка
“Франчайзинг”. Виставка сприяє як поширенню знань про франчайзингові технології
створення власної справи й появи нових підприємців, так і фокусує увагу держави на
проблемах франчайзингового підприємництва в Україні.
Ми впевнені, що виставка “Франчайзинг” стала найважливішим щорічним заходом з
франчайзингу в нашій країні, де приймаються рішення про покупку франшиз та розширення
бізнесу, а також вирішуються питання, нагальні для франчайзингової галузі в цілому.
Працюємо для вас.

Андрій Кривонос
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АЛФАВІТНИЙ ПЕРЕЛІК
УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ
ALPHABETICAL LIST
OF EXHIBITORS
CraftHolic
K2
МЕХХ
Американська Комерційна Служба
Асоціація франчайзингу
Власний бізнес
Грінекс
Експрес Манікюр
Коламбія / Спортландія
Корал
Ломбард “Комод”
Меблева фабрика “Модерн”TM
МегаМозг
Мережа медичних офісів ІНВІТРО
НАШ КРАЙ
Небесна Криниця
Нью-Йорк-Стріт-Піца
ОСКО
Піцца Парк
Сайнарама, ТОВ
Солодкі горішки
СУПЕРА
Технічна студія “Винахідник”
Тімвіжн послуги з франчайзингу
Укрсоцбанк
Франч
ЧИЛІ ПІЦА
Чудо-Піч
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МЕХХ
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Private business
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КАТАЛОГ ФРАНШИЗ
FRANCHISES CATALOGUE
K2

TRISTAR, SRL



E-mail:

29, Via Orio al Serio, Grassobbio B6, 24050, Italy
+39 (0) 35 33-5180
+39 (0) 35 452-2206
chicco@k2online.net; info@k2online.net

Контактна особа/Person for contact
Mr. Chicco Reggiani
Країна походження франшизи/
Country origin
Italy
Тип сервісу або продукту
Студии загара и салоны красоты.
Product or service type
Tanning and beauty centers.
Рік заснування компанії/
Year company founded
1993
Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
1996
Кількість власних підприємств/
Company own stores
3

Первинний внесок (вартість франшизи)
От 10,000 євро
Initial fee
From 10,000 EUR
Необхідний початковий капітал
От 30,000 євро
Required start up capital
From 30,000 EUR
Рекламний пай
Да
Advertising contribution
Yes
Роялті (сервісна плата)
Да
Ongoing royalty
Yes
Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
1+1

Кількість франчайзингових
підприємств/
Number franchise stores
130
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КАТАЛОГ ФРАНШИЗ
Підтримка, яка надається
• Обучение.
• Деловой и коммерческий консалтинг.
• Постоянное
сопровождение
франчайзи.
• Техническая помощь.
• Огромный выбор продукции.
Support provided
• Training: the new franchisees will attend
courses on communication and marketing, receive operating manuals, product
information courses and user manuals
on the technologies and will
also be offered courses for beauticians
and nail reconstruction.
• Business and commercial consulting:
data analysis on the use of the machinery, promotions, passes, fidelity cards, VIP
cards and seasonal marketing activities.
• Follow-up of the franchisee: the service
guarantees constant assistance, including after opening. Our Franchisee
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Managers will be a point of reference for
each franchisee. Periodic visits and constant availability guarantee support and
optimization of results
• Technical assistance: on architectural
planning, finding the right mix of equipment, certified electrical wiring and air
conditioning and ventilation systems.
• Product selection: thanks to our exclusive
cosmetic and tanning products, treatments are effective with long lasting
results.
Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Торговая улица.
Site selection criteria
Commercial street.

FRANCHISES CATALOGUE

CraftHolic

Ворм Лайф Юкрейн, ТОВ
Warm Life Ukraine, LLC


Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine

(93) 201-7133
E-mail: craftholic.ua@gmail.com
Internet: http://www.craftholic.ru
Контактна особа
Виталий Финько
Person for contact
Vitaly Finko

Необхідний початковий капітал
$5 000-10 000

Країна походження франшизи
Япония, Токио

Роялті (сервісна плата)
Нет.

Тип сервісу або продукту
Эксклюзивные игрушки и дизайнерские
решения для предметов обихода и
интерьера СraftHolic.

Цільові регіони
Вся территория Украины.

Рік заснування компанії
2010
Початок франчайзингової діяльності
2010

Рекламний пай
Нет.

Вимоги до франчайзі (оператора)
Оговаривается индивидуально.
Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Оговаривается индивидуально.

Кількість франчайзингових
підприємств
30 на территории России и стран СНГ.
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КАТАЛОГ ФРАНШИЗ

Грінекс
GREENEX
Грін-екс, ТОВ
Green-ex


вул. Гоголя, 275, оф. 23, Черкаси, 18000, Україна
375, Gogol St., #23, Cherkasy, 18000, Ukraine

(67) 473-1978; (472) 50-0585
E-mail: dir@greenex.com.ua
Internet: http://www.greenex.com.ua
Контактна особа
Сергій Пекалеу

Кількість персоналу на підприємстві
1-2

Країна походження франшизи
Україна

Підтримка, яка надається
• Рекламна підтримка центрального
офісу.
• Цільовий маркетинг-план.
• Програма для роботи з клієнтами.
• Багаторівневе навчання.
• Багаторівнева система знижок.
• Адреса
на
офіційній
сторінці
greenex.com.ua.
• Рекламні макети.

Тип сервісу або продукту
Косметика.
Рік заснування компанії
2010
Початок франчайзингової діяльності
2011
Кількість власних підприємств
1
Кількість франчайзингових
підприємств
2
Первинний внесок (вартість франшизи)
1 000 євро
Необхідний початковий капітал
4 000 євро
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Цільові регіони
Україна.
Вимоги до франчайзі (оператора)
Практика роботи в торгівлі.
Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Місце в центральних торгових або
розважальних центрах 6 кв. м.

FRANCHISES CATALOGUE

МЕХХ

ДЦ ДЕЛТА-СПОРТ, ПП
DC DELTA-SPORT, PE


бул. Л. Українки, 24, Київ, 03150, Україна
24, L. Ukrainka Blvd., Kyiv, 03150, Ukraine

(44) 537-0399

(44) 537-0398
E-mail: Dmitry.Bessmertny@delta-sport.kiev.ua
Internet: http://Mexx.com
Контактна особа
Дмитро Безсмертний
Person for contact
Dmytro Bessmertny
Країна походження франшизи
Нідерланди
Country origin
The Netherlands
Тип сервісу або продукту
Чоловічий, жіночий одяг, аксесуари.
Product or service type
Men’s, women’s clothes merchandise.
Рік заснування компанії/
Year company founded
1986

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
1995
Кількість власних підприємств/
Company own stores
25
Кількість франчайзингових
підприємств/
Number franchise stores
14
Необхідний початковий капітал
1200 у.о./м2
Required start up capital
$1200/m2
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КАТАЛОГ ФРАНШИЗ

Експрес Манікюр
Express Manicure

Експрес Манікюр, ТОВ
Express Manicure, LLP


Дніпровська набережна, 17а, Київ, 02081, Україна
17a, Dniprovska Naberezhna, Kyiv, 02081, Ukraine

(44) 496-0208

(44) 496-0208
E-mail: info@expressmanicure.com
Internet: http://www.expressmanicure.com
Контактна особа
Дмитро Лузаков
Person for contact
Dmitro Luzakov

Первинний внесок (вартість
франшизи)/
Initial fee
$15 000

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Необхідний початковий капітал/
Required start up capital
$15 000

Тип сервісу або продукту
Манікюрні послуги.
Product or service type
Nail services.
Рік заснування компанії/
Year company founded
2008

Роялті (сервісна плата)/Ongoing royalty
$170
Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
100

Кількість власних підприємств/
Company own stores
8

Підтримка, яка надається
• Допомога у пошуку торговельних місць.
• Тестування персоналу.
• Навчання
персоналу
новим
технологіям.
Support provided
• Help in finding trading places.
• Testing personnel.
• Training new technologies.

Кількість франчайзингових
підприємств/
Number franchise stores
27

Цільові регіони
Україна
Target franchise area
Ukraine

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2009
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Вимоги до франчайзі (оператора)
Реєстрація ФО-П.
Required franchisee profile
Registration of entity business.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
ТРЦ, ТЦ, аеропорти.
Site selection criteria
Mall, shopping centers, airports.

Солодкі горішки
Sweet Nuts

Кобилінський А.С., СПД
Kobylinskii A.S., Individual Entrepreneur


вул. Новомостицька, 25а, оф. 9, Київ, 04074, Україна
25a, Novomostytska St., #9, Kyiv, 04074, Ukraine

(67) 291-9771; (95) 845-4401
E-mail: ostrov007@gmail.com
Internet: http://www.oreshki.biz

Контактна особа
Мирослава Козачук
Person for contact
Myroslavа Kozachuk
Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine
Тип сервісу або продукту
Торгівля
Product or service type
Trade
Рік заснування компанії/
Year company founded
2010
Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2010

Кількість власних підприємств/
Company own stores
7
Кількість франчайзингових
підприємств/
Number franchise stores
5
Первинний внесок (вартість
франшизи)/
Initial fee
10 000
Необхідний початковий капітал/
Required start up capital
15 000
Рекламний пай
Відсутній
Advertising contribution
Missing
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КАТАЛОГ ФРАНШИЗ
Роялті (сервісна плата)
Відсутнє
Ongoing royalty
Missing
Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
2
Підтримка, яка надається
• Консультаційна підтримка.
• Допомога у виборі місця.
• Поставка продукції.
Support provided
• Consulting support.
• Help in choosing the place.
• Delivery of products.
Цільові регіони
Київ, Львів, Одеса, Дніпропетровськ,
Донецьк, Крим.
Target franchise area
Kyiv, Lviv, Odessa, Dnipropetrovsk, Donetsk,
Crimea.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Парки, набережні, туристичні визначні
пам’ятки,
торговельно-розважальні
центри.
Site selection criteria
Park, quay, tourist attractions, shopping and
entertainment centers.
Додаткова інформація
• Необхідна площа: 1,5 кв.м.
• Середня прибутковість: 4 000 грн./міс.
• Приблизний термін окупності: 2 місяці.
Additional information
• Required area: 1.5 sq. m.
• Average yield: 4,000 USD per month.
• Estimated payback period: 2 months.

Ломбард “Комод”
Comod pаwnshop

Ломбард “Комод”, Повне товариство
Comod Pawnshop


вул. Ярославів Вал, 13/2, оф. 31, Київ, 01034, Україна
13/2, Yaroslaviv Val St., #31, Kyiv, 01034, Ukraine

(44) 235-8781; (63) 873-1010, 563-0256

(44) 235-8781
E-mail: lcomod@mail.ru
Internet: http://www.comod.kiev.ua

Контактна особа
Олександр Горбач
Person for contact
Alexander Gorbach
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Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

FRANCHISES CATALOGUE
Тип сервісу або продукту
Надання кредитів.
Product or service type
Crediting in security.
Рік заснування компанії/
Year company founded
04.2009
Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
04.2009
Кількість власних підприємств/
Company own stores
4
Кількість франчайзингових
підприємств/
Number franchise stores
42
Первинний внесок (вартість франшизи)
3 500 у.о.
Initial fee
$3,500
Необхідний початковий капітал
10 000 у.о.
Required start up capital
$10,000
Роялті (сервісна плата)
2 000 грн.
Ongoing royalty
2,000 UAH
Підтримка, яка надається
Регистрация
вашего
ломбардного
отделения;
• пакет
всех
необходимых
разрешительных документов;
• обучение вас и вашего персонала
правильной оценке драгоценных
металлов, оформлению кредитных
договоров и ведению всей ломбардной
деятельности;

• изготовление печати, открытие счета в
любом удобном для вас банке;
• предоставление всего необходимого
оборудования для работы вашего
ломбарда (сертифицированные весы,
реактивы, лицензионная программа,
штативы и т.д.);
• организация отчётности со специальным компьютерным обеспечением,
сбор и обработка информации, а также
обязательное трудоустройство вас как
директора отделения ломбарда и
вашего персонала по КЗоТ в наш штат;
• ведение всей бухгалтерии, формирование и подача отчётностей в
Государственный комитет финансовых
услуг, налоговые органы, пенсионный и
другие фонды;
• юридическое сопровождение, предоставление форм, правил и законов о
ведении вами ломбардной деятельности;
• отчисления в Ассоциацию ломбардов,
где происходит защита наших с вами
интересов в инвестировании, защита
вложенных денег, ссуженных вами
заёмщику под процент;
• помощь с реализацией драг. металлов.
Цільові регіони
Всі.
Target franchise area
All.
Вимоги до франчайзі (оператора)
Немає.
Required franchisee profile
None.
Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Немає.
Site selection criteria
None.
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Меблева фабрика
“Модерн”TM
”Modern” Furniture
FactoryTM
Меблева фабрика “Модерн”, ВПП
”Modern” Furniture Factory, PE


вул. Таращанська, 197, Біла Церква, Київська обл.,
09106, Україна
197, Taraschanska St., Bila Tserkva, 09106, Ukraine

(4563) 4-3426; (68) 355-6929, 357-7054

(4563) 4-3424
E-mail: franch@modern.com.ua
Internet: http://www.modern.com.ua

Контактні особи
Євген Кириленко, Дмитро Миронов
Persons for contact
Yevhen Kyrylenko, Dmitro Myronov

Кількість франчайзингових
підприємств/
Number franchise stores
6

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Первинний внесок (вартість франшизи)
Відсутній

Тип сервісу або продукту
Меблі для дому, офісу, бару, ресторану.
Product or service type
Home and office furniture; furniture for bars
and restaurants.

Рекламний пай
Відсутній

Рік заснування компанії/
Year company founded
2001

Кількість персоналу на підприємстві
3

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2008
Кількість власних підприємств/
Company own stores
1
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Необхідний початковий капітал
Від 80 тис. грн.

Роялті (сервісна плата)
Відсутня

Підтримка, яка надається
• Ексклюзивне право на використання
торговельної
марки
“Меблева
фабрика “Модерн” у своєму регіоні.
• Забезпечення стандартами ведення
бізнесу (концепція ТМ, фірмовий стиль
та дизайн, стандарти менеджменту,

FRANCHISES CATALOGUE

•
•
•
•

•

стандарти технологій, інструкція
запуску торгової точки, юридичні
документи).
Допомога у створенні дизайну
торговельної точки.
Навчання персоналу.
Допомога та підтримка під час
відкриття торговельної точки.
Проведення рекламних кампаній (друк
та
розповсюдження
рекламних
матеріалів на суму 15 -30 тис. грн.).
Забезпечення рекламною продукцією
(каталоги,
буклети),
а
також
необхідними
матеріалами
для
успішного ведення бізнесу (40
комплектів зразків тканин, зразки
ДСП, фасадів, фурнітури для корпусних
меблів, інфостійка, стійка для
рекламної
продукції,
куточок

споживача, плакати, дипломи, DVDдиск програми “Асоль”, посібник для
продавців-консультантів, посібник “по
роботі з тканиною”, зовнішня реклама).
• Автоматична прив’язка торговельної
точки франчайзі до інтернет-магазину
франчайзера.
• Консультації та допомога на різних
етапах ведення бізнесу.
Цільові регіони
Всі регіони України.
Вимоги до франчайзі (оператора)
• Наявність приміщення для відкриття
магазину загальною площею від
280 кв. м в будь-якій частині міста з
населенням від 80 тис. осіб.
• Складське приміщення від 40 кв. м.

НАШ КРАЙ
NASH KRAI
НАШ КРАЙ — ЛЦ, ТзОВ
NASH KRAI — LC, LLC


вул. Карбишева, 1, Луцьк, 43023, Україна
1, Karbyshev St., Lutsk, 43023, Ukraine

(332) 78-6624; (800) 501-4180

(332) 78-6624
E-mail: Olegsavchuk07@rambler.ru; marketingpl@volw.lutsk.ua
Internet: http://www.nashkraj.ua
Контактні особи
Олег Савчук, Мирослава Леснік
Persons for contact
Oleg Savchuk, Miroslava Lesnik

Тип сервісу або продукту
Супермаркет
Product or service type
Supermarket

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Рік заснування компанії/
Year company founded
2001
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Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2004
Кількість власних підприємств/
Company own stores
24
Кількість франчайзингових
підприємств/
Number franchise stores
40
Первинний внесок (вартість франшизи)
Відсутній
Initial fee
Doesn’t exist
Необхідний початковий капітал
Від $20 000
Required start up capital
From $20,000
Рекламний пай
Відсутній
Advertising contribution
Doesn’t exist
Роялті (сервісна плата)/
Ongoing royalty
1.5%
Кількість персоналу на підприємстві
Від 7
Total employed staff
From 7
Підтримка, яка надається
• Надання права на використання знаку
для товарів і послуг (торговельної
марки “Наш Край”).
• Передача технології роботи магазину
самообслуговування.
• Правила функціонування і взаємодії
внутрішніх підрозділів (регламенти для
персоналу).
• Методи і форми планування і звітності.
• Підбір,
навчання,
підвищення
кваліфікації персоналу.
• Розробка дизайну приміщення.
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• Розробка оптимального розміщення
торговельного устаткування.
• Підбір устаткування.
• Надання кваліфікованого фахівця для
допомоги у відкритті магазину.
• Проведення
переговорів
з
постачальниками
для
надання
франчайзі корпоративних умов роботи.
• Підбір асортименту товарів.
• Рекламна підтримка.
• Юридична консультація.
• Консультація у сфері бухгалтерського
обліку.
• Консультації з організації охорони
магазину і запобігання крадіжкам.
• Консультації з усіх питань, що
стосуються ведення бізнесу.
Support provided
• Granting a right to use goods and service
brand (Nash KraiTM).
• Transfer of self-service working technology.
• Rules of functioning and co-operation of
internal subdivisions (regulations for
stuff).
• Methods and forms of planning and
accounting.
• Choice, training and raising of skill level.
• Development of selling place design.
• Development of the optimum placing of
selling equipment.
• Equipment selection.
• Supplying of skilled specialist to help to
open the shop.
• Conducting of negotiations with suppliers
for franchise granting for corporate terms
of work.
• The choice of goods assortment.
• Publicity support.
• Legal advice.
• Consultation in the accounting.
• Consultations about organization of shop
guard and prevention from thefts.
• Consultations about business questions.

FRANCHISES CATALOGUE
Цільові регіони
Україна
Target franchise area
Ukraine
Вимоги до франчайзі (оператора)
Наявність приміщення та початкового
капіталу.
Required franchisee profile
Presence of selling place and prime capital.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Приміщення з торговельною площею від
60 кв. м в густонаселених районах або на
жвавих
дорогах
і
транспортних
розв’язках.
Site selection criteria
Selling places with floor space from 60 sq. m
in the densely populated districts, or in the
animated roads and traffic interchange.

Небесна Криниця
Nebesna Krinitsa

Небесна Криниця, ТОВ
Nebesna Krinitsa, Ltd.


вул. Васильківська, 34, оф. Г202, Київ, 03022, Україна
34, Vasylkivska St., #G202, Kyiv, 03022, Ukraine

(44) 455-9146

(44) 455-9146
E-mail: ykryvonos@krinitsa.com.ua
Internet: http://www.krinitsa.com.ua
Контактна особа
Євгенія Кривонос
Person for contact
Yevgeniya Kryvonos
Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine
Тип сервісу або продукту
Виробництво, доставка питної води
додому та в офіси.
Product or service type
Manufacturing and delivery of water to
homes and offices.

Рік заснування компанії/
Year company founded
2001
Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2009
Кількість власних підприємств/
Company own stores
2
Кількість франчайзингових
підприємств/
Number franchise stores
6
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Первинний внесок (вартість
франшизи)/
Initial fee
$3 000
Необхідний початковий капітал/
Required start up capital
$40 000
Рекламний пай
2% від обігу
Advertising contribution
2% of turnover
Роялті (сервісна плата)
10% від обігу
Ongoing royalty
10% of turnover
Кількість персоналу на підприємстві
5 осіб
Total employed staff
5 persons
Підтримка, яка надається
• Право
користування
успішним
брендом “Небесна Криниця”.
• Національна рекламна кампанія в ЗМІ
(телебачення, Інтернет, PR, радіо) та
підтримка.
• Можливість використовувати наші
унікальні практичні надбання та
знання, котрі дозволять вам досягнути
лідерських позицій на регіональному
ринку.
• Можливість користуватися планом
розвитку бізнесу, використовувати
маркетингову
стратегію,
корпоративний
стиль,
рекламні
проекти.
• Консультування та супровід в
проведенні рекламних компаній.
• Методичні
рекомендації
щодо
организації виробництва.
• Постійна підтримка в забезпеченні
витратними
матеріалами
та
додатковим устаткуванням.
• Стандартизовані бізнес-процеси (ISO
9001).
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• Консультування щодо організації
систем управління, обліку і звітності,
власна програма обліку.
• Ефективний бізнес-план.
• Наявність персонального менеджераконсультанта.
• Участь у щорічних з’їздах франчайзі.
• Регулярні консультації та навчання.
Support provided
The right to use Nebesna Krinitsa successful brand.
• National advertising support (TV, Internet,
PR, radio).
• Right to use practical experience and
knowledge, that will give leader’s position
on local market.
• Right to use development plan, marketing strategy, corporate style, advertising
campaigns.
• Consulting on advertising.
• Consulting and practical help to organise
manufacturing.
• Constant support in supplies and equipment.
• Standartized business processes (ISO
9001).
• Consulting on management, accounting,
own accounting program.
• Effective business plan.
• Personal support manager.
• Participation in annual franchisee meetings.
Цільові регіони
Міста з населенням від 200 000 осіб.
Target franchise area
Cities with polulation more than 200,000
people.
Вимоги до франчайзі (оператора)
Нам потрібні:
• амбіційні,
енергійні,
бажаючі
розвивати бізнес до лідерських
позицій в регіоні;
• бажаючі заробляти великі гроші.

FRANCHISES CATALOGUE
Required franchisee profile
We need ambitious, energetic persons wishing to develop business and become leaders in their region and to gain big money.

Site selection criteria
Non dwelling premises more than 100 sq. m
with the possibility to stock goods.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Приміщення в нежитловому фонді
площею близько 100 кв. м з можливістю
складування.

Мережа медичних офісів ІНВІТРО
INVITRO

Незалежна лабораторія ІНВІТРО, ТОВ
INVITRO


вул. Чкалова, 38, Дніпропетровськ, 49000, Україна
38, Chkalov St., Dnipropetrovsk, 49000, Ukraine

(56) 378-0378

(56) 378-0378
E-mail: franchising@invitro.ua
Internet: http://www.invitro.ua

Контактна особа
Лілія Котенко
Країна походження франшизи
Росія
Тип сервісу або продукту
Медична практика.
Рік заснування компанії
1995
Початок франчайзингової діяльності
2005
Кількість власних підприємств
76

Кількість франчайзингових
підприємств
126
Первинний внесок (вартість франшизи)
96 000 грн.
Необхідний початковий капітал
Від 241 000 до 271 000 грн.*
1) Сума Паушального внеску —
96 000 грн.
2) Ремонт приміщення — від 1 000 до
1 500 грн./кв. м.
3) Закупівля обладнання для оснащення
МО — 50 000 грн.
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4) Сума роялті на місяць (починаючи з 3го місяца роботи, включно) — 8 000 грн.
* для приміщень площею 60 кв. м
Роялті (сервісна плата)
8 000 грн.
Кількість персоналу на підприємстві
1 лікар-консультант (терапевт), 1 лікарконсультант (гінеколог) — за бажанням,
2 медичні сестри, 1 адміністратор,
1 молодша медична сестра
Підтримка, яка надається
”ІНВІТРО” пропонує ясну й чітку
концепцію бізнесу, яка перевірена часом
у РФ. За умовами Франшизної угоди
франчайзер надає широкий спектр
консультаційної, технічної та матеріальної
підтримки на всіх етапах взаємодії
партнерів.
“Незалежна лабораторія ІНВІТРО”
забезпечує МО франчайзі витратними
медичними матеріалами та надає
безкоштовні транспортні послуги з
доставки узятих проб біоматеріалу із МО
партнерів до лабораторії.
Цільові регіони
Міста з населенням від 100 000 осіб.
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Вимоги до франчайзі (оператора)
Обов’язкові вимоги франчайзера до
приміщення:
• мінімальна
площа
приміщення
50 кв. м;
• окремий вхід у разі розташування в
немедичній установі;
• наявність санвузла або можливість
його встановлення;
• наявність раковини й змішувача в МО
або технічна можливість їх встановлення;
• один телефонний номер;
• нежитлове
приміщення
може
розташовуватися в житловому будинку
за умови, що вхід не зв’язаний з
житловим під’їздом.
Додаткова інформація
Франчайзі має можливість, за наявності
бажання, надавати в МО додаткові
медичні послуги, тобто отримувати
додатковий прибуток. З боку компанії
буде надана консультаційна допомога з
питань введення додаткових послуг.
Франчайзі необов’язково мати медичну
освіту.
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Нью-Йорк-Стріт-Піца
New-York-Street-Pizza

Нью-Йорк Піца, ТОВ
New-York Pizza, Ltd.


вул. І. Франка, 50/9, Львів, 79005, Україна
50/9, I. Franko St., Lviv, 79005, Ukraine

(32) 260-1943; (67) 313-6221

(32) 260-1943
E-mail: office@pizza-nys.com.ua
Internet: http://www.pizza-nys.com.ua
Контактна особа
Микола Шкварок
Person for contact
Mykola Shkvarok

Первинний внесок (вартість франшизи)
За домовленістю
Initial fee
Under agreement

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Необхідний початковий капітал
Мін. $120 000
Required start up capital
Min. $120,000

Тип сервісу або продукту
Ресторан-піцерія швидкого обслуговування.
Product or service type
Fast-service restaurant-pizzeria.

Роялті (сервісна плата)
2% від обігу щомісяця
Ongoing royalty
2% of turnover per month

Рік заснування компанії/
Year company founded
2001
Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2003
Кількість власних підприємств/
Company own stores
6
Кількість франчайзингових
підприємств/
Number franchise stores
19

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
16
Підтримка, яка надається
Повна підтримка на всіх етапах діяльності.
Support provided
Full support at all stages of work.
Цільові регіони
Україна
Target franchise area
Ukraine
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Вимоги до франчайзі (оператора)
Наявність приміщення (власне або
орендоване) від 120 кв. м, початкові
інвестиції.
Required franchisee profile
The premice from 120 sq. m is necessary.
Initial investments.
Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Міста з населенням більше 50 000 осіб.

Site selection criteria
Cities with the population more than 50,000
persons.
Додаткова інформація
Період окупності — від 12 місяців.
Additional information
The period of a recoupment — from
12 months.

ОСКО
OSKO
ОСКО, ТОВ
OSKO


вул. Лазарева, 6/1, Черкаси, 18000, Україна
6/1, Lazareva St., Cherkasy, 18000, Ukraine

(472) 37-6110; (67) 472-2820
E-mail: dir@osko.com.ua
Internet: http://www.osko.com.ua

Контактна особа
Сергій Грасько

Первинний внесок (вартість франшизи)
2 500 євро

Країна походження франшизи
Україна

Необхідний початковий капітал
3 000 євро

Тип сервісу або продукту
Послуги.

Рекламний пай
70 євро

Рік заснування компанії
2007

Роялті (сервісна плата)
100 євро

Початок франчайзингової діяльності
2009
Кількість власних підприємств
1

Кількість персоналу на підприємстві
1-3
Цільові регіони
Україна — Росія — Молдова.

Кількість франчайзингових
підприємств
32

Додаткова інформація
Працевлаштування за кордон.
Освіта за кордоном.
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Технічна студія
“Винахідник”
Тekhnіchna studіya
“Vynahіdnyk”
Пролего, ТОВ
Prolego, Ltd.


вул. Б. Гмирі, 6, Київ, 02140, Україна
6, B. Hmyrya St., Kyiv, 02140, Ukraine

(93) 602-4757

(44) 577-2929
E-mail: hborshch@e-franchising.org.ua
Internet: http://www.vynahidnyk.org
Контактна особа
Христина Борщ
Person for contact
Kristina Borshch
Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine
Тип сервісу або продукту
Мережа технічних студій для дітей від 3 до
16 років, які працюють за методикою
LEGO Education.
Product or service type
Network of technical studies for children 3
to 16 years, working on LEGO Education
methodology.
Рік заснування компанії/
Year company founded
2008
Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2009

Кількість власних підприємств/
Company own stores
3
Кількість франчайзингових
підприємств/
Number franchise stores
1
Первинний внесок (вартість франшизи)
80 000 грн.
Initial fee
80,000 UAH
Необхідний початковий капітал
300 000 грн.
Required start up capital
300,000 UAH
Рекламний пай
Відсутній
Advertising contribution
Null
Роялті (сервісна плата)
5 000 грн.
Ongoing royalty
5,000 UAH
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Кількість персоналу на підприємстві
1 адміністратор, 3 — 4 викладачі.
Total employed staff
1 administrator, 3 — 4 teachers.

Target franchise area
The
largest
regional
centers:
Dnipropetrovsk, Donetsk, Odesa, Lviv,
Symferopol.

Підтримка, яка надається
• Навчання персоналу;
• забезпечення необхідними наборами
LEGO Education та обладнанням;
• допомога в облаштуванні студії;
• призначення уповноваженого (куратора
відкриття точки), який буде консультувати
в питаннях організації роботи студії;
• розробка і допомога у проведенні
рекламної кампанії;
• надання порад та консультацій у процесі
роботи студії;
• допомога в організації та проведенні
тематичних заходів (олімпіад, конкурсів
та ін.).
Support provided
• Staff training;
• providing the necessary LEGO Education
sets and equipment;
• assistance in equipping the studio;
• designation by (curator opening point)
who will advise on the organization of the
studio;
• development and assistance in conducting an advertising campaign;
• providing advice and consultation in the
studio;
• assistance in organizing and conducting
thematic events (olympics, competitions
and so on).

Вимоги до франчайзі (оператора)
• Любов до дітей та соціальна
спрямованість;
• готовність налагоджувати взаємозв’язок
з місцевим управлінням освіти;
• бажання працювати під торговельною
маркою Технічна студія “Винахідник” та
дотримуватись встановлених стандартів.
Required franchisee profile
• Love for children and social orientation;
• readiness to establish the relationship with
the local Department of Education;
• desire to work under the Тekhnіchna
Studіya “Vynakhіdnyk” brand name and
adhere to established standards.

Цільові регіони
Найбільші
обласні
центри:
Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Львів,
Симферополь.
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Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Центральна
частина
міста
або
густозаселений район.
Site selection criteria
Central part of city, or densely populated
region.
Додаткова інформація
Площа приміщення від 80 кв. м.
Additional information
Room space from 80 sq. m.

FRANCHISES CATALOGUE

МегаМозг
MegaMozg

РЛ-Груп, ТОВ
RL-Group


вул. Лазарева, 6/1, Черкаси, 18000, Украіна
6/1, Lazareva St., Cherkasy, 18000, Ukraine

(472) 37-6110; (67) 472-2820
E-mail: dir@megamozg.com.ua
Internet: http://www.megamozg.com.ua

Контактна особа
Сергій Грасько

Необхідний початковий капітал
8 000 євро

Країна походження франшизи
Україна

Рекламний пай
100 євро

Тип сервісу або продукту
Послуги.

Підтримка, яка надається
Повна підтримка всієї діяльності.

Рік заснування компанії
2010

Цільові регіони
Україна — Молдова.

Початок франчайзингової діяльності
2011

Додаткова інформація
Розважальний інтернет-аукціон.
Всього 24 франшизи на території
України і всього одна франшиза на
території Молдови.

Кількість власних підприємств
1
Кількість франчайзингових
підприємств
3
Первинний внесок (вартість франшизи)
8 000 євро
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Сайнарама, ТОВ
SIGNARAMA Ukraine
Сайнарама, ТОВ
SIGNARAMA, LLC


вул. Клименка, 15, Київ, 03037, Україна
15, Klymenko St., Kyiv, 03037, Ukraine

(44) 520-0458, 520-0459
E-mail: signarama@signarama.com.ua
Internet: http://www.signarama.com.ua
Контактна особа
Євген Зайцев
Person for contact
Evgen Zaytsev

Первинний внесок (вартість франшизи)
Від $32 000
Initial fee
From $32,000

Країна походження франшизи
США
Country origin
USA

Необхідний початковий капітал
Від $60 000
Required start up capital
From $60,000

Тип сервісу або продукту
Виготовлення вивісок та реклами.
Product or service type
Signs production.

Роялті (сервісна плата)
5% від продажу
Ongoing royalty
5% from income

Рік заснування компанії/
Year company founded
1986

Кількість персоналу на підприємстві
Від 4-х осіб
Total employed staff
From 4 persons

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2010
Кількість власних підприємств/
Company own stores
1
Кількість франчайзингових
підприємств/
Number franchise stores
1
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Підтримка, яка надається
• Допомога при виборі місця локації,
переговорах про аренду та ремонті.
• Комплексна навчальна 2-тижнева
програма.
• Сучасні технології та обладнання.
• Допомога з набору співробітників.
• Популярність та впізнаваність в усьому
світі.
• Маркетинг, реклама та PR.
• Знижки на обладнання та матеріали.

FRANCHISES CATALOGUE
Support provided
• Assistance with location choosing, rent
negotiating and repair.
• Complex training for 2 weeks.
• Modern technologies and equipment.
• Help with recruitment.

• Popularity and awareness around the
world.
• Marketing, advertising and PR.
• Discounts on equipment and substrates.

Коламбія / Спортландія
Columbia / Sportlandia

СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА, ТОВ
SPORTMASTER-UKRAINE, Ltd.


пр-т Ю. Гагаріна, 23, 13-й поверх, Київ, 02660, Україна
23, Yu. Gagarin Ave., 13th floor, Kyiv, 02660, Ukraine

(44) 494-0003, 451-8886

(44) 494-0005
E-mail: franchaysing@sportmaster.com.ua
Internet: http://fr.sportmaster.ru
Контактні особи
Дмитро Колесник, Вікторія Тесленко
Persons for contact
Dmytro Kolesnyk, Victoria Teslenko
Країна походження франшизи
США / Росія
Country origin
USA / Russia
Тип сервісу або продукту
Торгівля одягом та взуттям для спорту та
активного відпочинку. / Спортивний
магазин для всієї родини.
Product or service type
Sports and Active Recreation clothing and
foot wear. / Sportswear Store for the whole
family.

Рік заснування компанії/
Year company founded
1938 / 2003
Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
1996 / 2005 (в Україні)
Кількість власних підприємств/
Company own stores
Немає / 120 (в мережі)
Кількість франчайзингових
підприємств/
Number franchise stores
28 / 13 (в Україні)
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Необхідний початковий капітал
Від $100 000 / Від $140 000
Required start up capital
From $100,000 / From $140,000
Рекламний пай
2% від суми закупки за дилерськими
цінами
Підтримка, яка надається
• комплект документів з дизайну й
мерчандайзингу, що включає в себе
стандарти
архітектурно-планового
рішення фасаду магазину, оформлення
вітрин, зонування торгового залу й
розміщення торгового обладнання;
• виготовлення індивідуального дизайнпроекту;
• формування асортиментного ряду
магазину;
• навчання торгового персоналу;
• рекомендації
щодо
проведення
рекламної кампанії;
• надання за собівартістю рекламних
матеріалів
та
матеріалів
для
оформлення магазину;
• виїзд фахівців компанії на запуск
магазину;
• постачання товару.
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Support provided
• provision of design and merchandise
blueprint documents, that include standards of architectual solution of store’s
frontside, shopwindows design, showroom zoning and in-store equipment allocation;
• preparation of individual design project;
• build up of store’s product range;
• training of store’s personnel;
• advice on advertising campaign;
• providing with promotional materials at
their cost and point of sale materials;
• attending store launch by company’s
qualified specialists;
• supply of goods.
Додаткова інформація
Підтримка партнерів протягом сезону:
• консультації щодо мерчандайзингу,
реклами й навчання персоналу;
• макети або готові матеріали щодо
сезонного оформлення магазину;
• макети або рекламні матеріали й
сувенірна продукція для проведення
сезонних рекламних кампаній.

FRANCHISES CATALOGUE

Піцца Парк
Pizza Park

Сумарокова Т.Г., ФОП
Sumarokova T.G., PE


вул. Головна, 77, Чернівці, 58004, Україна
77, Holovna St., Chernivtsi, 58004, Ukraine

(50) 562-6271

(37) 252-2124
E-mail: Ps-2005@ya.ru
Internet: http://Pizzapark.com.ua
Контактна особа
Петро Cумароков

Кількість персоналу на підприємстві
Від 12 осіб.

Країна походження франшизи
Україна

Початок франчайзингової діяльності
2007

Підтримка, яка надається
Консультации при выборе помещения,
разработка
проекта
интерьера,
стажировка
персонала,
пособие
оператора, технологическая документация, выезд открывающих менеджеров,
управленческие и технологические
консультации, методическая и практическая поддержка в развитии.

Кількість власних підприємств
3

Цільові регіони
Обласні центри.

Кількість франчайзингових
підприємств
3

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Деловой или исторический центр города,
оптимальная площадь 150 — 180 кв. м,
возможность подключения 40 кВт.

Тип сервісу або продукту
Громадське харчування.
Рік заснування компанії
1999

Первинний внесок (вартість франшизи)
8 000 у.о.
Необхідний початковий капітал
Від 60 000 у.о.
Роялті (сервісна плата)
300 у.о.
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СУПЕРА
SUPERA
ФЕШЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП, ТзОВ
FASHION DEVELOPMENT GROUP, LLC


вул. Карбишева, 1, Луцьк, 43023, Україна
1, Karbyshev St., Lutsk, 43023, Ukraine

(332) 78-4869

(332) 78-4869
E-mail: kropuva@volw.lutsk.ua; yavorska_ira@ukr.net
Internet: http://www.volwestgroup.com

Контактні особи
Наталія Кропива, Ірина Гудчак
Persons for contact
Nataliya Kropyva, Iryna Gudchak
Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine
Тип сервісу або продукту
Магазин одягу.
Product or service type
Clothes’ shop.
Рік заснування компанії/
Year company founded
2009
Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2010
Кількість власних підприємств/
Company own stores
3
Кількість франчайзингових
підприємств/
Number franchise stores
7
Первинний внесок (вартість франшизи)
Відсутній
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Initial fee
Doesn’t exist
Необхідний початковий капітал
Від 60 000 грн.
Required start up capital
From 60,000 UAH
Рекламний пай
Відсутній
Advertising contribution
Doesn’t exist
Роялті (сервісна плата)
Відсутній
Ongoing royalty
Doesn’t exist
Кількість персоналу на підприємстві
3
Total employed staff
3 persons
Підтримка, яка надається
• Надання права на використання знаку
для товарів і послуг (торговельної
марки “СУПЕРА”).
• Передача технології роботи магазину
самообслуговування.
• Правила функціонування і взаємодії
внутрішніх підрозділів (регламенти для
персоналу).

FRANCHISES CATALOGUE
• Підвищення кваліфікації персоналу.
• Розробка дизайну приміщення.
• Розробка оптимального розміщення
торгового устаткування.
• Підбір устаткування.
• Надання кваліфікованого фахівця для
допомоги у відкритті магазину.
• Підбір асортименту товарів.
• Рекламна підтримка.
• Юридична консультація.
• Консультація у сфері бухгалтерського
обліку.
• Консультації з організації охорони
магазину і запобігання крадіжкам.
• Консультації з усіх питань, що
стосуються ведення бізнесу.
Support provided
• Granting a right to use goods and service
brand (SUPERATM).
• Transfer of self-service working technology.
• Rules of functioning and co-operation of
internal subdivisions (regulations for
stuff).
• Staff raising of skill level.
• Development of selling place design.
• Development of the optimum placing of
selling equipment.
• Equipment selection.

• Supplying of skilled specialist to help to
open the shop.
• The choice of goods assortment.
• Publicity support.
• Legal advice.
• Consultation in the accounting.
• Consultations about organization of shop
guard and prevention from thefts.
• Consultations about business questions.
Цільові регіони
Україна
Target franchise area
Ukraine
Вимоги до франчайзі (оператора)
Наявність приміщення та початкового
капіталу.
Required franchisee profile
Presence of selling place and prime capital.
Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Приміщення з торговою площею від 30
кв. м в густонаселених районах або на
жвавих
дорогах
і
транспортних
розв’язках.
Site selection criteria
Selling places with floor space from 30 sq. m
in the densely populated districts or in the
animated roads and traffic interchange.
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ЧИЛІ ПІЦА
CILI PIZZA

ЧИЛІ ХОЛДИНГС, ЗАТ
CILI HOLDINGS, PLLC


E-mail:
Internet:

+370 (5) 273-8777
+370 (5) 273-8778
a.laukaitis@cili.eu
http://www.cili.lt

Контактна особа
Аудроніс Лаукайтіс
Person for contact
Audronis Laukaitis

Кількість франчайзингових
підприємств/
Number franchise stores
22

Країна походження франшизи
Литовська Республіка
Country origin
Lithuania

Первинний внесок (вартість франшизи)
20 000 євро
Initial fee
20,000 EUR

Тип сервісу або продукту
Громадське харчування.
Product or service type
Restaurants.

Необхідний початковий капітал
100 000 євро
Required start up capital
100,000 EUR

Рік заснування компанії/
Year company founded
1997

Рекламний пай
Немає
Advertising contribution
None

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2003
Кількість власних підприємств/
Company own stores
58

158

Офіційний каталог виставки “Франчайзинг 2011”

Роялті (сервісна плата)/Ongoing royalty
5%

FRANCHISES CATALOGUE

Чудо-Піч
Сhudo-Pich

Чудо-Піч, СПКО, ТзОВ
Chudo-Pich, SPKO, Ltd.


вул. Клепарівська, 39а, Львів, 79007, Україна
39a, Kleparivska St., Lviv, 79007, Ukraine

(322) 33-3472

(322) 97-1110
E-mail: chudopich@meta.ua
Internet: http://www.chudo-pich.at.ua

Контактна особа
Леся Павлюк

Кількість персоналу на підприємстві
300

Країна походження франшизи
Україна

Підтримка, яка надається
Розробка рекламної конструкції і деталей
дизайну торговельної точки, навчання
персоналу роботи з обладнанням.

Тип сервісу або продукту
Заморожені тістові напівфабрикати з
начинками.
Рік заснування компанії
2004
Початок франчайзингової діяльності
2004
Кількість власних підприємств
10
Кількість франчайзингових
підприємств
280
Первинний внесок (вартість франшизи)
0 грн.
Необхідний початковий капітал
20 000 грн.
Рекламний пай
0 грн.
Роялті (сервісна плата)
0 грн.

Цільові регіони
Всі регіони України.
Вимоги до франчайзі (оператора)
• Бажання співпрацювати з нашим
підприємством на умовах франчайзингу;
• володіти або орендувати торговельне
місце (кіоск, павільйон, частина
магазину або кафе). Для розміщення
обладнання, необхідного для випічки і
реалізації заморожених напівфабрикатів достатньо всього 5 — 8 кв. м.
Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Досить хороше місце розташування
торговельної точки — місця з високим
трафіком (зупинки транспорту, метро,
продовольчі і речові ринки, учбові
заклади і т.ін.).
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Додаткова інформація
У 2004 році вперше на Україні було
реалізовано ідею “Чудо-Піч” — миттєвої
випічки. Сьогодні ми успішно працюємо
на ринку та розширюємо свій асортимент
на власному потужному виробництві, яке
базується на основі унікальних німецьких
технологій шокового заморожування.
Наші партнери працюють за
франчайзингом. Вони — власники свого
бізнесу. Отримавши зарекомендовану на
ринку технологію ведення бізнесу та інші
форми підтримки, наші партнери
залишаються самостійними підприємцями
або юридичними особами.
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Для відкриття торговельної точки ми
надаємо нашим партнерам в безоплатне
користування під грошову заставу
обладнання — конвекційну пічку, теплову
вітрину, рекламні конструкції, наклейки,
спецодяг для персоналу.
Почніть свій успішний бізнес,
розширюйте існуючий, зробіть надійні
інвестиції в майбутнє разом з “Чудо-Піч”™.
З НАМИ ЗАРОБИТЕ БІЛЬШЕ!!!

ІНШІ УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
OTHER EXHIBITORS

Американська Комерційна Служба
U.S. Commercial Service


вул. Ю. Коцюбинського, 10, Київ, 01901, Україна
10, Yu. Kotsiubynskyi St., Kyiv, 01901, Ukraine

(44) 490-4018, 490-4000

(44) 490-4046
E-mail: Kiev.office.box@trade.gov
Internet: http://www.buyUSA.gov/ukraine; www.export.gov
Содействие американо-украинским деловым отношениям в разных отраслях, в том числе
в отрасли франчайзинга, поиск деловых партнеров в США, поиск американского
оборудования, технонологий, услуг и франшиз. Организация деловых поездок на
крупнейшие американские специализированные торговые выставки, в том числе на
International Franchise Expo (IFE).
Supporting U.S.-Ukraine business reations in different industries, including franchising; providing assistance to Ukrainian companies in identifying U.S. equipment, technology, services, and
franchising partners. Promoting and recruiting Ukrainian buyer delegations to largest U.S. trade
shows in different industry sectors, including to the International Franchise Expo (IFE).
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ІНШІ УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

Асоціація франчайзингу, Об’єднання роботодавців
Franchise Association, Union of Employers


вул. Клінічна, 23-25, оф. 60, Київ, 03110, Україна
23-25, Klinichna St., #60, Kyiv, 03110, Ukraine

(44) 233-0361; (67) 291-9771

(44) 258-4088
E-mail: info@franchising.org.ua
Internet: http://www.franchising.org.ua
• Представництва у всіх регіонах України.
Ассоциация занимается развитием рынка, организацией мероприятий,
консультационной поддержкой создания сетей и обучением предпринимателей.
Мы также делаем регулярную рассылку новостей, информации о мероприятиях, новых
франшизах.
Ассоциация регулярно проводит семинары на базе своего семинар-центра.
The aim of this organization is to represent entrepreneurs and their franchisees, that use franchising agreements, on governmental level, support them practically while setting up and
developing their business.
Today we unite more than 100 franchise networks and are the biggest Association in
Eastern Europe.
Franchise catalogue, consulting, seminars, expo Developing a franchise of your business.
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Власний бізнес, Журнал, ТзОВ “Практика управління”
Private business, Magazine, Practice of Management Ltd.


а/с 5922, Львів, 79054, Україна
P.O. Box 5922, Lviv, 79054, Ukraine

(32) 244-1000

(32) 244-1000
E-mail: info@praktyka.com.ua
Internet: http://www.praktyka.com.ua
Журнал “Власний бізнес”: франчайзинг, ідеї для бізнесу, менеджмент.
”Private business” magazine: franchising, business ideas, management.

Корал, ПП
Koral, PE


вул. Полєтаєва, 2а, оф. 314, Чернівці, 58018, Україна;
вул. Герцена, 1а, оф. 7а, Чернівці, 58018, Україна
2a, Poletayev St., #314, Chernivtsi, 58018, Ukraine;
1a, Hertsen St., #7a, Chernivtsi, 58018, Ukraine

(372) 24-6836, 53-0453; (50) 904-6503, 900-8491

(372) 24-6836, 53-0453
E-mail: office@cashfront.com.ua; koral@sacura.net
Internet: http://www.cashfront.com.ua
Наша компания выполняет комплексную автоматизацию торговых предприятий под
ключ, осуществляет:
• поставки и наладку торгового оборудования,
• производство и продажу торгового оборудования,
• комплексное оборудование супермаркетов, магазинов, аптек, кафе и ресторанов;
• стандартные системы и реализация индивидуальных заказав;
• обеспечиваем техническую поддержку.
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CashFront — это высоконадежное решение для ввода кассовых операций (Фронт-Офис,
или POS-система) в супермаркетах, магазинах, аптеках, кафе и торговых точках. Имеет
возможность объединения в торговые сети и сложные распределенные системы. Все
программные продукты оптимизированы для использования c 1С 7.7 и 1С:8.1. Поддерживают
широкий спектр торгового оборудования.
По желанию клиентов адаптируем программное обеспечение в соответствии с
корпоративными требованиями. Занимаемся разработкой приложений в MS.NET
Framework и “1С”.
Миссия ЧП “Корал” — создавать качественное торговое оборудование для успешной
реализации идей и проектов наших партнеров. Мы постоянно работаем над повышением
качества продукции и предоставляемых услуг. Гибкость наших производительных технологий
и индивидуальный подход к клиенту позволяют максимально точно воплощать пожелания
заказчиков. Сотрудничество с нами гарантирует профессиональную консультативную
поддержку, оригинальные идеи и их быстрое исполнение.

Тімвіжн послуги з франчайзингу
Teamvision franchise services


вул. Клінічна, 23-25, оф. 60, Київ, 03110, Україна
23-25, Klinichna St., #60, Kyiv, 03110, Ukraine

(44) 233-0361; (67) 291-9771

(67) 231-5682
E-mail: info@teamvision.kiev.ua
Internet: http://www.teamvision.kiev.ua

Компания teamvision Украина, член Ассоциации франчайзинга (Украина), предлагает вам
полный комплекс услуг, связанных с построением, развитием и контролем над
франчайзинговой сетью.
Official consultant of Franchise Association (Ukraine), offers you a full range of services, connected with preparing, developing and control over franchise network.
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Укрсоцбанк, ПАТ
Ukrsotsbank, PGSC


вул. Димитрова, 3, Київ, 03150, Україна
3, Dymytrov St., Kyiv, 03150, Ukraine

(44) 205-4533; (50) 446-2787
E-mail: Natalia.Ofitserova@ukrsotsbank.com
Internet: http://www.usb.com.ua
ПАТ “Укрсоцбанк” при сприянні партнера — Асоціації франчайзингу України, пропонує
спеціальну програму “Партнерство Франчайзинг”.
Як члени UniCredit, ми можемо здійснювати інноваційний підхід, щоб стати вашим
партнером і допомогти вам розвивати свою франчайзингову мережу.
Кредитування здійснюється для юридичних та фізичних осіб — підприємців на
придбання:
• франшизи;
• нерухомості;
• товарів в обігу;
• обладнання.
ПАТ “Укроцбанк” є лауреат премії “Український фінансовий Олімп” за розробку та
впровадження послуги франчайзингу за 2010 рік.
Ukrsotsbank PJSC, with the cooperation of Ukrainian Franchising Association, offers special
program called “Franchising Partership”.
As a member of UniCredit Group, we are able to implement innovative approach to become
your partner and to assist you in developing of your own franchising network.
Corporate and individual clients are provided with lending in order to acquire:
• franchise;
• real estate;
• inventory;
• equipment.
Ukrsotsbank PJSC is a winner of Ukrainian Finance Olympia award for designing and implementing franchising service 2010.
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Франч, ТОВ
Franch, Ltd.


вул. П. Лумумби, 21, оф. 402, Київ, 01042, Україна
21, P. Lumumba St., #402, Kyiv, 01042, Ukraine

(44) 528-6013, 528-1728

(44) 528-6013
E-mail: info@franch.biz
Internet: http://franch.biz
Компания “Франч” работает в сфере создания и продвижения франчайзинговых
проектов, разработки бизнес-проектов с нуля (ресторанов, магазинов и т.д.) Среди
клиентов компании — начинающие и крупные франчайзеры: SELA, VD one, “Швыдко”,
“Еврохата”, ATL, DiaWest, Henkel, “Фармастор” (сеть “Аптек Доброго Дня”), MTI (бренд
“Евротоп”).
Сайт franch.biz — крупнейшая в СНГ интернет-площадка для покупки и продажи
франшиз (в базе каталога более 1000 предложений), продвижения франчайзинговых
проектов и обмена опытом.
Franch company works in the field of creation and development of franchising and non-franchising business projects, standardization and adaptation of standards for local markets. With
Franch’s help the following companies have developed their franchising projects in Ukraine:
SELA, VD one, Shvydko, Eurohata, ATL, DiaWest, Henkel, Farmastor, MTI (Eurotop brand).
Franch.biz is a leading CIS website for finding or promoting franchises and for experience
exchange.
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