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DREAM Hostel, Франшиза
різноформатних хостелів
DREAM Hostel,
Multi-Format Hostels

ДРІМ Франчайз, ТОВ
DREAM Franchise, LLC

� Андріївський узвіз, 2д, Київ, 04070, Україна
2d, Andriyivskiy Uzviz, Kyiv, 04070, Ukraine

� (98) 194-6274; (44) 484-5010
E-mail: mayevskiy@dream-hostels.com
Internet: http://dream-family.com/ru/franchise
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FRANCHISES CATALOGUE

Контактна особа
Максим Маєвський
Person for contact
Maksym Mayevskiy

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Готельні послуги
Product or service type
Hotel services

Рік заснування компанії/
Year company founded
2011

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2015

Кількість власних підприємств/
Company own stores
2

Первинний внесок (вартість франшизи)
Від 20 000 до 120 000 грн.
Initial fee
From 20,000 to 120,000 UAH.

Необхідний початковий капітал
Від 120 000 грн.
Required start up capital
From 120,000 UAH.

Роялті (сервісна плата)
4% від обігу
Ongoing royalty
4% of turnover

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
10
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Escape Quest, Ескейп-кімнати
Escape Quest, Escape Rooms

Ескейп Квест, ТОВ
Escape Quest, LLC

� вул. Глибочицька, 17, корп. 2, Київ, 04050, Україна
17, Hlybochytska St., Build. 2, Kyiv, 04050, Ukraine

� (93) 919-1513; (44) 580-1310
E-mail: hello@escapequest.com.ua
Internet: http://escapequest.com.ua
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КАТАЛОГ ФРАНШИЗ

Підтримка, яка надається
Інструкція відкриття хостелу, програма
управління бізнесу, брендбук, розміщення
на корпоративному сайті.
Support provided
Manual for opening hostel, business manage-
ment program, brand book, hosting on the cor-
porate site.

Цільові регіони
Україна, СНД, Східна Європа.
Target franchise area
Ukraine, CIS, Eastern Europe.

Вимоги до франчайзі (оператора)
Бажання працювати у готельній сфері,
досвід подорожування, жага до
спілкування, творчість.
Required franchisee profile
Willingness to work in the hotel industry, travel
experience, thirst to communication, creativity.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Центр міста, зручна транспортна розв’язка,
приміщення від 100 кв. м та більше, місто з
населенням від 200 тис. жителів.
Site selection criteria
City center, convenient transportation, apart-
ment from 100 sq. m and more, city with a
population of 200 thousand residents.

Додаткова інформація
Пропонуємо ексклюзивні “фішки”: DREAM
Service, DREAM Bed та маркетингові
інструменти.
Additional information
We offer exclusive “sweets”: DREAM Service,
DREAM Bed and particular marketing tools.

Контактна особа
Ярослав Каплан
Person for contact
Yaroslav Kaplan

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Розваги
Product or service type
Entertainment

Рік заснування компанії/
Year company founded
2014

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
Серпень 2014 / August 2014

Кількість власних підприємств/
Company own stores
2

Кількість франчайзингових
підприємств/Number franchise stores
11

Первинний внесок (вартість франшизи)
20 000 грн.
Initial fee
20,000 UAH

Необхідний початковий капітал
150 000 грн.
Required start up capital
150,000 UAH

Роялті (сервісна плата)/
Ongoing royalty
10%

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
4

Підтримка, яка надається
Керівництво франчайзі, єдина промо-
кампанія.
Support provided
Mаnual for franchisee, centralized promo
campaign.

Цільові регіони
Україна, СНД, Східна Європа.
Target franchise area
Ukraine, CIS, Eastern Europe.
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Globus Coffee
Globus Coffee

ГЛОБУС Компані і Ко, ТОВ
GLOBUS Company and Co., LLC

� вул. Лютеранська, 15а, н/п №17, Київ, 01024, Україна
15a/17, Lyuteranska St., Kyiv, 01024, Ukraine

� (50) 606-9412
� (6453) 7-1673
E-mail: globus-coffee@mail.ru
Internet: www.globus-coffee.com

Вимоги до франчайзі (оператора)
Бажання працювати на ринку розваг, досвід
у будівництві, креативність.
Required franchisee profile
Willingness to work at entertainment field,
construction experience, creativity.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Центральна зона міста, 80 кв. м і більше.

Site selection criteria
City center, 80 sq. m and more.

Додаткова інформація
Надаємо готову онлайн-платформу.
Additional information
We provide developed on-line platform.

Контактна особа
Олександр Горбунов
Person for contact
Alexander Gorbunov

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Мережа кав’ярень
Product or service type
Coffee House Network

Рік заснування компанії/
Year company founded
2014

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2014

Кількість власних підприємств/
Company own stores
3

Первинний внесок (вартість франшизи)
800 — 4 500 євро (в залежності від
формату)

Initial fee
800 — 4,500 EUR (depending on the format)

Необхідний початковий капітал
8 000 — 50 000 євро (в залежності від
формату)
Required start up capital
8,000 — 50,000 EUR (depending on the for-
mat)

Рекламний пай/
Advertising contribution
1%

Роялті (сервісна плата)/
Ongoing royalty
1%

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
1 — 3

Підтримка, яка надається
Готовий проект та обладнання кав’ярні,
постачання власної кави, аксесуарів,
витратних матеріалів, рекламна підтримка.
Support provided
Design project, coffee house equipment, sup-
ply of coffee and accessories, advertising sup-
port.

Цільові регіони
Україна.
Target franchise area
Ukraine.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
• Бізнес-центр, торговельні та торгово-

розважальні центри з високою прохід-
ністю.

• Приміщення або окремі будівлі, розташо-
вані в місцях високої прохідності.

Site selection criteria
• Crowded business centres, shopping malls,

trade and entertaining centres.
• Facilities or detached buildings situated in

crowded areas.

Додаткова інформація
Globus Coffee — мультиформатна мережа
кав’ярень нового покоління. Франшиза
Globus Coffee включає повний пакет рішень
з організації кавового бізнесу: детальний
проект модульних міні-кав’ярень для різної
площі, централізоване постачання власною
продукцією, рекламні можливості
використання торговельної марки й
фірмового стилю. Основна концепція
кавового бізнесу Globus Coffee —
можливість виділитися серед маси
конкурентів. В основі ідеї — спеціально
розроблений асортимент кави: “Кава 5-ти
континентів”, що вносить у повсякденний
процес пиття кави елемент дегустації.
Additional information
Globus Coffee is a multi-format new genera-
tion coffee house. Globus Coffee franchise
includes a comprehensive package of solu-
tions as for coffee house business: a detailed
project of modular mini coffee houses for dif-
ferent size spaces, a centralized delivery of our
own products, advertising opportunities for our
brand and trade mark. In the base of Globus
Coffee business strategy lies an opportunity to
stand out among the many competitors. The
basic idea is a specially selected variety of cof-
fee blends: “Coffee from Five Continents”
which makes everyday coffee drinking ritual a
kind of degustation.



The official catalogue of Franchising 2015 trade show 41

FRANCHISES CATALOGUE

40 Офіційний каталог виставки “Франчайзинг 2015”

КАТАЛОГ ФРАНШИЗ

MAFIA,
Мережа ресторанів
MAFIA,
Chain of Restaurants

Мережа ресторанів MAFIA, ТОВ
Chain of Restaurants MAFIA

� вул. Межигірська, 87б, Київ, 04080, Україна
87b, Mezhyhirska St., Kyiv, 04080, Ukraine

� (50) 336-3603
� (44) 351-1791
E-mail: Kichik.n@shf.com.ua

Контактна особа
Наталія Кічік
Person for contact
Nataliya Kichik

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

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

Рік заснування компанії/
Year company founded
2004

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2010

Кількість власних підприємств/
Company own stores
21

Кількість франчайзингових
підприємств/Number franchise stores
7

Первинний внесок (вартість франшизи)
100 000 євро
Initial fee
100,000 EUR

Необхідний початковий капітал
$1200 — 1500 / кв. м
Required start up capital
$1,200 — 1,500 / sq. m

Рекламний пай/
Advertising contribution
2%

Роялті (сервісна плата)/
Ongoing royalty
5%

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
30

Підтримка, яка надається
• Допомога та підтримка на усіх етапах

становлення та фунціонування бізнесу.
• Бажання організувати бізнес на умовах

та за допомогою досвіду франчайзера.
• Створити бізнес-план.
• Консультації щодо вибору місця,

розрахунок ефективності бізнесу.

• Консультації щодо проектування
приміщення, ремонтних робіт та підбору
устаткування.

• Надання стандартів ведення бізнесу,
асортиментної та цінової політики.

• Рекомендації щодо підбору персоналу.
• Навчання співробітників у навчальному

центрі головного офісу згідно з
розробленою методикою.

• Професійні рекомендації та консультації
щодо ведення бізнесу в регіоні.

• Постійна маркетингова підтримка,
потужні промо- та рекламні кампанії як
гарантія просування вашого бізнесу.

Support provided
• Help and support on all stages of becoming

and functioning of business.
• Desire for organizing your business under

franchising conditions.
• Business plan.
• Consultation on choosing a place, business

performance calculations.
• Consultation on design project, construc-

tion work and equipment.
• Provision of business standarts, assorti-

ment and pricing policies.

• Recommendations on recruitment.
• Staff training at HO training center in accor-

dance with the developend program.
• Professional consultation on business con-

duction and developmentin the region.
• Constant marketing program, strong mar-

keting campaigns as a guarantee of your
business promotion.

Цільові регіони
Україна, Росія та інші країни (міста з
населенням понад 150 000 осіб).
Target franchise area
Ukraine, Russia and other countries (cities
with population more than 150,000 people).

Вимоги до франчайзі (оператора)
Бажання організувати бізнес на умовах та
за допомогою досвіду франчайзера.
Required franchisee profile
Desire for organizing your business under fran-
chising conditions.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Приміщення 350 — 500 кв. м.
Site selection criteria
Premises at least of 350 — 500 sq. m.
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КАТАЛОГ ФРАНШИЗ

Mr.Grill, Франчайзингова мережа
фаст-фуду з продажу хот-догів і
молочних коктейлів
Mr.Grill

Прем’єр Фуд, ТОВ
Premier FOOD, Ltd.

� вул. Васильківська, 72а, с. Безп’ятне, Васильківський р-н,
Київська обл., 08628, Україна
72a, Vasylkivska St., Bezpyatne Village, Vasylkiv District,
Kyiv Region, 08628, Ukraine

� (50) 388-2480
� (44) 594-7381
E-mail: franch@premierfood.com.ua
Internet: http://mrgrill.ua; premierfood.com.ua

Контактна особа
Максим 0503882480
Person for contact
Maxim 0503882480

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Фаст-фуд / хот-доги, молочні шейки
Product or service type
Fast food / hot dogs, milk shakes

Рік заснування компанії/
Year company founded
2007

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2014

Кількість власних підприємств/
Company own stores
3

Первинний внесок (вартість франшизи)
Від 6 000 до 25 000 грн. (заставна сума за
комплекс обладнання)
Initial fee
From 6,000 to 25,000 USD (deposit sum for
the equipment)

Необхідний початковий капітал
Від 6 000 грн.
Required start up capital
From 6,000 UAH

Рекламний пай
Немає
Advertising contribution
None

Роялті (сервісна плата)
600 грн.
Ongoing royalty
600 UAH

Кількість персоналу на підприємстві
Продавці — 2 особи позмінно
Total employed staff
2

Підтримка, яка надається
• Обучение персонала.
• Доставка оборудования (по всей

Украине).
• Бессрочное гарантийное обслуживание

оборудования.
• Регулярная доставка продукции (по всей

Украине).
• Поддержка при открытии, маркетинговая

поддержка и сопровождение.
Support provided
• Training.
• Delivery of equipment (in Ukraine).
• Unlimited warranty service.
• The regular delivery of products (in Ukraine).
• Support for the opening, marketing support

and maintenance.

Цільові регіони
Украина.
Target franchise area
Ukraine.

Вимоги до франчайзі (оператора)
• Быть субъектом предпринимательской

деятельности.
• Иметь капитал от 6 000 до 25 000 грн.

* (При прекращении деятельности вы
можете вернуть залоговую сумму за
вычетом амортизационных отчислений).

• Иметь собственную или арендованную
торговую площадь от 2 до 4 кв. м.

• Доступ в сеть (220 В, предельная
нагрузка на сеть — 4 кВт).

Required franchisee profile
• Be a business entity.
• Have capital from 6,000 to 25,000 UAH.

*(If the cessation of activities you can return
the security deposit, net of depreciation).

• Have owned or leased commercial space
from 2 to 4 sq. m.

• Access to the network (220 V, limiting the
load on the network — 4 kW).

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
• Торговая площадь в проходимом месте от

2 до 4 кв. м.
• Доступ в сеть (220 В, предельная

нагрузка на сеть — 4 кВт).
Site selection criteria
• Trade area in passable place from 2 to

4 sq. m.
• Access to the network (220 V, limiting the

load on the network — 4 kW).

Додаткова інформація
Mr.Grill (торговая марка) — франчай-
зинговая сеть фаст-фудов по продаже хот-
догов. Юридическое название компании —
ООО Premier FOOD.

Основными направлением деятель-
ности компании Premier FOOD является обслу-
живание систем общественного питания
поставками мясомолочной продукции (как
комплексный оператор FOOD SERVICE).

На данный момент клиентами
компании являются:
• Крупнейшие сети АЗС Украины (OKKO,

WOG, Shell, ТНК, Лукойл, БРСМ, КЛО и
другие).

• Более 1 000 ресторанов, гостиниц, фаст-
фудов и предприятий социального
питания в Украине.

Additional information
Mr.Grill (trademark) — franchised fast-food
chain to sell hot dogs. Legal name of the com-
pany is Premier FOOD Ltd.

The main activity of the Premier FOOD
company is the maintenance of catering sup-
plies of meat and dairy products (as an integrat-
ed operator FOOD SERVICE).
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КАТАЛОГ ФРАНШИЗ

Royal Carwash,
Автомийка без води
Royal Carwash (waterless carwash)

Роял Карваш, Суб’єкт підприємницької діяльності —
фізична особа Мироненко О.В.
Royal Carwash, Individual Entrepreneur Oles Mironenko

� пров. Косогірний, 4, Київ, 04050, України
4, Kosohirny Lane, Kyiv, 04050, Ukraine

� (44) 221-2014
E-mail: office@royalcarwash.com.ua
Internet: www.royalcarwash.com.ua

At the moment, clients are:
• The largest network of filling stations in

Ukraine (OKKO, WOG, Shell, TNK , Lukoil,
Youth Union, BT and others).

• More than 1,000 restaurants, hotels, fast-
food enterprises and social power in
Ukraine.

Контактна особа
Олександра Костенко
Person for contact
Oleksandra Kostenko

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Послуги
Product or service type
Services

Рік заснування компанії/Year company
founded
2012

Початок франчайзингової
діяльності/Start of franchising
2014

Кількість власних підприємств/
Company own stores
1

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
10

Первинний внесок (вартість франшизи)
Від 10 000 до 100 000 грн.
Initial fee
From 10,000 to 100,000 UAH

Необхідний початковий капітал
Від 5 000 грн.
Required start up capital
From 5,000 UAH

Рекламний пай
Немає
Advertising contribution
None

Роялті (сервісна плата)
500 грн. на місяць з однієї точки
Ongoing royalty
500 UAH per month for one object

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
5

Підтримка, яка надається
• Повний комплект матеріально-технічних

засобів.
• Навчання персоналу, старт-ап точки.
• Щоквартальні семінари для франчайзі.
• Всеукраїнська єдина телефонна лінія для

замовлень.
Support provided
• A complete set of material and technical

resources.
• Staff training and start-up.
• Quarterly seminars for franchisees.
• Telephone line for receiving orders (call cen-

tre).

Цільові регіони
Україна та інші країни, населені пункти від
100 000 мешканців.
Target franchise area
Ukraine and other countries, сities with popu-
lation from one hundred thousand inhabi-
tants.

Вимоги до франчайзі (оператора)
Особливих вимог немає, укладенню
договору передує анкетування
потенційного франчайзі.
Required franchisee profile
No special requirements. A preliminary survey
of the potential partner.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Паркінги, автостоянки, бокси (СТО), АЗС.

Site selection criteria
Parkings, garages, car service stations, oil sta-
tions.

Додаткова інформація
Компанія Royal Carwash працює на ринку
України з 2012 року та є лідером у сфері
надання послуг з автомийки без води.

Компанія має як власні точки надання
послуг, так і партнерів-франчайзі. З початку
2014 року компанія активно розширює
мережу автомийок без води під брендом
Royal Carwash за методом франчайзингу. На
сьогодні партнерами компанії є підприємці з
Дніпропетровська, Києва, Кривого Рога,
Львова, Луцька, Одеси, Ужгорода, Харкова,
Чернівців.

На сьогодні компанія зосереджено
працює над відкриттям франчайзингових
точок у країнах Євросоюзу.
Additional information
Royal Carwash has been working on Ukrainian
market since 2012 and is leading company in
the field of car wash services.

The company has both its own service
provision places and franchisee partners.

Since the beginning of the year 2014 the
company has been actively expending the net of
waterless carwash stations under the name
Royal Carwash on the basis of the franchising
approach. By now the franchisee partners of the
company are the entrepreneurs from
Dnipropetrovsk, Kyiv, Kriviy Rih, Lviv, Lutsk,
Odesa, Uzhgorod, Kharkiv, Chernivtsi.

Now the company is actively working on
the opening of franchising objects in European
Union.
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VT STYLE hair studio,
Салон краси
VT STYLE hair studio,
Salon of Beauty

VT HOLDING, Міжнародна група компаній
VT HOLDING, International Group of Companies

� вул. Якшто, 6, Вільнюс, LT-01105, Литва
6, Jaksto St., Vilnius, LT-01105, Lithuania

� +372 (579) 03-130; (44) 229-9762
� +372 (579) 03-130; (44) 455-5982
E-mail: franchise@vtholding.com
Internet: www.vtholding.com; www.vtsalons.com; www.vtacademies.com;

www.tlabprof.com; www.vtprof.com

Рекламний пай
3 500 євро/рік
Advertising contribution
3,500 EUR per year

Роялті (сервісна плата)
Немає
Ongoing royalty
None

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
15 — 25

Підтримка, яка надається
• Професійна освіта від найдосвідченішої

міжнародної академії VT ACADEMY для
управлінського персоналу та майстрів:
перукарів, візажистів та майстрів з
нігтьової естетики.

• Власна професійна косметична
продукція T-LAB Professional, обладнання
та інструменти VT Professional, а також
ексклюзивні поставки інших всесвітньо
відомих брендів.

• Меблі для салону та магазину.
• Маркетингові та рекламні послуги.
• ІТ та технічне забезпечення.
• Консультації з питань фінансового

планування та звітності, управляння
салоном краси та розвитку бізнесу.

• Інші послуги на індивідуальній основі.
Support provided
• Professional education at the one of the

most experienced international academies
VT ACADEMY for management staff and
stylists: hardressers, make-up artists and
nails artists.

• Professional cosmetics T-LAB Professional,
equipment and tools VT Professional, as
well as exclusive deliveries of the other
world known brands.

• Furniture for salon and store.
• Marketing and advertising services.
• IT and technical support.
• Financial planning and reporting consulting,

salon management consulting and busi-
ness development consulting.

• Other services at the individual basis.

Цільові регіони
Європа, Америка, Азія.
Target franchise area
Europe, America, Asia.

Вимоги до франчайзі (оператора)
Досвід власного бізнесу або управління
компанією (досвід франчайзингу бажано).
Required franchisee profile
Business experience or company manage-
ment experience (preferably franchising expe-
rience).

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Центральні та/або людні (прохідні) вулиці
міста.
Site selection criteria
Central and/or busy streets of the city.

Додаткова інформація
На вимогу.
Additional information
Upon the request.

Контактна особа
Катерина Тарасюк
Person for contact
Katerina Tarasyuk

Країна походження франшизи
Велика Британія — Литва — Україна
Country origin
Great Britain — Lithuania — Ukraine

Тип сервісу або продукту
Унікальна бізнес-концепція “Cалон —
магазин — кафе”
• Салон: повний спектр послуг салону

краси.
• Магазин: професійна косметика.
• Кафе: кава, чай та кондитерські вироби.
Product or service type
Unique business concept “Salon — store —
cafe”
• Beauty salon: full range of the beauty salon

services.
• Store: professional cosmetics.
• Cafe: coffee, tea and confectionery prod-

ucts.

Рік заснування компанії/
Year company founded
1994

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2006

Кількість власних підприємств/
Company own stores
27

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
5

Первинний внесок (вартість франшизи)
6 000 євро
Initial fee
6,000 EUR

Необхідний початковий капітал
30 000 — 50 000 євро
Required start up capital
30,000 — 50,000 EUR
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ГАРСІЯ ДЖИНС
GARCIA JEANS

МОДА ТРЕЙД УКРАЇНА, ТОВ
MODA TRADE UKRAINE

� вул. Смирнова-Ласточкіна, 3/5, Київ, 04107, Україна
3/5, Smirnov-Lastochkin St., Kyiv, 04107, Ukraine

� (50) 331-3306
Internet: http://garciajeans.com.ua
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ВОКА. АЗІЯФУД
WOKA. ASIAFOOD

ФОП Саєнко Н.О.
Individual Entrepreneur Saenko N.O.

� вул. Жовтнева, 44, Полтава, 36000, Україна
44, Zhovtneva St., Poltava, 36000, Ukraine

� (50) 789 88 85
E-mail: Saenko.natalya@inbox.ru
Internet: www.woka.com.ua

Контактна особа
Наталія Саєнко
Person for contact
Natalia Saenko

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Паназійська кухня, громадське харчування
Product or service type
Pan-Asian cuisine, catering

Рік заснування компанії/
Year company founded
2013

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2013

Кількість власних підприємств/
Company own stores
1

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
3

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

Необхідний початковий капітал
Від 200 000 до 300 000 грн.
Required start up capital
200,000 — 300,000 UAH

Роялті (сервісна плата)/Ongoing royalty
2%

Кількість персоналу на підприємстві
5 — 10 осіб.
Total employed staff
5 — 10 person.

Підтримка, яка надається
Франчайзинговий пакет.
Support provided
Franchise package.

Цільові регіони
Міста України з населенням від 200 тис.
Target franchise area
Cities of Ukraine with population of 200 thou-
sand.

Вимоги до франчайзі (оператора)
Дотримуватися правил франчайзингового
пакету.
Required franchisee profile
Observe the rules of franchise package.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Об’єкти можуть знаходитися в ТРЦ, в зоні
фуд-корту, на окремо розташованих літніх
майданчиках, у МАФ.
Site selection criteria
Objects can be in the malls, a food court area,
the detached summer areas, in LFA.

Контактна особа
Юрій Процак
Person for contact
Yuriy Protsak

Країна походження франшизи
Італія / Нідерланди
Country origin
Italy / the Netherlands

Тип сервісу або продукту
Одяг
Product or service type
Clothes

Рік заснування компанії/
Year company founded
2007

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2007

Кількість власних підприємств/
Company own stores
2

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
4

Первинний внесок (вартість франшизи)
Відсутній
Initial fee
None

Необхідний початковий капітал
300 євро на кв. м на обладнання + ремонт;
350 євро на кв. м на одяг
Required start up capital
300 EUR per sq. m for equipment and recondi-
tioning

Рекламний пай
Відсутній
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Ломбард “Діамантовий дім”
Pawnshop “Diamantovyi Dim”

Ломбард “Діамантовий дім”,
ТОВ “Діамант-Т” і компанії, Повне товариство
Pawnshop “Diamantovyi Dim”, General Partnership

� вул. Саксаганського, 106, оф. 15, Київ, 01032, Україна
106, Saksahanskyi St., #15, Kyiv, 01032, Ukraine

� (44) 234-4469
� (44) 234-6289
E-mail: franchise@diamantdim.com
Internet: www.diamantdim.com
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Advertising contribution
None

Роялті (сервісна плата)
Відсутня
Ongoing royalty
None

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
5

Підтримка, яка надається
• Консультаційна та інформаційна

підтримка з питань ведення бізнесу.
Надання індивідуального бізнес-плану.

• Право ексклюзивного представлення
марки в місті / регіоні.

• Безкоштовна індивідуальна розробка
дизайн-проекту в єдиному фірмовому
стилі для кожного магазину.

• Високий рівень торговельної націнки.
• Щомісячні поставки товару.
• Надання та безкоштовна розробка

рекламних матеріалів.
• Спільна участь у локальних рекламних

кампаніях.
• Професійні виїзні тренінги з

мерчандайзингу, навчання продавців,
керуючого персоналу, сезонне
переоформлення залу, online-
консультації.

• У нашому шоу-румі ви завжди можете
розраховувати на професійну допомогу
наших співробітників.

• Допомога в постачанні торгового
обладнання, POS-матеріалів, фірмової
упаковки.

Support provided
• Consulting and information support for

business. Individual business plan.
• The right for exclusive representation of the

brand in the city / region.
• Free individual development design project

in a single corporate identity for each store.
• High level of trade margins.

• Monthly deliveries.
• Provision and free development of promo-

tional materials.
• Joint participation in local advertising cam-

paigns.
• Professional training on-site of merchandis-

ing, training vendors, managing staff, sea-
sonal renewal of the shop room, on-line
consultations.

• In our showroom you can always count on
the professional help of our staff.

• Assist in the delivery of commercial equip-
ment, POS-materials branded packaging.

Вимоги до франчайзі (оператора)
Компанія “Мода Трейд Україна” пропонує
вам можливість відкриття магазинів
молодіжного одягу за франчайзингом.
Своїм франчайзинговим партнерам компанія
“Мода Трейд Україна” пропонує всебічну
підтримку і комплекс послуг із забезпечення
повернення вкладених інвестицій в опти-
мальні терміни і отримання постійного
стабільного доходу від створеного бізнесу:
• бренди з активним розвитком;
• консультації щодо створення бізнесу

(допомога в розробці маркетингового і
бізнес-планів);

• оптимальне співвідношення “ціна-
якість”;

• єдина концепція оформлення магазинів,
що робить бренд упізнаваним;

• розробка дизайну магазину і фірмового
обладнання;

• широкий асортимент ультрасучасних
моделей;

• підбір колекції в магазини за системою
попереднього замовлення в шоу-румі;

• можливість оперативного дозамовлення
з “вільного” складу виробника;

• щомісячні поставки з метою оптимізації
товарного запасу і кращого викорис-
тання обігових коштів;

• єдина цінова політика (торгова націнка
регламентується постачальником);

• сертифікований товар;
• навчання та атестація торгового

персоналу;
• постійний мерчендайзинг-сервіс.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Розміщення в торгових центрах.
Site selection criteria
Placement in shopping malls.

Контактна особа
Дмитро Нікітін
Person for contact
Dmytro Nikitin

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Послуги для населення
Product or service type
Services for people

Рік заснування компанії/
Year company founded
2004

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2013

Кількість власних підприємств/
Company own stores
17 (відокремлений підрозділ)

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
17

Первинний внесок (вартість франшизи)
8 000 грн.
Initial fee
8,000 UAH
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ДРУЗІ КАФЕ
DRUZI CAFE

ХОСТЕЛИ УКРАЇНИ, ТОВ
HOSTELS of UKRAINE, Ltd.

� Андріївський узвіз, 2д, Київ, 04070, Україна
2d, Andriyivskiy Uzviz, Kyiv, 04070, Ukraine

� (44) 580-2469
� (44) 580-2179
E-mail: druzicafe@gmail.com
Internet: http://druzicafe.com.ua

52 Офіційний каталог виставки “Франчайзинг 2015”

КАТАЛОГ ФРАНШИЗ

Необхідний початковий капітал
60 000 грн.
Required start up capital
60,000 UAH

Рекламний пай
Без рекламних відрахувань
Advertising contribution
Without charges on advertisement

Роялті (сервісна плата)
2 000 грн.
Ongoing royalty
2,000 UAH

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
100

Підтримка, яка надається
Бухгалтерські та юридичні послуги,
рекламна підтримка.
Support provided
Legal and accounting services, advertising
support.

Цільові регіони
Вся Україна.

Target franchise area
All regions of Ukraine.

Вимоги до франчайзі (оператора)
Резидент України.
Required franchisee profile
Resident of Ukraine.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Нежитловий фонд, площа від 6 кв. м,
охоронна сигналізація.
Site selection criteria
Non-residential, secured premises, equipped
with alarm system, with square not less than 6
sq. m.

Додаткова інформація
Надаємо у користування фасадну вивіску,
вуличний штендер, рекламні флаєри у
кількості 10 000 шт. та програму обліку
ломбардної діяльності.
Additional information
Our company provides with front sign, A-frame
sign, 10,000 advertising flyers and pawnshop
accounting program.

Контактна особа
Світлана Зейкіна
Person for contact
Svitlana Zeykina

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Кафе
Product or service type
Сafe

Рік заснування компанії/
Year company founded
2011

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2015

Кількість власних підприємств/
Company own stores
2

Первинний внесок (вартість франшизи)
60 000 грн.
Initial fee
60,000 UAH

Необхідний початковий капітал
Від $50 000
Required start up capital
From $50,000

Роялті (сервісна плата)
Від 3%
Ongoing royalty
From 3%

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
25

Підтримка, яка надається
• ТЕХНОЛОГІЯ — детальна інструкція з

ведення бізнесу від А до Я.
• ПІДТРИМКА — постійна юридична та

бухгалтерська підтримка.
• НАВЧАННЯ — систематичне (щоквар-

тальне) навчання персоналу на базі
франчайзера.

• МЕНЮ — готове меню (щокварталу),
готові сезонні пропозиції.

• БРЕНДБУК — дизайн друкованої
продукції.

• ДИЗАЙН — дизайн інтер’єру до заходів,
зміни в інтер’єрі.



The official catalogue of Franchising 2015 trade show 55

FRANCHISES CATALOGUE

54 Офіційний каталог виставки “Франчайзинг 2015”

КАТАЛОГ ФРАНШИЗ

Дюна
Duna

Дюна-Веста, ТОВ
Duna-Vesta, LLC

� вул. Б. Хмельницького, 67, Червоноград, 80100, Україна
67, B. Khmelnytskyi St., Chervonograd, 80100, Ukraine

� (3249) 2-7299
� (3249) 4-1344
E-mail: DP@dunavesta.com.ua
Internet: www.dunavesta.com.ua

• МАРКЕТИНГ ТА ПРОСУВАННЯ — готова
маркетингова політика, концепція
заходів, програм лояльності.

• САЙТ — просування на
загальнонаціональному сайті.

• КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ — щоквартальні
перевірки контролю якості, стандартів
сервісу.

Support provided
• TECHNOLOGY — detailed instruction on

business dealing from A to Z.
• SUPPORT — permanent legal and account-

ing support.

• TRAINING — regular (quarterly) staff train-
ing based on the franchisor.

• MENU — composed menu (quarterly), com-
posed seasonal offerings.

• BRAND BOOK — the design of printed
materials.

• DESIGN — event interior design, changes in
the interior.

• MARKETING AND PROMOTION — complet-
ed marketing policy, the concept of events,
loyalty programs.

• SITE — promotion at the national site.
• QUALITY CONTROL — quarterly quality

assurance check, service standard check.

Контактна особа
Ольга Касіян
Person for contact
Olga Kasiyan

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Легка промисловість.
Product or service type
Light industry.

Рік заснування компанії/
Year company founded
1965

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2015

Кількість власних підприємств/
Company own stores
1

Первинний внесок (вартість франшизи)
25 000 грн.
Initial fee
25,000 UAH

Необхідний початковий капітал
350 000 грн.
Required start up capital
350,000 UAH

Рекламний пай
Немає
Advertising contribution
None

Роялті (сервісна плата)
Немає
Ongoing royalty
None

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
2

Підтримка, яка надається
Інформаційна, консультативна.
Support provided
Informative and consulting.

Цільові регіони
Вся Україна (обласні центри).
Target franchise area
Whole Ukraine (regions).

Вимоги до франчайзі (оператора)
Відповідальність, бажання працювати та
розвивати власний бізнес, дотримання
стандартів франчайзингового пакету щодо
організації та адміністрування торгівлі.
Required franchisee profile
Responsebility, desire to work and develop
own business, follows standarts according to
franchasing organisation and administration
of selling.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
• Окремий магазин (вулична торгівля).
• Бутик у торговельному центрі.
Site selection criteria
• Separate shop (street selling).
• Boutique in trade mall.
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Експрес Манікюр
Express Manicure

Експрес Манікюр, ТОВ
Express Manicure, Ltd.

� вул. Здолбунівська, 7д, Київ, 02081, Україна
7d, Zdolbunivska St., Kyiv, 02081, Ukraine

� (44) 496-0208
E-mail: info1@expressmanicure.com
Internet: www.expressmanicure.com
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Еко-лавка™
Eco-lavka

Еко-лавка™, ТОВ
Eco-lavka

� Київ, Україна
Kyiv, Ukraine

� (44) 384-3119
E-mail: mail@eco-lavka.com.ua
Internet: www.eco-lavka.com.ua

Контактна особа
Олександр Юрiйович
Person for contact
Olexandr Petrenko

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Продовольчi магазини
Product or service type
ReTail

Рік заснування компанії/
Year company founded
2011

Початок франчайзингової
діяльності/Start of franchising
2012

Кількість власних підприємств/
Company own stores
23

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
30

Первинний внесок (вартість франшизи)
50 000 грн.
Initial fee
50,000 UAH

Необхідний початковий капітал
200 000 — 250 000 грн.
Required start up capital
200,000 — 250,000 UAH

Роялті (сервісна плата)/
Ongoing royalty
3%

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
2

Підтримка, яка надається
Повна пiдтримка на всiх етапах розвитку
проекту.
Support provided
Full support.

Цільові регіони
Мiста з населенням вiд 250 000.
Target franchise area
Cities with more than 250,000 citizens.

Контактна особа
Дмитро Лузаков
Person for contact
Dmitry Luzakov

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Манікюрні послуги
Product or service type
Nail services

Рік заснування компанії/
Year company founded
2008

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2009

Кількість власних підприємств/
Company own stores
20

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
100

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

Необхідний початковий капітал/
Required start up capital
$15 000

Роялті (сервісна плата)/
Ongoing royalty
$170

Підтримка, яка надається
• Використання товарного знака.
• Студія в корпоративному стилі розміром

6 кв. м.
• Комплект косметичних матеріалів.
• Документаційне забезпечення.
• Рекламна та маркетингова підтримка.
• Щомісячне проведення майстер-классів

для майстрів.
• Фірмовий одяг.
Support provided
• Using of the trademark.
• Studio corporate identity of 6 sq. m.
• A set of cosmetic materials.
• Documentation support.
• Advertising and marketing support.
• Monthly master class for masters.
• Corporate clothing.

Цільові регіони
Україна.
Target franchise area
Ukraine.

Вимоги до франчайзі (оператора)
ФОП.
Required franchisee profile
Private entrepreneur.
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Крейзі Брікс
Crazy Bricks

Бонатек, ТОВ
BONATEK, LLC

� вул. Липська, 19/7, оф. 87, Київ, 01021, Україна
19/7, Lipska St., #87, Kyiv, 01021, Ukraine

� (96) 223-7733
E-mail: info@crazybricks.com.ua
Internet: http://crazybricks.com.ua
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Кетілі Пурі
Ketili Puri

Кетілі Пурі, ФОП Орліченко А.В.
Ketili Puri, Orlichenko PE

� вул. Північнокільцева, 10а, Запоріжжя, 69104, Україна
10a, Pivnichnokiltseva St., Zaporizhzhya, 69104, Ukraine

� (67) 631-5964; (50) 789-1550
E-mail: ketili_puri@ua.fm
Internet: http://Ketilipuri.at.ua

Контактна особа
Олександр Орліченко
Person for contact
Olexander Orlichenko

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Міні-пекарня, фаст-фуд
Product or service type
Mini bakery, fast food

Рік заснування компанії/
Year company founded
2011

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2012

Кількість власних підприємств/
Company own stores
2

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
5

Первинний внесок (вартість франшизи)
25 000 грн.
Initial fee
25,000 UAH

Необхідний початковий капітал
60 000 грн.
Required start up capital
60,000 UAH

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
3 — 5

Підтримка, яка надається
Рекламная, информационная, техническая.
Support provided
Advertising, information, technical.

Цільові регіони
Украина
Target franchise area
Ukraine

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
• Проходное место.
• Технические условия для пекарни: поме-

щение от 25 кв. м, э/э от 20 кВт, наличие
воды, канализации, вентиляции.

Site selection criteria
• A heavily trafficked area.
• Technical conditions for the bakery: a room

of 25 sq. m, electricity from 20 kW, the pres-
ence of water, sewerage, ventilation.

Контактна особа
Надія Кравчук
Person for contact
Nadiia Kravchuk

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Дитячий конструктор, розваги для дітей
Product or service type
Construction set, activities for children

Рік заснування компанії/
Year company founded
2014

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2015

Кількість власних підприємств/
Company own stores
2

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
1

Первинний внесок (вартість франшизи)
$4 900
Initial fee
$4,900

Необхідний початковий капітал
$5 500
Required start up capital
$5,500

Рекламний пай/
Advertising contribution
$50
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Крила, Франшиза
мережі ресторанів
Wings, Franchise
Restaurant Chain

Чікен Київ, Товариство з обмеженою відповідальністю
Chiken Kiev, Limited Liability Company

� бул. Л. Українки, 34, оф. 52, Київ, 01133, Україна
34, L. Ukrainka Blvd., #52, Kyiv, 01133, Ukraine

� (44) 390-0871
� (44) 390-0871
E-mail: a.popov@kryla.com.ua
Internet: www.kryla.com.ua
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Роялті (сервісна плата)
Немає
Ongoing royalty
None

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
11

Підтримка, яка надається
Рекламна підтримка, інтренет-магазин з
ідентифікацією франчайзі та його покупців,
регулярні централізовані поставки товарів,
програми анімацій та розваг для дітей.
Support provided
Advertising support with on-line shop with the
identification of its franchisees and cus-
tomers, regular centralized delivery of goods,
animation and entertainment programs for
children.

Цільові регіони
Обласні центри.
Target franchise area
Regional centers.

Вимоги до франчайзі (оператора)
Наш партнер — надійний партнер, який
вкладеться в наш спільний бізнес не тільки
грошима, а й душею і розумом. Партнер,
спрямований на довгострокову і
взаємовигідну роботу з Компанією.
Готовність дотримуватися стандартів
Компанії та умов договору, а також
фінансова відповідальність і бажання
розвивати свій бізнес.

Required franchisee profile
Our partner — a reliable partner who invest in
our common business not only money, but
also the soul and mind. Partner aimed at long-
term and mutually beneficial cooperation with
the company. Willingness to comply with the
standards of the Company and the terms of
the contract, as well as financial responsibility
and a desire to grow their business.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Мультибрендовий острів в дитячій зоні
торговельного центру, торговельно-
розважального центру.
Site selection criteria
Multibrand island in the children’s area of the
shopping center, shopping mall.

Додаткова інформація
Бізнес у сфері дитячих товарів і розваг
завжди актуальий. Сучасний формат в
“легкій” версії (демонстрація товару +
продаж через Інтернет) спрощує ведення
бізнесу. Мінімум складу, мінімум персоналу і
витрат франчайзі, максимум переваг для
покупця.
Additional information
Business in the field of children’s products and
entertainment is always relevant. Modern for-
mat in the “light” version (demonstration of
goods + sales through Internet) simplifies
doing business. Minimum stock, minimum
staff and costs franchisees maximum advan-
tage for the buyer.

Контактна особа
Олексій Попов
Person for contact
Oleksiy Popov

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Ресторан
Product or service type
Restaurant

Рік заснування компанії/
Year company founded
2011

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2015

Кількість власних підприємств/
Company own stores
4

Необхідний початковий капітал
450 000 грн.
Required start up capital
450,000 UAH

Роялті (сервісна плата)/
Ongoing royalty
2%

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
7

Підтримка, яка надається
• Експертиза локації.
• Підготовка всіх розрахунків (планові

продажі, прибутковість, точка
беззбитковості та ін.).

• Юридична та бухгалтерська підтримка.
• Дизайн інтер’єру та ін.
• Відпрацювання системи логістики.
• Підбір та навчання персоналу.
• Запуск ресторану нашими спеціалістами

з поетапним виходом на автономний
режим.

• Надання всього комплексу стандартів
компанії та ін.

Support provided
• Expertise location.
• Preparation of all payments (scheduled

sales, profitability point of break-even etc.).
• Legal and accounting support.
• Interior design and others.



The official catalogue of Franchising 2015 trade show 63

FRANCHISES CATALOGUE

Львівські пляцки
Lvivski Plyatsky

Холдинг емоцій “!ФЕСТ”, ТОВ
!FEST Holding of Emotions, Ltd.

� площа Ринок, 14, Львів, 79008, Україна
Rynok Sq., 14, Lviv, 79008, Ukraine

� (67) 350-1645
E-mail: rzadolynnyj@fest.lviv.ua
Internet: www.pliacky.lviv.ua
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• Testing logistics system.
• Recruitment and training.
• Launching the restaurant by the team with a

phased exit to offline mode.
• Providing the whole range of standards etc.

Цільові регіони
Без обмежень.
Target franchise area
Unlimited.

Вимоги до франчайзі (оператора)
Бажання займатися надзвичайно цікавою
справою.
Required franchisee profile
The desire to engage in an extremely interest-
ing case.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
• Ресторан: пішохідний трафік,

розташування поряд з офісними

центрами чи учбовими закладами, площа
від 80 до 300 кв. м, 40 кВт.

• Фуд-корт: популярний торговельний
центр, площа від 40 кв. м, 40 кВт.

Site selection criteria
• Restaurant: foot traffic location near busi-

ness centers or schools, ranging from 80 to
300 sq. m, 40 kW.

• Food court: a popular shopping center area
of 40 sq. m, 40 kW.

Додаткова інформація
Передбачена система buy-back (зворотній
викуп обладнання, меблів та ін.).
Спеціальний пакет кредитування для наших
франчайзі.

Additional information
The system of buy-back (repurchase equip-
ment, furniture, etc.). Special package for our
lending francese. Контактна особа

Ростислав Задолинний
Person for contact
Rostyslav Zadolynnyj

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Ресторан.
Product or service type
Restaurant.

Рік заснування компанії/
Year company founded
2007

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2013

Кількість власних підприємств/
Company own stores
1

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
5

Первинний внесок (вартість франшизи)
$10 000
Initial fee
$10,000

Необхідний початковий капітал
$80 0000 — 100 0000
Required start up capital
$80,0000 — 100,0000

Роялті (сервісна плата)/
Ongoing royalty
10%

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
24 — 35

Підтримка, яка надається
HR, маркетинг та PR, корпоративна
культура, операційна діяльність,
постачання.
Support provided
HR, marketing and PR, corporate culture, oper-
ations, supply.

Вимоги до франчайзі (оператора)
Поділяй наші цінності.
Required franchisee profile
Share our values.
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НАШ КРАЙ
NASH KRAI

Арго-Р, ТзОВ
Argo-R, LLC

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

� (800) 501-4180; (332) 78-6624
� (332) 78-6624
E-mail: myroslava.lesnik@nashkraj.com.ua;

andriy.tereshchenko@nashkraj.com.ua
Internet: www.nashkraj.ua
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Майстерня Карамелі
Candy Manufacture

Майстерня Карамелі, ТзОВ
Candy Manufacture, LLC

� вул. Краківська, 18, Львів, 79008, Україна
18, Krakivska St., Lviv, 79008, Ukraine

� (67) 353-5919
E-mail: pab.dublin@gmail.com

Контактна особа
Андрій Дзюбан
Person for contact
Andriy Dzuban

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Кондитерська.
Product or service type
Confectionery.

Рік заснування компанії/
Year company founded
2013

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2013

Кількість власних підприємств/
Company own stores
3

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
5

Первинний внесок (вартість франшизи)
20 000 євро

Initial fee
20,000 EUR

Необхідний початковий капітал
Від 40 000 грн.
Required start up capital
40,000 UAH

Рекламний пай
Немає
Advertising contribution
None

Роялті (сервісна плата)/
Ongoing royalty
0 — 10%

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
9

Підтримка, яка надається
Запуск, підтримка в процесі розвитку
підприємства, забезпечення рекламою та
логотипною продукцією та сировиною.
Support provided
Launching, support in developing process of
enterprise, providing with advertising and with
products and raw with logo.

Цільові регіони
Центральна, Східна Україна.
Target franchise area
Central, Eastern Ukraine.

Вимоги до франчайзі (оператора)
• Приймати чітко встановлені правила та

обов’язки, описані в договорі.
• Дотримуватись операційних процедур і

стандартів, встановлених франчайзером.
Required franchisee profile
• To accept clear rules and obligations,

notised in agreement.
• Follow operational procedures and stan-

darts set by franchisor.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
• Вигідне місце розташування (центр міста,

вхід з вулиці);
• приміщення розміром 50 — 80 кв. м.
Site selection criteria
• Advantageous location (city center,

entrance from the street);
• room not less than 50 sq. m (preferably 80

sq. m).

Контактні особи
Андрій Терещенко, Мирослава Леснік
Persons for contact
Andrii Tereshchenko, Myroslava Lesnik

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Супермаркет.
Product or service type
Supermarket.

Рік заснування компанії/
Year company founded
2001
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ПАРА SOLO™
PARA SOLO™

ПАРА SOLO™, ФОП Кухарчук Л.В.
PARA SOLO™, PE Kukharchuk L.V.

� вул. Лискiвська, 14, кв. 137, Київ, 02167, Україна
14, Lyskivska St., #137, Kyiv, 02167, Ukraine

� (50) 462-6471; (67) 688-9748
E-mail: parasolo@i.ua
Internet: www.parasolo.com.ua
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Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2004

Кількість власних підприємств/
Company own stores
28

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
143

Первинний внесок (вартість франшизи)
Відсутній
Initial fee
Doesn’t exist

Необхідний початковий капітал
Від 10 000 EUR
Required start up capital
From 10,000 EUR

Рекламний пай
Відсутній
Advertising contribution
Doesn’t exist

Роялті (сервісна плата)
1,5%; 3,5 EUR кв. м
Ongoing royalty
1.5%; 3.5 EUR sq. m

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 та звітності.
• Підбір, навчання, підвищення

кваліфікації персоналу.
• Розробка дизайну приміщення.

• Розробка оптимального розміщення
торгового 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 Krai™).
• 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.

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 50 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 ani-
mated roads and traffic interchange.

Контактна особа
Лiлiя Кухарчук
Person for contact
Liliya Kukharchuk

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Магазин модного дитячого та пiдлiткового
одягу
Product or service type
Kids & Teens fashion clothes store

Рік заснування компанії/
Year company founded
1999

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2012

Кількість власних підприємств/
Company own stores
1

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
6
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Піца Челентано Рісторанте
Pizza Celentano Ristorante

Системи Швидкого Харчування, ТзОВ
Fast Food Systems, Ltd.

� вул. Антоновича, 132, Львів, 79057, Україна
132, Antonovych St., Lviv, 79057, Ukraine

� (32) 237-0707, 237-0808
� (32) 237-0707, 237-0808
E-mail: ffs@ffs-company.com
Internet: http://egoisty.com

Необхідний початковий капітал
$ 15 000
Required start up capital
$ 15,000

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
3

Підтримка, яка надається
50% реклами сплачує виробник — покази
моди та iн.
Support provided
Advertising support, fashion show — 50%
price.

Цільові регіони
Міста від 30 тис. жителів.
Target franchise area
Towns with more than 30,000.

Вимоги до франчайзі (оператора)
Фiнансова дисциплiна та бажання розвитку.
Required franchisee profile
Finance possibility.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Торговi центри.
Site selection criteria
Trade centers sn cities.

Додаткова інформація
Вартiсть продукцiї ПАРА SOLO™ не
дорожчає пропорцiйно зростанню курсу
долара та євро. Цiна достатньо тверда.
Additional information
Stability price.

Контактна особа
Вікторія Косенко
Person for contact
Victoria Kosenko

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Франчайзинг у ресторанному бізнесі
Product or service type
Franchising in the restaurant business

Рік заснування компанії/
Year company founded
1998

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
1998

Кількість власних підприємств/
Company own stores
6

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
176

Первинний внесок (вартість франшизи)
2 500 — 10 000 євро
Initial fee
2,500 — 10,000 EUR

Необхідний початковий капітал
Від $150 000
Required start up capital
From $150,000

Роялті (сервісна плата)
1,5 % від обігу
Ongoing royalty
1.5% of turnover

Кількість персоналу на підприємстві
Від 18
Total employed staff
From 18

Підтримка, яка надається
• Надання кваліфікованої допомоги у

дослідженні та оцінці торгової зони.
• Розрахунок інвестиційної моделі.
• Оцінка ефективності бізнесу.
• Надання консультаційної підтримки при

підписанні договору оренди.
• Технологічне проектування.
• Здійснення архітектурно-будівельного та

авторського нагляду.
• Організація бізнес-процесів закладу.

• Надання посібників з організації
операційної діяльності, стандартів
організації бізнес-процесів.

• Організація системи управлінського
обліку, консультаційна підтримка з
організації бухгалтерського обліку.

• Організація системи підбору кадрів,
надання моделі мотиваційної програми і
методики атестаційної оцінки персоналу.

• Навчання адміністративного і лінійного
персоналу, персоналу кухні.

• Передача технологій приготування
фірмових страв (технологічні карти,
виробничі карти, опис технологічних
процесів).

• Надання підтримки при відкритті закладу.
• Маркетинговий супровід.
• Розробка нових асортиментних програм

та сезонних і тематичних меню.
Support provided
• Providing skilled care in researching and

evaluating trade zone.
• Calculation investment model.
• Evaluation of business.
• Provide consultative support in the rental

agreement.
• Technological design.
• Making architectural and supervision.
• Organization of business processes institu-

tion.
• Providing manuals of operations, standards

of business processes.
• Organization of managerial accounting,

consulting support of accounting.
• Organization of recruitment, providing a

model of motivational programs and certifi-
cation of personnel evaluation methods.

• Training administrative and line staff,
kitchen staff.

• Technology transfer cooking specialties
(process maps, map production, descrip-
tion of processes).

• Support at the opening of the institution.
• Marketing support.
• Development of new product lines and sea-

sonal programs and theme menus.
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СОНАТА, Мережа агенцій
SONATA, Network Agency

СОНАТА, Мережа агенцій, ПП
SONATA, Network Agency, Private Enterprise

� вул. Дмитрівська, 19а, оф. 4, Київ, 01054, Україна
19a, Dmytrivska St., #4, Kyiv, 01054, Ukraine

� (44) 502-1514
� (44) 486-8592
E-mail: info@sonata-ua.com
Internet: www.franch.sonata-ua.com; www.sonata-ua.com
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Цільові регіони
Харків, Одеса, Ужгород.
Target franchise area
Kharkiv, Odesa, Uzhgorod.

Вимоги до франчайзі (оператора)
• Готові працювати за схемою

франчайзингового бізнесу, виконуючи
договірні зобов’язання.

• Платоспроможний інвестор.
• Готові будувати бізнес на основі

взаємоповаги та довіри.
• Поділяєте корпоративні цінності.
• Хочете постійно розвиватись і вчитись.
• Володієте навичками ефективної

комунікації.
• Ніколи не поступаєтесь якістю заради

додаткового доходу.
• Ведете активний спосіб життя, відкриті та

дружелюбні, рішучі та кмітливі.
Required franchisee profile
• Ready to work scheme franchise business,

fulfilling contractual obligations.
• Effective investor.
• Ready to build a business based on mutual

respect and trust.
• Share corporate values.
• If you want to constantly develop and learn.
• Possess effective communication skills.
• Never sacrifice quality for extra income.
• An active life, open and friendly, strong and

smart.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
• Розміщення будівлі в першій лінії

будинків.
• Можливість встановлення літнього

майданчика на теплий сезон.
• Наявність паркінгу полегшує

відвідування для гостей на машинах.
• Великий автомобільний потік.
• Розвиненість транспортної системи.
• Близькість станцій метро.
• Наявність широких вулиць.
• Приміщення розташоване на розі

будинку.
• Широкі вітрини.
Site selection criteria
• Placement of the building in the first line of

houses.
• The ability to install outdoor area for warm

season.
• Availability of parking makes it easy for

guests visiting the machines.
• Large car flow.
• Sophistication systenmy transport.
• Proximity of metro stations.
• Availability of wide streets.
• Building located at the corner of the build-

ing.
• Wide windows.

Контактна особа
Вікторія Коваль
Person for contact
Viktoria Koval

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
• Туризм та супутні послуги.
• Навчання та працевлаштування за

кордоном.
Product or service type
• Tourism and related services.
• Education and employment assistance

abroad.

Рік заснування компанії/
Year company founded
2002

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2009

Кількість власних підприємств/
Company own stores
3

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
25

Первинний внесок (вартість франшизи)
$500 — 1 000
Initial fee
$500 — 1,000

Необхідний початковий капітал
$3 000 — 10 000
Required start up capital
$3,000 — 10,000

Рекламний пай
Спеціальна схема
Advertising contribution
Special scheme

Роялті (сервісна плата)
$50 — 100 щомісячно
Ongoing royalty
$50 — 100 monthly

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
53
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Підтримка, яка надається
Технічна підтримка:

• Можливість бронювати тури, готелі,
круїзи через online-системи бронювання.

• Можливість продажу авіаквитків по
всьому світу без отримання спеціальних
акредитацій.

• Можливість продажу автобусних і
залізничних квитків через online-системи
бронювання.

• Надання необхідного програмного
забезпечення для обладнання ПК офісу.

• Надання персонального сайту.
• Надання CRM-системи.

Юридична підтримка:
• Юридична консультація з моменту

відкриття офісу і подальше
супроводження діяльності.

• Право доручити займатися розбором
можливих скарг клієнтів професійним
юристам.

Рекламна підтримка:
• Надання брендбуку та стилістики

оформлення офісу та рекламних
матеріалів.

• Світлова вивіска і таблички.
• Корпоративний персоналізований сайт.
• Реклама в Інтернеті. Супроводження

персональних аккаунтів контекстної
реклами.

• Реклама в національних ЗМІ.
• Участь в мережевих дисконтних

програмах та акціях.
• Послуги дизайнера.
• Розміщення контактів офісу у

друкованому виданні мережі “СОНАТА
Review”.

• Участь в різноманітних виставках,
форумах, конференціях.

• Розробка індивідуального медіаплану.
Освітня підтримка:

• Спеціально розроблений методичний
посібник зі стандартів роботи в мережі —
бізнес-бук.

• Можливість постійно підвищувати
кваліфікацію співробітників на семінарах

і тренінгах із залученням провідних
фахівців галузі.

• Організація та участь співробітників
офісів в рекламних турах.

• Проведення вебінарів, конференцій на
постійній основі щодо поглиблення
знання продукту компанії.

Support provided
Technical Support:

• Possibility to book tours, hotels, cruises
through on-line booking systems.

• Ability to sell air tickets worldwide without
obtaining special accreditation.

• Ability to sell bus and railway tickets through
on-line booking systems.

• Providing the necessary software for office
computer equipment.

• Providing personal website.
• Providing CRM system.

Legal Support:
• Legal advice from the start of opening the

office and the continuing activity.
• The right to entrust the possible customer

complaints’ solution to professional
lawyers.

Advertising support:
• Providing with the brand book and style

design office procedures, promotional
materials.

• Illuminated sign and tablets.
• Personalized corporate website.
• Advertising on the Internet. Maintenance of

personal accounts of contextual advertis-
ing.

• Advertising in the national media.
• Participation in online loyalty programs and

promotions.
• Designer eervices.
• Publication of all network offices’ contacts

in the printed edition of SONATA REVIEW.
• Participation in various exhibitions, forums,

conferences.
• Development of individual media plan.

Educational support:
• Specially designed manuals for sales tech-

niques and rules of the network operation.

• The ability to constantly improve skills of
employees at seminars and workshops with
leading industry experts.

• Organization and offices’ staff participation
in the promotional tours.

• Conducting webinars, conferences based
on regular basis for better knowledge of the
company product.

Цільові регіони
Територія України.
Target franchise area
The territory of Ukraine.

Вимоги до франчайзі (оператора)
• Бездоганна ділова репутація франчайзі.
• Досвід управління бізнес-процесами.
• Прийняття і дотримання стандартів

Мережі.
• Наявність свого або орендованого

приміщення від 15 кв. м.
• Наявність співробітників з досвідом

роботи в туристичній сфері.
Required franchisee profile
• Excellent business reputation in franchise.
• Experience in business processes manage-

ment.
• Adoption and compliance with Network

standards.
• Availability of your own or rented room from

15 sq. m.
• Availability of employees with experience in

tourist sphere.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
• Зручне розташування (доступність):

зручний вхід, близькість транспортних
розв’язок, метро, парковка і т.д.

• Комфортне приміщення, обладнане
необхідними меблями.

• Виділена телефонна лінія та інтернет.
• Можливість розміщення зовнішньої

реклами на фасаді офісу.
Site selection criteria
• Convenient location (accessibility): comfort-

able entrance, transport interchanges prox-
imity, subway, parking, etc.

• Comfortable rooms equipped with neces-
sary furniture.

• Leased line and Internet.
• The possibility to arrange an outdoor adver-

tising on the front of the office.

Додаткова інформація
Франчайзинг від Мережі агенцій “СОНА-
ТА” — це можливість надавати цілий ком-
плекс послуг:
• Туризм.
• Пасажирські перевезення: авіа,

залізничні, автобусні квитки, оренда
авто.

• Консалтингові послуги з візової
підтримки.

• Навчання за кордоном.
• Стажування та працевлаштування за

кордоном:
– США та Німеччина — студентська

програма Work & Travel;
– Польща (сфери діяльності:

будівництво, сільське господарство);
– ОАЕ (сфери діяльності: готельно-

ресторанний бізнес);
– Китай (Au Pair — міжнародна

програма культурного обміну).
• Додаткові послуги:

– всі види туристичного страхування;
– міжнародний роумінговий зв’язок.
Переваги франчайзингу від Мережі

агенцій “СОНАТА”™:
• один із туристичних брендів, який

динамічно розвивається та має понад 12-
річний досвід роботи;

• надання всього комплексу туристичних та
супутніх послуг, завдяки чому
виключається ризик впливу сезонних
коливань, і забезпечується стабільність
доходу кожного нашого офісу;

• переважна більшість послуг є власним
продуктом, що сприяє наданню
гарантовано високої якості і надійності
сервісу!
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Стар Кебаб
Star Kebab

Стар Кебаб, ТОВ
Star Kebab, Ltd.

� вул. Г. Вієру, 22/2, оф. 3, Кишинів, МД 2005, Молдова
22/2, G. Vieru St., #3, Chisinau, MD 2005, Moldova

� +373 (60) 66-9771
E-mail: franciza@starkebab.md
Internet: www.starkebab.md

Additional information
Franchise from SONATA network agency is the
possibility to provide the full range of services:
• Tourism.
• Passenger transportation: air, railway and

bus tickets, auto rental.
• Visa asistance advisory services.
• Education abroad.
• Probation and employment abroad:

– USA and Germany — student program
Work & Travel;

– Poland (sphere of business: construc-
tion, agriculture);

– UAE (sphere of business: hotel and
restaurant business);

– China (Au Pair — international cultural
exchange program).

• Additional services:
– Full range of travel insurance;
– International roaming.
Benefits of Franchising SONATA network

agency™:
• оne of Travel industry brands, which is the

fastest growing in its segment with more
than 10 years of successful work experi-
ence;

• providing the full range of travel and related
services, thereby avoiding the risk of sea-
sonal variations and ensured the stability of
income of each of our office;

• the vast majority of services have their own
product, which contributes to the guarantee
of high quality and reliable service!

Контактна особа
Максим Стаматін
Person for contact
Maxim Stamatin

Країна походження франшизи
Молдова
Country origin
Moldova

Тип сервісу або продукту
Громадське харчування
Product or service type
Restaurant chain

Рік заснування компанії/
Year company founded
2011

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2012

Кількість власних підприємств/
Company own stores
3

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
6

Первинний внесок (вартість франшизи)
5 000 євро
Initial fee
5,000 EUR

Необхідний початковий капітал
Від 360 євро / кв. м
Required start up capital
From 360 EUR / sq. m

Роялті (сервісна плата)/
Ongoing royalty
4%

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
20

Цільові регіони
Україна, Молдова, Росія, Румунія.
Target franchise area
Ukraine, Moldova, Russia, Romania.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
• Населення від 100 000 жителів.
• Хороша видимість.
• Мінімальна площа 120 кв. м.
Site selection criteria
• Cities formerly over 100,000 people.
• Good visibility.
• Minimum area — 120 sq. m.
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ТАРАНТЕЛЛА
TARANTELLA

ФУД СИСТЕМ, ТзОВ
FOOD SYSTEM, LLC

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

� (50) 829-2713; (3322) 78-4864
� (3322) 78-4871
E-mail: Dr.tarantella@volw.lutsk.ua; victoria@volw.lutsk.ua

Контактна особа
Тетяна Скрипчук
Person for contact
Tatiana Skrypchuk

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Піцерія
Product or service type
Pizzeria

Рік заснування компанії/
Year company founded
2010

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2012

Кількість власних підприємств/
Company own stores
6

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
1

Первинний внесок (вартість франшизи)
5 000 євро
Initial fee
5,000 EUR

Необхідний початковий капітал
25 000 євро
Required start up capital
25,000 EUR

Рекламний пай
Відсутній
Advertising contribution
None

Роялті (сервісна плата)
3 євро
Ongoing royalty
3 EUR

Кількість персоналу на підприємстві
Від 6
Total employed staff
From 6

Підтримка, яка надається
• Надання права на використання знаку

(торговельної марки “ТАРАНТЕЛЛА”).
• Вдала апробована концепція.
• Оптимізоване програмне забезпечення.

• Можливість створення власної мережі (у
рамках франчайзингу).

• Бренд-бук.
• Технологічні й калькуляційні картки.
• Технологічні процеси роботи закладу.
• Складання проекту відкриття: дизайн,

планограма, технологічні рішення.
• Прогноз фінансових результатів.
• Знижки при купівлі технологічного

обладнання, меблів, сировини.
• Навчання персоналу, стажування на

існуючих закладах.
• Ефективні маркетингові заходи.
• Систематичне оновлення меню.
• Консультації з усіх питань, що стосуються

ведення бізнесу.
Support provided
• Grant of the rights to use the mark

(Tarantella brand).
• Successful approved concept.
• Optimized software.
• Ability to create its own network (under fran-

chise).
• Brand book.
• Cards of technology and calculation cards.
• Information of technological processes of

the establishment.
• Creating of the project of opening: design,

plan, technological solutions.
• Prognostication of financial results.
• Discounts in the buying of technological

equipment, furniture, raw.

• Studying of the stuff and its training in our
restaurants.

• Effective marketing measures.
• Systematical update of menu.
• Consultations on all matters relating to

business.

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 від 80 кв. м, що розташоване у
центральній адміністративній або торговій
частині міста, поруч з банками, офісними
приміщеннями, навчальними закладами,
ринком, у густонаселених районах та у зонах
інтенствного руху пішоходів.
Site selection criteria
The building of 80 sq. m, must be located in
central administrative or commercial part of
city, near the banks, offices, schools or educa-
tional establishments, market place, in the
densely populated districts and in the areas of
intensive pedestrians’ traffic.
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ФінгерФудСпот
FingerFoodSpot

Фінгер Фуд Спот, ТОВ
FingerFoodSpot, Ltd.

� пр-т Червоної Калини, 40/38, Львів, 79070, Україна
40/38, Chervona Kalyna St., Lviv, 79070, Ukraine

� (67) 255-9799; (96) 539-4962
E-mail: info@fingerfoodspot.com.ua
Internet: www.fingerfoodspot.com.ua

Контактна особа
Роман Сьорак
Person for contact
Roman Sorak

Країна походження франшизи
Польща
Country origin
Poland

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

Рік заснування компанії/
Year company founded
2014

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2014

Кількість власних підприємств/
Company own stores
5

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
5

Необхідний початковий капітал
490 000 грн.
Required start up capital
490,000 UAH

Рекламний пай
Немає
Advertising contribution
None

Роялті (сервісна плата)
1 500 грн.
Ongoing royalty
1,500 UAH

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
1

Підтримка, яка надається
• Комплект необхідного торговельного

обладнання.
• Постачання продукції.
• Сервісне обслуговування

обладнання(забезпечує оператор на всій
тереторії країни).

• Консультації при виборі приміщення.
• Навчання персоналу.
• Запрограмоване меню, яке дозволяє

вибирати продукти зі списку, що не
потребує працевлаштування
кваліфікованого персоналу.

• Технологічна документація.
• Комплект маркетингових матеріалів, які

складаються з відкритих файлів,
підготовлених для виготовлення.

• Управлінські консультації.
• Методична та практична підтримка в

розвитку.
Support provided
• Set the desired commercial equipment.
• Delivery of products.
• Service equipment (operator provides

throughout the country).
• Advice in choosing the premises.
• Staff training.
• Programmed menu, simple handling con-

sisting in selecting a product from the list
cause that you do not need to employ qual-
ified staff.

• Technical documentation.
• Partner receives a full set of marketing

materials consisting of open files prepared
for production.

• Management consulting.
• Methodical and practical support in devel-

opment.

Цільові регіони
Україна.
Target franchise area
Ukraine.

Вимоги до франчайзі (оператора)
Володіння необхідним капіталом.
Required franchisee profile
Possess the necessary capital.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
• Площа 5,29 кв. м.
• Висота 2,55 м від підлоги до найвищої

точки кріплення меню-бордів.
• Підключення живлення 14 кВт.
• Ідеально підходить для стимулювання

продажу в місцях з високою
інтенсивністю руху, де до цих пір це було
неможливим.

• Підключення води та каналізація — не
вимагається.

• Вентиляція та витяжки не потрібні.
Site selection criteria
• Surface 5.29 sq. m.
• Height 2.55 m from the floor to the highest

point of menuboard.
• Power service line 14 kW.
• It is perfectly suitable for selling in places

with high traffic density, where it has not
been possible before.

• Water supply — not required.
• Ventilation and hoods are not necessary.

Додаткова інформація
Ціле меню готується без використання олії.
Результатом є більш здорові, хрусткі та
менш мазкі продукти. Немає необхідності
нести витрати, щоб придбати олію, заміняти
її та піддавати утилізації!
Additional information
Entire menu is prepared without the use of oil.
The products thus obtained are healthier,
crispier and less staining. You do not need to
buy, exchange and recycle oil.
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Франс.уа
Булочная №1
Пекарня №1
MammaItaliaPizza
Frans.ua
Bulochnaya №1
Pekarnya №1
MammaItaliaPizza

Fedets Family Bakery, ФОП
Fedets Family Bakery, Private Entrepreneur

� Дніпропетровське шосе, 15а, оф. 207,
Кривий Ріг, 50086, Україна
15a, Dnipropetrovsk Highway, #207,
Kryvyi Rih, 50086, Ukraine

� (800) 21-0092; (68) 788-6221
E-mail: fedetsfb@gmail.com
Internet: http://fedets.com
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Форнетті
Fornetti

Форнетті — Україна, ТОВ
Fornetti Ukraine, LLC

� вул. Васильківська, 16, Київ, 03040, Україна
16, Vasylkivska St., Kyiv, 03040, Ukraine

� (44) 258-0004
� (44) 258-0004
E-mail: info@fornetti.com.ua
Internet: http://fornetti.com.ua

Контактна особа
Олексій Бойко
Person for contact
Aleksey Boyko

Країна походження франшизи
Угорщина
Country origin
Hungary

Тип сервісу або продукту
Міні-пекарні
Product or service type
Mini bakery

Рік заснування компанії/
Year company founded
1997

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2000

Кількість власних підприємств/
Company own stores
1 (в Україні)

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
650

Первинний внесок (вартість франшизи)
Немає
Initial fee
None

Необхідний початковий капітал
40 000 грн.
Required start up capital
40,000 UAH

Рекламний пай
Немає
Advertising contribution
None

Роялті (сервісна плата)
Немає
Ongoing royalty
None

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
400

Підтримка, яка надається
Навчання персоналу роботі з продуктом,
маркетингові та рекламні акції, програми
лояльності.
Support provided
Training for staff, marketing and promotions.

Цільові регіони
Вся Україна.
Target franchise area
Ukraine.

Вимоги до франчайзі (оператора)
Наявність необхідних документів.
Required franchisee profile
The availability of documents.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Директ, людинопотік, місця скупчення
людей, зупинки, пішохідні зони, перехрестя
вулиць, школи, навчальні заклади.

Контактна особа
Олеся Шульпина
Person for contact
Olesya Shulpina

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Виробництво та реалізація хлібобулочних
виробів, заморожених напівфабрикатів та
франчайзинг.
Product or service type
Production and sales of bakery products,
frozen foods and franchising.
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Хелен-А
Helen-A

Хелен-А, Приватне підприємство
Helen-A, Private Enterprise

� вул. Пересипкіна, 7, Хмельницький, 29000, Україна
7, Peresypkin St., Khmelnitsky, 29000, Ukraine

� (67) 380-3539; (66) 716-1157
� (382) 72-0057
E-mail: tm_helena@ukr.net
Internet: www.helena.ua; www.ladyrose.com.ua

82 Офіційний каталог виставки “Франчайзинг 2015”

КАТАЛОГ ФРАНШИЗ

Рік заснування компанії/
Year company founded
2005

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2011

Кількість власних підприємств/
Company own stores
20

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
80

Первинний внесок (вартість франшизи)
Від $500
Initial fee
From $500

Необхідний початковий капітал
Від $6 000
Required start up capital
From $6,000

Рекламний пай
Від 100 грн.
Advertising contribution
From 100 UAH

Роялті (сервісна плата)
Відсутнє
Ongoing royalty
Royalty free

Кількість персоналу на підприємстві
Від 2 осіб.
Total employed staff
From 2 person.

Підтримка, яка надається
Підтримка на кожному етапі відкриття та
функціонування підприємства.
Support provided
Support on every stage of opening and opera-
tion of the business.

Цільові регіони
Європа та країни СНД (крім Росії).
Target franchise area
Europe and CIS (except Russia).

Вимоги до франчайзі (оператора)
Підприємець з досвідом ведення бізнесу.
Required franchisee profile
Еntrepreneur with business experience.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Місця з великим прохідним трафіком.
Site selection criteria
Places with high traffic.

Контактна особа
Анатолій Коваль
Person for contact
Anatoly Koval

Країна походження франшизи
Україна
Country origin
Ukraine

Тип сервісу або продукту
Роздрібна торгівля брендовим одягом
власного виробництва.
Product or service type
Retail Brand clothing own production.

Рік заснування компанії/
Year company founded
2006

Початок франчайзингової діяльності/
Start of franchising
2012

Кількість власних підприємств/
Company own stores
13 магазинів

Кількість франчайзингових підприємств/
Number franchise stores
3 магазини

Первинний внесок (вартість франшизи)
50 — 100 тис. грн.

Initial fee
50 — 100 thousand UAH

Необхідний початковий капітал
100 — 150 тис. грн.
Required start up capital
100 — 150 thousand UAH

Рекламний пай
Немає
Advertising contribution
None

Роялті (сервісна плата)
Немає
Ongoing royalty
None

Кількість персоналу на підприємстві/
Total employed staff
20

Підтримка, яка надається
Товар під реалізацію, комп’ютерне
обладнання, реклама, дисконтна програма,
фірмові вішаки.
Support provided
Wares under implementation, computers
equipment, advertising, discount program,
designer clothes.
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Асоціація франчайзингу, Організація роботодавців
Franchise Association, Employers Organization

� вул. Саврасова, 17, Київ, 03110, Україна
17, Savrasov St., Kyiv, 03110, Ukraine

� (44) 592-8615
� (67) 231-5682
E-mail: info@franchising.org.ua
Internet: www.franchising.org.ua

За 13 років існування Асоціації ми і наші члени зрбили значний внесок у розвиток ринку
франчайзингу в Україні. На момент початку Асоціації у 2001 р. в Україні існувало кілька
десятків мереж, розвиток яких проводили родичі, партнери і найпередовіші верстви
українських бізнесменів. Асоціація донесла термін “франшиза” до середнього класу в ході
своєї просвітньої діяльності, соціальної активності та лобіювання. Офіційні консультанти
Асоціації розробили франчайзингові угоди, франчайзингові пакети, інструкції та інші
матеріали вже для більш ніж двохсот тридцяти франчайзингових мереж.

Over 13 years of existence of the Association, we and our members have made a significant contri-
bution to the development of franchise market in Ukraine. At the time of the start of the Association
in 2001, Ukraine had a few dozen networks, the development of which was carried out by relatives,
partners, and the most advanced layers of Ukrainian businessmen. Association denounced the
term “franchise” to the middle class through its outreach, events, social activities and lobbying.
Official Association’s consultants have developed franchise agreements, franchise packages,
instructions and other materials already for more than two hundred and thirty franchise networks.
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Цільові регіони
Міста з населенням понад 50 тис. жителів.
Target franchise area
Cities with a population of over 50 thousand.

Вимоги до франчайзі (оператора)
• Дотримання фірмових стандартів при

організації та адмініструванні магазину.
• Згода франчайзі на повний контроль всіх

процесів торгівлі через програму 1С
центрального офісу, а також на
регульовану вхідну оптову та кінцеву
роздрібну ціну при прибутковості в
середньому 100%.

• Кількість персоналу в магазині: 1 — 2 ос.
• Наявність швидкісного інтернет-

провайдера.
• Бажання розвивати успішний бізнес на

ринку модної індустрії.
Required franchisee profile
• Compliance with brand standards in the

organization and administration of the
store.

• Consent franchisee in full control of all
processes of trade through the central
office program 1С and of the regulated
wholesale input and final retail price at an
average yield of 100%.

• The number of staff at the store: 1 — 2 per-
sons.

• The presence of high-speed Internet provider.

• The desire to develop a successful business
in the market of the fashion industry.

Вимоги до майбутнього розташування
закладу
Торгове приміщення: від 20 до 100 кв. м в
торговельному центрі або окремо
розташованому магазині у вашому місті з
високою прохідністю.
Site selection criteria
Shop premises from 20 to 100 sq. m at the
mall or detached shop in your city with high
clients traffic.

Додаткова інформація
• Постійне оновлення асортименту і

підтримання повного заповнення
магазину товаром.

• Допомога в дизайнерських рішеннях при
ремонті та обладнанні приміщень.

• Розробка і проведення маркетингових
планів на національному та місцевому
рівні.

Additional information
• Constant updating and maintaining the full

range of filling store.
• Assistance in design decisions in the repair

of equipment and facilities.
• Develop and conduct marketing plans at

national and local level.

ІНШІ УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

OTHER EXHIBITORS
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бренду. PROFIT system є постійним партнером та учасником провідних франчайзингових
виставок — Franchise Expo Parise у Парижі та BuyBrand у Москві. Компанія є організатором
циклу франчайзингових семінарів в рамках Фонду Європейського Союзу, організатором
Польської виставки франчайзингу та низки інших подій. Також PROFIT system в Україні є
видавцем єдиного періодичного видання тематики франчайзингу — журналу “Идеи Бизнеса
ФРАНЧАЙЗИНГ” та провідного порталу про франчайзинг та розвиток власної справи — FRAN-
CHISING.UA.

PROFIT system is a consulting firm specialized in franchise consultancy in Central and Eastern
European countries (esp. Poland, Ukraine, Russia, Czech Republic, Hungary, Romania, Serbia,
Croatia). We provide a wide range of services and products in the field of franchise business. We hire
professionals experienced in legal and economic issues of franchising. The company was estab-
lished in 1998. Since that time we have been working for over 1000 franchisers.

PROFIT system is also a publisher of franchise magazine in Poland, Czech Republic and Ukraine
and professional franchise portals in Poland, Ukraine, Russia, Czech Republic, Slovakia, Hungary,
Romania, Serbia and Croatia.

Федерація франчайзингу України,
Неприбуткова громадська організація
Ukrainian Franchising Federation,
Unprofitable Public Organization

� вул. Аїстова, 3, оф. 108, Київ, 01010, Україна
3, Aistov St., #108, Kyiv, 01010, Ukraine

� (44) 280-5557
� (44) 280-5557
E-mail: office@fdf.org.ua

Всеукраїнська громадська організація “Федерація франчайзингу України” створена членами
Комітету з питань франчайзингу при Європейській бізнес-асоціації (2006 — 2008 рр.), а саме
групою компаній та експертів, які мають значний досвід у сфері розвитку франчайзингу в
Україні та за кордоном.

All-Ukrainian public organization “Ukrainian Franchising Federation” was created by the members
of Committee on Franchising at European Business Association (2006 — 2008), namely by the
group of companies and experts who have extensive experience in franchise development in
Ukraine and abroad.
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Власний бізнес+Франчайзинг, Журнал
Private Business+Franchising, Magazine

� а/с 5911, Львів, 79054, Україна
P.O. Box 5911, Lviv, 79054, Ukraine

� (32) 244-1000
� (32) 244-1000
E-mail: info@praktyka.com.ua
Internet: www.vlasbiz.net

Проект “Власний бізнес” охоплює друкований журнал “Власний бізнес + Франчайзинг”,
портал франшиз Vlasbiz.net, а також займається організацією ділових заходів (форумів,
конференцій, виставок, семінарів), присвячених веденню бізнесу і франчайзингу.

”Private Business” project includes “Private Business + Franchising” magazine, Vlasbiz.net fran-
chising portal, and also organizes business events (forums, conferences, trade fairs, seminars),
dedicated to franchising and private business.

ПРОФІТ систем, ТОВ
PROFIT system, Ltd.

� вул. Сагайдачного, 12, оф. 31, Київ, 04070, Україна
12, Sahaidachnyi St., #31, Kyiv, 04070, Ukraine

� (44) 425-0058
E-mail: ygeraschenko@franchising.ua
Internet: www.profitsystem.com.ua; www.franchising.ua

Компанія PROFIT system є найбільшою у Центрально-Східній Європі зі спеціалізацією у
комплексному франчайзинговому консалтингу. Офіси компанії працюють у Варшаві, Празі,
Будапешті, Бухаресті, Загребі, Белграді, Москві та Києві. У портфелі PROFIT system — понад
1000 успішно реалізованих франчайзингових проектів, спрямованих на розвиток мережі та



The official catalogue of Franchising 2015 trade show 89

OTHER EXHIBITORS

Франчайз-Груп, ТОВ
Franchise Group, LLC

� вул. Маршала Конєва, 7а, кв. 52, Київ, 04070, Україна
7a, Marshal Konev St., #52, Kyiv, 04070, Ukraine

� (67) 409-2360, 343-7343
E-mail: mkozachuk@franchisegroup.com.ua; info@franchisegroup.com.ua
Internet: www.franchisegroup.com.ua

Представництво:
• ТОВ “Франчайз-Груп”, Львів, вул. Б. Хмельницкого, 212, корп. 2, тел.: (67) 670-0207,

343-7343, info@franchisegroup.com.ua.

Franchise Group — компанія, метою якої є сприяння активному розвитку ринку франчайзингу
в Україні і за кордоном. Команда компанії Franchise Group працює на ринку франчайзингу
більше 8 років.

В Україні компанія Franchise Group займає лідируючі позиції на ринку франчайзингу,
професійно і високоякісно надає своїм клієнтам повний спектр консалтингово-франчайзингових
послуг, сприяє розвитку франчайзингу в регіонах України, організовуючи конференції-презентації
з франчайзингу, а також заходи державних програм, спрямованих на розвиток підприємництва в
регіонах України.

Franchise Group is the company whose purpose is to promote an active market development of
franchising in Ukraine and abroad. Team of company Franchise Group operates in the franchising
market more than 8 years.

In Ukraine Franchise Group holds a leading position in the franchising market, professional and
high-quality provides a full range of consulting and franchising services, promotes the development of
franchising in the regions of Ukraine, organizing conferences and presentations on franchising and also
measures of the Government programs of sent to development of enterprise in the regions of Ukraine.
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Франч, ТОВ
Franch.biz, Ltd.

� вул. П. Лумумби, 21, оф. 412, Київ, 01042, Україна
21, P. Lumumba St., #412, Kyiv, 01042, Ukraine

� (44) 232-2330
E-mail: info@franch.biz
Internet: http://franch.biz

Компания “Франч” занимается созданием и продвиждением франшиз более 12 лет. Среди
наших клиентов — “Новая Почта”, “Наша Ряба”, Liqui Moly,Henkel, “Фуршет” и другие. С
нашими услугами можно ознакомиться на сайте franch.biz/start.

Franch.biz — крупнейшее в рунете объединение каталогов франшиз, в которое входят 5
сайтов и приложение для iPhone / iPad. Общая аудитория наших каталогов — более 6500 чел. в
день.

У нас также есть единственный в YouTube русскоязычный канал о франчайзинге и новом
бизнесе.

Franch is engaged in franchise creation and promotion for more than 12 years. Our clients are small
and bi franchises in Ukraine, Russia, Kazakhstan and Europe.

Franch.biz is the largest franchise directory in CIS countries, it includes 5 websites and app for
iPhone / iPad. Our audience is more than 6,500 visitors per day.

We also have the only Russian-language channel on YouTube on franchising and new business.
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