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СРЕЩА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ

Светослав Билярски, Управител на Franchising.bg
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Казват, че парите се правят не от хартия, а от информация. Затова от тре-

тото си издание Franchising Expo организира и конференцията New Business

Ideas. Тази нова платформа за създаване на бизнес контакти дава възможност

да почерпим опит директно от хората, които не само имат бизнес идеи, но и

са успели да ги осъществят на практика.

Отново генерален спонсор на Franchising Expo е Subway – най-големият фран-

чайз в света. Партньори на изложението са най-големият франчайз в България –

Eврофутбол и Мания, най-динамично развиващият се български франчайз.

За първи път по време на изложението ще се връчат наградите за Нови Биз-

нес Идеи в шест категории, които се присъждат на компаниите с най-оригинал-

ни и ефективни проекти. Награда от 20 000 за реализация на идея за бизнес обя-

вява и Еврофутбол.

Пожелавам на всички посетители да открият на Franchising Expo 2011 своята

нова бизнес идея, и да се заредят с волята, енергията и отдадеността, необхо-

дими, за да я реализират след това!



Конференция 
New Business Ideas
11.XI.2011, НДК

Фактори за успешен бизнес модел
Калин Ганев, Еврофутбол, маркетинг мениджър на най-го-

лемия франчайз в България

Влиянието на корпоративната култура върху
идентичността на брандовете
Патрик Ол, Danone, Маркетинг директор Данон България

Обучението на мениждъра – най-важен фактор за
успехa на бизнеса
Георги Минчев, Сладкарници Неделя, основател и собст-

веник на водещата българска франчайз верига

Емоцията продава
Севдалин Спасов, Mania, изпълнителен директор и собст-

веник, верига магазини за дрехи втора употреба Мания

Добри практики за софтуерно управление на про-
цесите в търговските вериги
Димитър Селенски, SelMatic, създател на софтуера за уп-

равление на бизнеса на много от проспериращите тър-

говски вериги

Какво искат да работят българите и какво ги мо-
тивира?
Пламен Вушев, JOBS.BG, основателят на водещият пор-

тал за кариерно развитие представя Global Talent Mobility

Survey – проучване на Intelligence Group, The Network и

JOBS.BG. GTMS е най-мащабното проучване на трудовия

пазар, проведено на 20 езика в 66 държави. В проучването

са взели участие 30 000 души от България и 8 000 извън

България, с интерес да работят в България
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Как да изнесем бизнеса си в чужбина: какво тряб-
ва да включва междунароният франчайз пакет?
Ролф Кирст, Franchise Pool International, член на управител-

ния съвет на DFV – Немската Франчайз Асоциация, член

на Световния Франчайз Съвет

Как да продаваме повече
Дейвид Холанд, Results Rules OK, управлявал ActionCOACH,

най-голямата компания за бизнес коучинг в света с над

1000 офиса в 34 държави

Адаптация, но не и побългаряване
Никола Николов, Domino’s, притежател на Мастър фран-

чайза на световния лидер в доставките на пица

Как да продадем бизнеса си по-добре и за повече
пари?
Иво Крисостомо, National Business Brokers, компания, спе-

циализирана в привличането на купувачи и продаването

на бизнеси, с 64 офиса в 26 страни на 4 континента

Ключът към франчайз успеха
Константинос Сарис-Цамицис, FC&D Franchise Consulting

and Development, водещата консултантска група в Гърция

Коучингът в подкрепа на мениджмънта
Ирина и Петър Горялови, Dreamers Do, професионални ко-

учове за изпълнителни директори, с най-високото отли-

чие в световната коучинг индустрия – Наградата на пре-

зидента на Международната коуч федерация (ICF

President’s Award) 
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"ИДЕЯТА" ЗА ЕДНА 
БИЗНЕС ИДЕЯ Е СРЕД 
НАЙ-ВАЖНИТЕ ФАКТОРИ 
ЗА НЕЙНИЯ УСПЕХ

"Еврофутбол" първата

частна букмейкърска къща в

България. Компанията е съз-

дадена през 1993 г. Дейност-

та й е насочена към провеж-

дането на залози върху резул-

тати от спортни състеза-

ния и се осъществява чрез

букмейкърски пунктове, кои-

то работят на франчайзин-

гов принцип. Вече 12 години

"Еврофутбол" развива мрежа-

та си от пунктове чрез раз-

работения от екипа на фир-

мата уникален франчайзин-

гов модел. За първи път ком-

панията ще финансира изцяло откриването на букмейкърски пункт. Това ще стане

благодарение на обявения наскоро конкурс "Идея за бизнес". За него и опита на "Ев-

рофутбол" в разработването на франчайзингова мрежа разговаряме с Калин Ганев,

маркетинг директор в компанията.

Какъв модел за франчайзинг използва "Еврофутбол" и как функционира
той?

В основата на букмейкърската мрежа е заложен франчайзингов принцип. Всички

наши партньори продават продукта ни по утвърдени стандарти. Клиентът получа-

ва еднакво обслужване и ще купи същия продукт във всяка точка на страната. В пун-

ктовете е инсталирано еднакво оборудване, във всеки един момент цената е еднак-

ва за всички клиенти и т. н. 

За да постигнем този резултат се наложи да направим някои компромиси със

"стандартния" франчайзингов модел – а именно: ние оставихме почти пълна свобо-

да на нашите партньори какви допълнителни дейности да развиват. Букмейкърът

сам решава дали и какво заведение да има, колко да е луксозно, какви продукти и на

какви цени да продава. 

Практиката показа, че този риск беше оправдан. Днес букмейкърската мрежа

наброява над 730 букмейкърски пункта и още 40 са в процес на старт.

Калин Ганев, маркетинг директор на "Еврофутбол" 
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Какви са най-общо казано факторите за успех при старта на един биз-
нес модел? 

Точно това ще е темата на нашето участие в тазгодишната конференция. Мо-

нетата има две страни. От една страна, въпросът е как от един продукт да се раз-

работи франчайзингов модел, позволяващ мащабно разпространение. Теорията дава

отговори как става това по принцип, но има много специфики в самата организация,

в самия продукт, има особености на пазара. Всичко това е тема на моето изложе-

ние на конференцията на Франчайзинг ЕКСПО 2011.

От друга страна стои въпросът как се разработва един обект. Кои са най-важни-

те фактори за успех на една бизнес идея? В нашия случай това са креативност, пос-

тоянство и дисциплина. За да демонстрираме нагледно всичко това, организирахме

конкурса "Идея за бизнес". Ще финансираме един нов франчайзингов обект (до 20 000

лв.), като ще дадем приоритет на ИДЕЯТА. На нашия щанд на изложението всеки мо-

же да се запознае с условията на конкурса, може да ги намери и на сайта ни –

www.eurofootball.bg. 

Каква е инвестицията, която е необходима, за да се открие един
обект?

Няма "твърда" сума. Това е още една от спецификите на нашия модел. Освен ня-

колко артикула, които за удобство се закупуват от нас, всички други инвестиции са

решение на кандидат-букмейкъра – колко да е луксозно помещението, с какви мебе-

ли да разполага и т.н. Нашите условия са до изпълнение на задължителните минимал-

ни изисквания към помещението. Накрая ние изготвяме проекта за рекламното

оформление. Както виждате няма точен отговор на въпроса каква е инвестицията,

тъй като тя зависи от твърде много фактори. 

Важно е да се каже, че "Еврофутбол" поема огромна част от месечните разходи

на букмейкърите. Ние им предоставяме безплатно програми и талони, заплащаме и

всички постоянни разходи по телекомуникацията. Освен това устройствата, чрез

които залозите се примат он-лайн, се предоставят от нас безплатно на партньори-

те ни. Тяхното основно задължение е да обслужват клиентите и да поддържат пун-

кта, съгласно изискванията ни. Букмейкърът поема и поддръжката на помещението

и заплащането на наетия персонал.

За колко време се възвръща инвестицията?

Всеки случай е строго индивидуален, но статистиката сочи, че това е между 2 и

3 години. Разбира се с влошаването на икономическата обстановка в страната, по-

вишаването на данъка върху хазарта и засилването на незаконния хазарт нещата

стават по-трудни, но това е общо за целия малък и среден бизнес в страната. 

Как преценявате дали да одобрите даден кандидат за франчайз?

Разработили сме стратегия за развитие на нашата мрежа във всяко едно насе-

лено място. Това отне много време и усилия, но днес имаме предварителен план за

всеки град колко пункта могат да работят, къде да са разположени и т.н. Разбира

се, никога на можеш да предвидиш всичко – затова за всеки един кандидат се прави

оглед на място и анализ преди да се вземе финалното решение.
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Засегнахте въпроса за икономическата обстановка – как тя се отразя-
ва върху кандидатурите за получаване на франчайз?

Важно е да се отбележи, че при "Еврофутбол" (и въобще в игралната индустрия)

се наблюдава едновременно действие на няколко негативни фактора. Първо се вло-

ши икономическо състояние на населението – хората отделят все по-малко средс-

тва за развлечение. Второ – повишената данъчна тежест върху бизнеса пряко на-

мали атрактивността на продукта, а оттам и оборотите ни. И не на последно мяс-

то, нелоялната и незаконна конкуренция от интернет и криминални групировки ве-

че надвишават оборотите на легалния бизнес. Комбинацията от тези фактори во-

ди до сериозно намаление на постъпленията на "Еврофутбол". Това затруднява до из-

вестна степен функционирането на системата, а и като цяло води до по-малко пос-

тъпления в бюджета. Разбира се, ние сме взели съответните мерки, за да стабили-

зираме мрежата си в тази ситуация.

Какви са тези мерки? 

На първо място оптимизирахме процесите. Подобрихме комуникацията с букмей-

кърите, качихме по-голямата част от кореспонденцията си в интернет. На второ

място намалихме изискванията към букмейкърите. Разработихме специална програ-

ма за мрежата в малките населени места, където положението е най-тежко. И на

трето място – прилагаме индивидуален подход към всеки наш партньор. Също та-

ка разработихме и различни вътрешни проекти и програми стимулиране. Тези мер-

ки, макар и бавно, дават положителни резултати за нашите партньори.

Наскоро обявихте конкурс "Идея за бизнес". Какво представлява той?
Каква е целта му и кой ще може да участва?

Конкурсът стартира на 11.11.2011 г. Искаме да наберем предложения за открива-

не на букмейкърски пунктове, да предизвикаме бизнес ориентираните хора да напи-

шат интересни идеи, като ще финансираме една от тях. Ще я изберем по различни

критерии. Проектите ще се приемат до края на януари 2012 г. Победителят ще бъ-

де финансиран с 20 000 лева за реализирането на своята идея. 

Очакваме да видим конкретни идеи – как кандидатът ще развива дейността на

конкретното място. Кандидатите ще се състезават в 3 елемента:

1. Бизнес план за 3 години – той ще формира 50 % от общата оценка. За целта

във фирмения сайт на Еврофутбол ще има формуляри за попълване. 

2. Вътрешен дизайн – ще дава 20 % от общата оценка. Тук очакваме всеки да се

потруди да онагледи своите идеи за оборудване и оформление.

3. Стратегия за привличане и задържане на клиенти – 30 % от общата оценка.

Ние искаме да видим колкото се може повече разнообразни варианти за реклама

и дизайн на пункта. Затова е разрешено да не се спазват стриктно сегашните За-

дължителни изисквания към букмейкърските пунктове. Самата сума ще се отпуска

на траншове, в зависимост от заложеното в бизнес плана, като до 15 000 лева ще

се получат за изграждането, т. е. преди старта, а останалите 5 000 лева ще бъдат

за поддръжка в рамките на следващите до шест месеца. 

Надяваме се на активност и на атрактивни предложения, което ако се случи, ще е

добър знак за нагласите на предприемачите към франчайзинговия тип бизнес въобще.
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КАК ДА РАЗШИРИМ 
БИЗНЕСА СИ В ЧУЖБИНА

Ролф Г. Кирст е член на управителния съвет на DFV – Немската

Франчайз Асоциация, член на Световния Франчайз Съвет, Управля-

ващ Директор на Franchise Pool International. Г-н Кирст е бил и в уп-

равителния съвет на Европейската Франчайз Федерация.

Как започнахте кариерата си във франчайзинга?

Започнах през 1982г. в съдружие с оператори на автобусни

превози и през първите 10 години практикувахме франчайз, но

го наричахме съдружие. Допускахме грешки, но си взимахме по-

уките. През 1992г. започнах като професионален франчайз кон-

султант и по-късно през 1994г. купих лиценз за мастър франчайз за Германия на ка-

надска франчайз концепция. От този момент започнах да изучавам комплексната

същност на франчайза.

Кои са най-бързо разстящите франчайзингови сектори и най-успешни-
те нови франчайз системи?

За различните държави е различно. Сега се връщам от среща на Световния Фран-

чайз Съвет, на който съм член, и слушайки колегите си от цял свят установих, че

тенденциите са много различни. В някои страни водеща е търговията на дребно, в

други преобладават концепции в хранително-вкусовия сектор, а в Германия сме об-

щество на услугите и следователно франчазът на услуги е много предпочитан.

Как бихте подпомогнали компании, които желаят да развият своята
франчайз верига или техния бизнес извън България?

Бих помогнал заедно с моите колеги да намерят мастър партньори в други стра-

ни, но при всички положения, на първо място, българската система трябва да е мно-

го стабилна в собствената си страна преди дори да си помислят за разширяване

към друга страна.

Какви чужди франчайзи могат да се въведат в Германия и какви са тен-
денциите там?

В момента тенденциите в Германия са системи за грижи за възрастни хора, здра-

веопазване и фитнес.

Смятате ли, че българският пазар е привликателен за немски фразн-
чайзи? На кои бихте го препоръчали?

Забелязвам, че българският пазар е привликателен пазар за всички европейски

франчайз системи, но е важно предпоставските да са налице, като например банко-

во финансиране, разбиране как работи франчайзинга и на законовата рамка.

В момента няма франчайзи на български хотел или туристическа аген-
ция – какъв е вашият съвет към предприемачите в тези сектори?

Самият аз бях мастър на мрежа от туристически агенции и бих въвел тази кон-

цепцията в България ако намерим добър мастър за нея.
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Franchising.BG е българският франчайзинг консултант, франчайз брокер и

франчайз медия. Компанията популяризира най-успешния бизнес модел на глобал-

ния свят като среща франчайзодателите с франчайзополучателите и ги консул-

тира във всички области, които засягат франчайзинга. Franchising.BG ви помага

когато искате да купите, продадете или създадете франчайз. 

Компанията е основана през 2008 г. от Светослав Билярски, който има дълго-

годишен опит в медиите и рекламата. Бил е копирайтър в Ogilvy&Mather, крией-

тив директор в Publicis и главен редактор на списание Мениджър. Разработвал

е рекламни и маркетингови кампании за над 50 водещи български и световни

бранда. В момента притежава няколко фирми в областта на услугите и води

курс по Бранд Билдинг в Нов български университет. 

Зад гърба си Franchising.BG има опита от разработването, консултирането и

продажбата на десетки франчайзи. Компанията поддържа on-line Каталога на

франчайзите в България. Ежемесечно той регистрира над 10 000 уникални посе-

щения – предимно български предприемачи, които търсят своя нов бизнес.

Ежедневно компанията получава запитвания от предприемачи от цялата стра-

на и има богата база данни с хора готови да развиват франчайз обекти.

Franchising.BG издава книгата "Франчайзинг бизнес". Това е първата книга по

темата, която излиза в България и покрива всички основни аспекти на франчай-

зинга. Повече може да научите от сайта на кни-

гата – www.franchising.bg/business, откъдето тя

може да се поръча с 10% отстъпка.

Franchising.BG стартира и видео каналът за

нов бизнес Франчайзинг.tv. Той представя видео

презентации на франчайзите, предлагани в Бъл-

гария. Всички участници на Franchising Expo 2010

г. получават безплатно видео представяне и

публикуване във Франчайзинг.tv.

Консултантите на Franchising.BG са готови

да се срещнат с вас, за да обсъдите с какво мо-

гат да са ви полезни при закупуване на франчайз

или при развитието на вашия бизнес и превръ-

щането му във франчайз верига на пазара у нас

и Европа.

КУПИ, ПРОДАЙ 
ИЛИ СЪЗДАЙ ФРАНЧАЙЗ
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ЖЪЛТАТА ПОДВОДНИЦА
Стани партньор на SUBWAY. Със своите над 35 000 ресторанта в 99 страни по света
компанията е най-големият франчайз в света. SUBWAY стартира през 1965 г., а първият
франчайз ресторант е отворен през 1974 г. Като франчайз партньор на SUBWAY може-
те да работите под името на един истински световен гигант и то с ниска за бранша
първоначална инвестиция. За малко повече от две години в България вече работят 21
ресторанта. Обучението на мениджъра е в рамките на 2 седмици в зависимост от ези-
ка, който владее – съответно във Франция, Германия, Русия, САЩ или Дубай. Всеки съд-
ружник получава пълното ноу-хау и цялата необходима подкрепа при изграждане на ресто-
ранта и през целия период на договора.

Subway

D-unas ~ 

FitCurves

ФРАНЧАЙЗ БЕЗ АЛТЕРНАТИВА
D-unas е най-бързо разрастващият се франчайз за маникюр и педикюр услуги в Испания.
Той е част от d-beauty group, една от най-големите испански вериги за естетически ус-
луги с повече от 100 салона в Испания, Мексико и Маями. В d-unas салоните се предлагат
над 60 услуги за маникюр, педикюр, ноктопластика и естетически процедури на най-нис-
ките пазарни цени. D-unas притежава и своя собствена продуктова линия с марката MIA,
която съдържа изцяло натурални съставки. Франчайзът се характеризира с ниски разхо-
ди при висока доходност, а пазарът на маникюр и педикюр услуги е с постоянна тенден-
ция за растеж. 

СИЛАТА ДА УЧУДИШ СЕБЕ СИ
FitCurves e част от Curves, първата фитнес верига, създадена специално за жени, и най-
големият фитнес франчайз в света с повече от 11 000 клуба в 90 страни. Присъства на
българския пазар от 2009 година и в момента има открити клубове в София (3), Варна (1),
Пловдив (2) и Стара Загора (1). Запазена марка на Кървс е 30-минутната цялостна трени-
ровка, която замества 90-минутна тренировка в традиционен фитнес и е научно доказа-
но, че може да изгори до 500 калории. Ниско-разходен франчайз, с включено фитнес обо-
рудване, обучение в Англия или САЩ и цялостна оперативна подкрепа. 
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РЕВОЛЮЦИОННА БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТ
No+Vello e испански франчайз, специализиран в услугите за фотоепилация и фотоподмла-
дяване, с над 1200 салона в 13 държави. Навлиза в България през 2010 година и само за 1
година открива 12 салона. Преди появата на No+Vello, този тип услуги са предназначени
само за хора с висока покупателна способност. Салоните за фотоепилация налагат раз-
лични цени според зоната на тялото, пола (завишени цени за клиенти мъже), изразходва-
ните импулси, обработените сантиметри. No+Vello коренно променя пазара като въвеж-
да най-ниските пазарни цени и уникалната унисекс концепция "всяка зона на една цена".
Франчайз предлага висока доходност при ниски разходи, включва уред с IPL технология от
последно поколение. 

No+Vello

Адрес

Инсекта България

АКТУАЛНИЯТ АДРЕС
Адрес ви предлага достъпен, гъвкав, либерален франчайз за независими и свободомисле-
щи партньори с широки възгледи. Всички кантори, работещи под търговската марка АД-
РЕС изграждат национална партньорска мрежа, в която насърчаваме взаимното подава-
не на клиенти и оферти, като осигуряваме възможност за получаване на повече бизнес и
повече сделки. Работим с Корпоративни клиенти, с интереси в сферата на недвижими-
те имоти навсякъде в страната. Независимо от отдалечеността между  канторите на
АДРЕС, изграждаме тесни делови, колегиални и приятелски връзки, които гарантират ви-
соко ниво на доверие и успешни съвместни сделки. АДРЕС е най-голямата национална мре-
жа от кантори в посредничеството при сделки с недвижими имоти и е обявена за е най-
силната марка в областта на имотите за четвърта поредна година!

БИЗНЕСЪТ С НАЙ-МАЛКАТА ИНВЕСТИЦИЯ
Станете част от Първата национална ДДД компания и започнете да печелите веднага.
Това е бизнес с много ниска първоначална инвестиция и висока норма на печалба – в ня-
кои случаи до 80%. Не е нужно да имате опит в борбата с вредителите – ние ще ви обу-
чим и ще ви предоставим всичко необходимо. Добрата новина е, че много от вашите по-
тенциални клиенти – всички обекти с обществено предназначение, са задължени от РИ-
ОКОЗ да ползват услугите на фирма за ДДД (Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация). Ин-
секта България Ви предоставя успешен бизнес модел, силна търговска марка, централи-
зирано привличане на нови клиенти, рекламна подкрепа, закупуване на препарати на пре-
ференциални цени и компетентно обучение. Компанията вече има 15 франчайз партньо-
ри в различни градове на страната.
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БИЗНЕСЪТ НА БЪДЕЩЕТО
С франчайза на Internetreklama.bg за първи път в България вие имате възможност да за-
почнете бизнес като консултант по онлайн маркетинг. Това е бизнес, който расте гла-
воломно на само в България, но и в световен мащаб, а от вашите услуги имат нужда всич-
ки компании, предприемачи, държавни институции и обществени организации. Този фран-
чайз е подходящ за активни и предприемчиви хора, а опитът в областта не е задължите-
лен. Компанията предлага обучение и тренинг, което ще ви превърне във висококвалифи-
циран консултант по интернет маркетинг – в областите промотиране в интернет
пространството, оптимизация на сайтове и за изграждане на цялостна онлайн репута-
ция. Промотирането в интернет на стоки, услуги и обществени каузи ще расте все по-
вече и повече заради ниската му цена и възможността за таргетирано достигане на
конкретните потребители.

Internetreklama.bg

Belgaufra

Scoot

ФРАНЧАЙЗ ЗА ЦЕНИТЕЛИ
"Белджиан Деликасис" е българска фирма, която има сключен договор за франчайз и екск-
лузивни права на марката BELGAUFRA за Източна Европа. Belgaufra е белгийска компания,
позната в цял свят и популярна с вкусните си, прясно изпечени вафли по оригинална ре-
цепта от Лиеж. Изключителното качество и вкус на лиежките вафли ги правят любим де-
серт на милиони хора и средство за стартиране на успешен бизнес с минимална инвес-
тиция. Нашата цел е да популяризираме този продукт първо на българския пазар, като с
гордост можем да твърдим, че благодарение на усилията и търпението, което имахме
година и половина, след стартирането на българския пазар успяхме да привлечем инте-
реса на българите и да им дадем възможност да опитат от това сладко изкушение.

ДА БЪДЕШ ПРЪВ
Ние Ви даваме усещането да бъдете различни и независими, в желанието си да отидете
за минимално време където и когато пожелаете. За да Ви помогнем и да намалим ваша-
та автомобилна зависимост ние създадохме EcoSCOOT. Той е готов във всеки един мо-
мент да бъдат на Ваше разположение. Със EcoSCOOT Вие не замърсявате природата и
не спомагате за развитието на глобалното затопляне. НАШАТА МИСИЯ е да задоволим
вашите изисквания като спестим вашето време и средства като ви помогнем да напра-
вите правилният избор, за да се чувствате различни и уверени. Ние мислим за ВАС и ва-
шата сигурност в Бъдещето с EcoSCOOT!
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СОФТУЕРЪТ НА 
ПРОСПЕРИРАЩИТЕ 
ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ
Селматик ЕООД е българска софтуерна компания, специализирана в разработване, внед-
ряване и поддръжка на бизнес софтуер за търговски вериги. Решенията от фамилия
SelMatic включват интегрираната ERP система SelMatic Plus, CRM приложение за управ-
ление на отношенията с клиентите, както и BI модул за интелигентни бизнес анализи.
Най-новото попълнение е Android приложение, което допълва вградените функционалнос-
ти на телефонния указател с данни, синхронизирани от база данни на SelMatic Plus. Бога-
тият опит на компанията от многобройните внедрявания в търговски вериги, познава-
нето на спецификите и добрите бизнес практики за организации с множество обекти е
най-важното конкурентно предимство. Софтуер от SelMatic ползват: търговските вери-
ги на Германос Телеком България ЕАД, GLOBUL, Мултирама България ООД и др.

SelMatic

Mania

Gelati

ДА ПРОДАВАШ ЕМОЦИИ...!
Mania е най-голямата верига в България и една от водещите в Източна Европа в търго-
вията с дрехи втора употреба. Още с откриването на първия ни магазин през 1996 г. в
град Варна се заражда идеята, че пазаруването при нас може да се превърне във вълну-
ващо приключение, завладяваща страст или шопинг терапия, от която обикновеният чо-
век да се почувства истински щастлив, без това да е свързано с харченето на много па-
ри. Това е основната причина днес всичките 36 уютни магазина на Mania да радват хора-
та в 24 български града, а от 2008 г. и в румънската столица Букурещ. Това, което пра-
ви магазините Mania по-различни, е желанието да се изгради едно искрено приятелство
с клиентите. Днес магазини Mania се ползват с добро име в обществото – като място,
което носи радост на обикновените хора.

GELATO TUTTO ITALIANO
Представяте ли си магазин за истински италиански сладолед, който пристига директно
от слънчева Италия? С Gelati това е възможно! Франчайз проектът ни цели сигурен рас-
теж, развитие и удовлетворение. С Gelati сладоледът пристига във вид, готов да бъде
изложен и сервиран. Благодарение на грижливо подбраните съставки и най-съвременната
технология на производство, Gelati ви предлага над 50 вкуса здравословен сладолед по
традиционна италианска рецепта. Нашето сътрудничество включва проектиране и реа-
лизиране на интериорния дизайн, насоки при управлението и качествено обучение на пер-
сонала. Можем да предложим и материална помощ в началото на вашия бизнес.
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НИКОЙ В СВЕТА НЕ ПРОДАВА ПОВЕЧЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
RE/MAX е най-голямата франчайзинг агенция за недвижими имоти в света с над 6 300 офи-
са и над 87 000 брокери в над 80 страни. RE/MAX Ви дава силата на марката, обширна рек-
лама и най-доброто обучение в бранша на основата на опита на най-успешните брокери
и лектори в света. Ще имате достъп до съвременни технологии и работа рано до рамо
с най-добрите професионалисти. С RE/MAX ще имате доказана система за изграждане на
вашия бизнес върху солидна основа. Ние ще ви обучим как да привличате добри брокери и
да ги превръщате в страхотни брокери. Нашата цел е винаги пълното удовлетворение
на клиента и на това дължим огромния си успех. Никой в света не продава повече недви-
жими имоти от RE/MAX!

RE/MAX 

Еврофутбол

ВЛЕЗ В ИГРАТА!
"Еврофутбол"  ООД е частна букмейкърска къща. Компанията е с лиценз за организиране на залага-
ния върху резултати от спортни състезания. Компанията създава условия за развитието на дреб-
ния и семеен бизнес, чрез разкриването на букмейкърски пунктове от нейни партньори. "Еврофут-
бол" непрекъснато се грижи за повишаването на квалификацията на служителите в букмейкърски-
те клубове на компанията, като организира обучения. Вашата работа като букмейкър е да приема-
те залози върху резултати от спортни състезания и изплащате печалби на участниците, които
правят залозите.Разходите необходими за изграждането на букмейкърски пункт са различни в зави-
симост от големината на обекта и оборудването което ще изберете. "Еврофутбол" също прави ин-
вестиция в новия обект, като осигурява инсталирането на специален терминал за приемане на за-
лозите и поддържането на мрежа за постоянна връзка с централния офис на компанията. Чрез ин-
вестициите в нови технологии залозите в "Еврофутбол" се приемат в реално време с разнообразни
системи и възможности. С активната си рекламна стратегия, компанията помага много за успеха
на своите партньори.

D&N Автосервизи

СЕРВИЗЪТ – ЛИДЕР
D&N Автосервизи е компания с 20-годишен опит и сервизи в 9 от големите градове в Бъл-
гария. D&N е официален партньор и вносител на оригинални авточасти на най-големите
световни производители.С нашия франчайз всеки франчайзополучател ще получи доказан
бизнес модел за управлението на автосервиз, обучения за мениджъра и служителите, по-
мощ при проектирането и оборудването на сервиза, рекламна подкрепа, преференциални
цени на оригинални авточасти и постоянна подкрепа при оперативната дейност. Ако
имате вече работещ автосервиз вие можете да се включите в нашата верига и да по-
добрите работата си по стандартите на D&N. Можете да се присъедините към D&N Ав-
тосервизи и като създадете нов обект, за което ще получите готова концепция и подк-
репа при всяка стъпка от изграждането на вашия нов и успешен бизнес.
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ТЪРСИТЕ НЕЩО НОВО, РАЗЛИЧНО И НА СУПЕР ЦЕНА?
Представяме Ви Еко Гурме Кафетерия "Кафе на Колела"! Иновативен дизайн, еко бизнес,
гурме кафе и напитки, професионален барист... Ще получите един напълно готов бизнес,
който можете да стартирате веднага и да започнете да печелите още от утре.

Кафе на Колела

Verdi

ВИНАГИ СВЕЖА ПИЦА И ПАСТА
Първата пицария Верди е открита на 04.12.1993 г. в центъра на Пловдив. Днес, след 17 го-
дини, веригата италиански ресторанти включва шест пицарии и три обекта за достав-
ка до домовете, разположени в различни квартали на Пловдив и Стара Загора. Давайки си
сметка, колко ценен е опитът, който са натрупали, основателите на пицарии Верди ре-
шават да положат основите на своята франчайз верига. Успехът на франчайз партньо-
рите е подпомаган от стандартизираните, детайлно описани и тествани в практиката
процедури, които са се доказали с годините. А също и от специфичните обучения, разра-
ботени за всяка една от позициите в пицариите. Като предоставят уникален интериор
и неповторимо меню, пицарии Верди са готови да помогнат на своите франчайз парт-
ньори да започнат успешен бизнес във всеки по-голям град в България.

Refan

НАТУРАЛНА КОЗМЕТИКА 
ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА ЦЕЛИЯ СВЯТ
Концепцията на Рефан за успешна продажба на натурални продукти включва франчайзин-
гова схема за фирмени магазини и единна визия, която ги прави лесно разпознаваеми нав-
сякъде по света. Тези специализирани магазини са разработени, за да посрещнат комп-
лексните нужди на клиентите. В резултат на осигуреното от фирмата обучение на пер-
сонала, служителите предоставят компетентно и любезно обслужване, съгласно устано-
вени фирмени стандарти. Атмосферата на фирмените магазини създава чувство на хар-
мония и красота, история и традиции. До този момент има открити 53 фирмени мага-
зина в България, 50 фирмени магазина в Испания и 31 фирмени магазина по света, включи-
телно в Турция, Гърция, Македония, Румъния, Албания, Хърватска, Франция, Дания, Грузия,
Молдова, Казахстан, Ливан и Египет. 
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ДВИЖИМ СЕ ЗАЕДНО
Станете франчайз партньор на AutoBOX, част от голяма национална верига, лидер в след-
гаранционното експресно сервизно обслужване на автомобили. За да запази лидерското
си място компанията не спира да се развива и да расте. Със своите 17 обекта в стра-
ната веригата AutoBOX развива своето ноу-хау за успешното и печелившо управление на
автоцентрове. Компанията познава спецификата на местния пазар и е най-близо до нуж-
дите и изискванията на българския потребител. Благодарение на опита ни и по-добрите
ценови условия всеки присъединил се автосервиз към веригата може значително да по-
виши продажбите и пазарния си дял, а новооткритите франчайз автоцентрове да започ-
нат бизнеса с летящ старт.

AutoBOX 

ShortCut

SexWell

ЕКСТРЕМНИТЕ КУРИЕРИ
ShortCut Courier Express ви предлага да станете наш франчайзинг партньор във вашия
град.Със ShortCut Courier Express вие получавате ноу-хау и успешен бизнес модел, реклам
на подкрепа и компетентно обучение на вас и вашите служители, силна търговска мар-
ка и възможност за централизирано привличане на нови клиенти. От вас, като партньор
на компанията се изисква да откриете офис, да организирате приемането и доставяне-
то на пратки, да работите под марката на ShortCut Courier Express и да спазвате нало-
жените практики. Броят служители и големината на нужния ви офис е в зависимост от
големината на вашия град. Пазарът на куриерските услуги бележи сериозен ръст година
след година, като тенденцията да се пазарува по интернет осигурява допълнителен по-
тенциал за печалби.

БИЗНЕС ЗА ГОЛЕМИ
SEXWELL е най-развитата верига специализирани секс магазини в България, съществу-
ва от 1991 г. и е лидер на пазара на продукти за възрастни. Вече 20 години предлагаме
качествени продукти на достъпни цени. Разполагаме с търговски обекти из цялата
страна – София, Пловдив, Варна, Бургас и в други градове. Предлагаме изключително бо-
гат асортимент от разнообразни продукти с европейско качество, включващи голяма
част от водещите световни производители в бранша: ORION, FUN FACTORY, LEG
AVENUE, STUD 100, JOYDIVISION, ELECTRIC LINGERIE и др. От 2006 г. Sexwell предлага пар-
тньорство на франчайзингови начала. Разполагаме с изградена франчайзингова мрежа
из цялата страна.
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ФРАНЧАЙЗ ЗА 
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
Naturhouse е интернационална компания, която започва своята дейност в Испания и се развива ка-
то франчайзингова система. Тайната на успеха на компанията се крие в персоналните хранителни
съвети. Във всеки един от центровете, доказан професионалист изготвя диетичен план чрез пер-
сонално проучване и го допълва с първокласни продукти от лабораториите Housediet и Kiluva, произ-
веждащи всички продукти, с които работят центровете Naturhouse. По този начин повече от 2 ми-
лиона души са постигнали намаляване на теглото и контролират на факторите за неговото нарас-
тване. Профилът на типичния франчайз представител на Naturhouse е или човек с научна степен по
фармация, биология и диетология, или инвеститор без специализирани познания в областта. Инвес-
тицията е не повече от 15 000 евро, а очакваната печалба е от 72 000 евро през първата година и
144 000 евро през втората година. Франчайзът на Naturhouse е без конкуренция в България и е лесен
за прилагане, като професионализмът и отговорното отношение към бизнеса е основното изисква-
не на компанията към нейните франчайз партньори.

NaturHouse

Startonight

Foros 

НЕКА БЪДЕ СЕТЛИНА
Startonight Industriеsе световен лидер в производството и предлагането на продукти със светещи
на тъмно свойства. Продуктите на компанията се произвеждат по уникалната технология с фото-
полимери, патент на Startonight. След излагането си на светлина за 30 мин., боите и материалите
от гамата на Startonight имат светоотдаване до 8 часа. Уникалните продукти нямат нужда от зах-
ранване с електрическа енергия и са екологично чисти. Със специалните материали и технологии
на Startonight се изпълняват множество персонализирани услуги като автотунинг, стъклопис, отпе-
чатване върху тениски и сувенири,светещ маникюр, външен и вътрешен дизайн на хотели, клубове,
детски стаи и др. Компанията обучава своите франчайзополучатели и служителите им за извърш-
ването на тези специални услуги, чрез които могат да бъдат изпълнени различните нестандартни
желания на клиентите.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Закупуването на франчайзинг от Форос е сигурна гаранция за успех. Три са нещата, които отлича-
ват Форос от останалите компании в бранша: Доказано успешна технология на работа, резултат
от дългогодишния ни опит и установени традиции. Високото качество на услугата.Професионали-
зъм и компетентност на всеки един от служителите. Фирмата е основана 1993 г. и предлага фран-
чайз от 2008 г. Срокът на възвръщане на инвестицията е от 6 до 12 месеца. Подходящият франчай-
зополучател е мотивиран, предприемчив, с качества на добър търговец и управленец, като не е за-
дължително условие да е работил в сферата на недвижимите имоти. Форос провежда безплатен
курс на франчайзополучателя с участието на 10 специалисти от различни отдели за навлизане в тех-
нологията и успешно ръководене на бизнеса. Компанията предлага първоначално и постоянно пос-
ледващо обучение на персонала, разработено от български академици и консултанти от САЩ.
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КАТО ДВЕ И ДВЕ – ЧЕТИРИ
Човек запомня за цял живот само онова, което разбира и обича. Mathnasium предлага извънклас-
но обучение по математика на деца от 2 до 8 клас. Обучението е индивидуално и се съобразява
с личните качества на всяко дете като събужда истински интерес и любов към математика-
та и води до много бърз напредък и успеваемост. Математиката е съществена за всеки човек,
независимо от попрището, което ще избере, защото развива абстрактното мислене и въобра-
жението и създава умения за решаване на проблеми, а не само на математически задачи. Ал-
берт Айнщайн е казал: "Въображението е по-важно от знанието". В световен мащаб методът
е уникален и на практика няма конкуренция. Срокът на възвръщане на инвестицията е 36 месе-
ца. Подходящ франчайзополучател е човек, който обича децата и има силите и желанието да за-
почне собствен бизнес, който ще му носи не само финансови печалби, но и огромно удовлетво-
рение от резултатите от труда му. Владеенето на английски език е задължително изискване.

Mathnasium

БГ Имоти

Тип-Топ 

ФРАНЧАЙЗ В ОБЛАСТТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ 
БГ Имоти е независима консултантска компания в областта на недвижимите имоти, оперира-
ща изцяло на българския пазар. Тя е част от международната компания за недвижими имоти BG
ESTATES WORLDWIDE, чиято дейност е изцяло съсредоточена в продажбата на ваканционни
имоти по планинските и морските курорти в България и чужбина. В момента компанията е во-
деща в покупко-продажбата на имоти в Русия. С франчайза на БГ Имоти вие получавате на го-
тово, в концентриран вид, многогодишния опит на компанията и цялостното организационно и
технологично ноу-хау, помощ при избора на подходящо място за осъществяване на бизнеса; неп-
рекъснати консултации в ежедневната дейност, както и предоставяне на консултации при
проблемни ситуации. 

ПЪРВАТА ЧАСТНА ПОЩА
T-POST е мрежа от пощенски станции на територията на България, собственост на "Тип-Топ
Куриер" АД – първият лицензиран частен пощенски оператор. Ставайки част от Първата час-
тна пощенска мрежа, вие можете да продавате пощенски, куриерски и платежни услуги, как-
то и от допълнителни дейности: абонамент за печатни издания, продажба на стоки и консу-
мативи, заплащане на Екотакса, приемане на заявки за безадресно разпространение на реклам-
ни материали по пощенски кутии и т.н. Франчайзът се предлага за всяко населено място в
страната, където в района или квартала няма открит такъв. Обемът на приходите от по-
щенски и куриерски услуги в национален мащаб се увеличава ежегодно. Пазарът на универсал-
ни пощенски услуги е слабо конкурентен. Плащането на битови сметки за ток, вода, парно,
стационарни и мобилни телефони, данъци, интернет увеличава посетителите в пощенските
офиси и генерира клиенти за другите съпътстващи дейности на франчайзополучателите.
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ВСИЧКО ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
Office 1 Superstore е верига магазини, станала синоним на качество и многообразие в сферата
на офис техника, мебели, консумативи и сервиз, лидер в бранша и част от международна
франчайзингова компания с дейност в целия свят. Франчайзът на Office 1 Superstore осигурява
ноу-хау на утвърдена марка, стабилен бизнес модел, сигурна перспектива за успех и висока
доходност.

Office1

ChipsAway

Colombiano Coffee House

БОЯДИСВАМЕ 
ДРАСКОТИНИТЕ – НЕ КОЛАТА
ChipsAway е доминиращ играч на бързо растящия SMART пазар (технология за отстраняване
на малки и средни щети) за автомобилни ремонти в Европа. Първоначално разработен в САЩ
ChipsAway стартира във Великобритания през 1994 г. и в цяла Европа през 1996 година. Рево-
люционната Chipsaway система позволява да се извърши ремонт на щети като пукнатини по
броните, драскотини и малки вдлъбнатини на деня. Ремонтите се извършват по най-високи-
те стандарти, като цената, която се заплаща е малка част от цената, която бихте плати-
ли в традиционните сервизи. ChipsAway е световен лидер в отстраняването на леките щети
с мрежата от над 500 квалифицирани екипи. Със закупуването на вашия франчайз бизнес
"ChipsAway" за определен град вие получавате успешна формула за печеливш и развиващ се биз-
нес, наложил се в Европа.

ЧАША КАФЕ, ЛАТИНСКА НАСЛАДА
Colombiano Coffee House носи духа на Латинска Америка, омайва те с аромат и наситен вкус,
дава глътка спокойствие в забързания ден. Световноизвестната верига Colombiano Coffee
House вече е в България и ви дава възможността да притежавате свой собствен кофи шоп.
Уникалната ни концепция за стандартизация, ниските разходи за откриване, както и свобода-
та при избор на доставчици ще са гарант за летящ старт в бизнеса. Вие сами избирате ви-
да и размера на обекта според локацията и спецификата на пазара, а ние ще обучим вашия пер-
сонал. Франчайза на Colombiano е доказан план за успех!
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ЕЗИКА НА БИЗНЕСА
Wall Street Institute е водеща организация за обучение по английски език, оперираща в 27
държави чрез своите 450 центъра. Годишния оборот на компанията за 2010 г. е $375
мил. В над 35-годишната си история Wall Street Institute е обучила над 1.5 мил. студента
чрез уникалния си подход, осигуряващ високо качество, гъвкавост и индивидуален под-
ход. WSI разполага с най-добрата концепция за навлизане на нови пазари – за последни-
те 10 години компанията успешно е развила своята мрежа в Китай, Индонезия, Тайван,
Тайланд, Саудитска Арабия, Корея, Турция. Високоефективния модел на обучение нама-
лява броя на служителите във фирмата до 50%, а спестените разходи ще са вашето
конкурентно предимство на пазара.

Wall Street Institute

NBB

Дон Домат 

СТАНИ БИЗНЕС КОНСУЛТАНТ
National Business Brokers, компания с 64 франчайз офиса в 26 страни на 4 континента, е во-
деща международна партньорска мрежа от консултанти, които предоставят специално
пригодени към нуждите на вашия бизнес услуги в областите: маркетинг и реклама, биз-
нес брокерство, корпоративни финанси. Успехът в сделките изисква широки познания и
практически опит. Затова NBB предоставя висококачествени услуги, които са резултат
от познаване на пазара, способност да анализираме и да действаме спрямо ситуацията.
Успехът се основава предимно на фундаментални ценности като отличен мрежов марке-
тинг, тясно сътрудничество с клиенти, конфиденциалност, опит, етичност, независи-
мост и специализация. NBB National Business Brokers предлага мастър франчайз за цялата
територия на страната.

ПРИКАЗНИТЕ ПИЦИ
"Нашият успех зависи от успеха на нашите франчайз партньори, затова правим всяко за-
ведение като наше собствено." – казва Ангел Стоянов – управляващ съдружник в Дон До-
мат. Компанията съществува от 11 години, като има 8 ресторанта половината от кои-
то са франчайз. Дон Домат оптимизира идеята за ресторант. С натрупаното ноу-хау
през 11 годишния си опит компанията предава на франчайзополучателя система за цялос-
тното изграждане и управление на заведението. Ценен е и имиджът, който имат ресто-
рантите на Дон Домат – символ на вкусна храна, приятен интериор и добро обслужване
на достъпна цена. Срокът за възвръщане на инвестицията е до 3 години. Франчайзът на
Дон Домат е предназначен както за големи компании, така и за предприемачи, които же-
лаят да развият този бизнес като свой собствен.



27

БИЗНЕС НА ХАПКИ
Един от най-популярните франчайзи в България предлага на своите бъдещи партньори да
започнат собствен бизнес с бърза възвръщаемост, дългосрочна доходност, при ниска
стартова инвестиция и без първоначална и месечни такси. Основното изискване е да
разполагате с търговски обект. Унгарската компания съществува от 1997г., като по све-
та има над 6500 обекта в 20 държави. Допълнителната инвестиция е необходима за пър-
воначален ремонт и обзавеждане не обекта с хладилни ракли, везна и касов апарат. Спе-
циалната фурна на Форнети се предоставя безплатно.Франчайз партньорите на Форне-
ти получават безплатно рекламна подкрепа, вътрешно и външно оформяне на търговс-
ките обекти, фирмено облекло и организиране на дегустации.

Форнети

Papaya

BackWERK

ЗА СЛАДКИТЕ МОМЕНТИ В ЖИВОТА
Sweet House Papaya предлага на своите клиенти приятна атмосфера, която е като оазис
за бягство от всекидневното напрежение, отлично обслужване от професионален персо-
нал, най-високо и постоянно качество за пълна наслада и непрекъснато нови продукти в
унисон с европейските тенденции в сладкарството. Специалните и иновативни продук-
ти ще накарат клиентите ви да се почувстват сякаш са в сладкарница във Виена, Рим
или Париж. Със своята франчайз система компанията цели да наложи Sweet House Papaya
и в големите градове в страната. Утвърденият бизнес модел ви дава възможност да за-
почнете успешен бизнес с летящ старт. 

ТОПЛО, ВКУСНО, ЕВТИНО И ЛЕСНО
Немската пекарна на самообслужване BACKWERK предлага успешен франчайз и доказа-
телство за това е, че един франчайзополучател обикновено притежава повече от два
обекта. Партньорите на пекарните BACKWERK са предприемачи с афинитет към храни-
телния бизнес и често без предварителен опит в него. Качество, новаторство и уют са
само три от факторите за успешния бизнес модел на BACKWERK. Като първи подобен
франчайз и най-бързо развиващ се на европейския пазар, BACKWERK вече търси партньо-
ри и в България. Четирите принципа на продажба в пекарната са: топло, вкусно, евтино
и лесно.
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ОТ ЛОНДОН С ЛЮБОВ
Горещо кафе, топла закуска, уютна атмосфера – това е Crepeaffaire. От 2004 г. приятни-
те места за отдих и лека закуска са разпространени из цял Лондон и не само там. Висо-
ките стандарти, качествените продукти, грижата за клиента, постоянно поддържана-
та хигиена в заведенията и отличната атмосфера карат клиентите не просто да се
връщат, а да искат да са партньори на Crepeaffaire. Сладки или солени, топли или студе-
ни, в Crepeaffaire ще намерите леки закуски, на които да се насладите както в началото,
така и в края на деня.

Crepeaffaire

FC&D

Deutscher Franchise Verband

ЕКСПЕРТИ ПО РАЗВИТИЕТО 
НА ФРАНЧАЙЗ ВЕРИГИ
FC&D е най-старата гръцка консултантска компания, специализирана в сферата на фран-
чайзинга и лицензирането, основана през 1989 г. По време на 21-годишния си опит, експер-
тите от FC&D обслужват франчайзодатели, франчайзополучатели, лицензьори и лицензи-
ращи се. FC&D е член на Гръцката франчайз асоциация от създаването си. Сред основни-
те ценности на консултантите от FC&D са уважение към клиентите, висок професиона-
лизъм, ежедневно сътрудничество и изграждане на специална връзка с всеки един по от-
делно. Компанията притежава и оперира с Franchise Screening Procedures (FSP) система и
Pegasus eXpert.

НЕМСКАТА ФРАНЧАЙЗ АСОЦИАЦИЯ
Франчайз асоциацията на Германия е създадена през 1978 г. като основен представител
на франчайз сектора в Германия. Организацията се възприема като предприемаческа,
възползва се от уменията и опита на франчайз консултанти и адвокати, специализирали
в тази сфера, за да предложи най-висок клас съвети за стартиране или разрастване на
франчайз бизнес. Понастоящем в Немската франчайз асоциация членуват 250 компании. 
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ФРАНЧАЙЗ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
ФИТНЕС ОБУЧЕНИЕ, ЙОГА И ПИЛАТЕС
GR.A.F.T.S. е сред лидерите на гръцкия пазар в сферата на професионалното фитнес обу-
чение, йога и пилатес. Всеки партньор получава необходимото му знание за стартиране
на самостоятелна кариера с отваряне на спортен клуб. От началото на своята дейност
през 1991 г. GR.A.F.T.S са обучили над 7500 професионалисти, които вече практикуват в
най-добрите фитнес клубове в Гърция. Компанията е член на Европейската асоциация за
здраве и фитнес като представлява единствената гръцка фитнес организация.
GR.A.F.T.S допринася значително за развитието на фитнеса в Гърция и Кипър, а вече се
предлага и в други държави.

GR.A.F.T.S.

Maistrali Safety

Maistrali Event

УСПЕХЪТ ТРЪГВА ОТ ПОЖАРНАТА 
Maistrali Safety е един от лидерите в пожарната безопасност в Гърция от 1974 г. до днес.
Бизнесът се управлява от млади и опитни специалисти, които не правят компромис с ка-
чеството и сигурността. Всеки клиент получава индивидуална грижа и специфична услу-
га, в зависимост от конкретните нужди и ситуации. Ефикасност и ефективност са сим-
волите на успеха на Maistrali Safety. Клиентите на фирмата са физически и юридически ли-
ца, които денонощно получават специализирани услуги и продукти. 

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА МОМЕНТА
Maistrali Event изпълва най-ценните ви мигове с качествени и зрелищни снимки, организи-
ра събитията за вас и ви оставя да се насладите на всяка минута от празника. Фойер-
верки, цветя, конфети – само пожелайте и Maistrali Event ще ги осигури за вашите праз-
нични събития, сватби, откривания, партита, рожденни дни. Вашият бизнес винаги може
да бъде подкрепен с още едно звено като организирате на събитията си с Maistrali Event.
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ФРАНЧАЙЗ ЗА МЕДИЦИНСКИ 

АРТИКУЛИ И ОБОРУДВАНЕ
Maistrali Medical е първият магазин на остров Сирос, предлагащ голяма гама от медицин-
ски артикули и оборудване. Важен фактор за успеха на магазините е приятелското от-
ношение на персонала към клиентите, и грижа за личните им нужди. Начинът на подреж-
дане на стоките, съчетаването на цветовете и специфичният дизайн на артикулите са
гарант за продажбите в Maistrali Medical. В Гърция вече ги познават и им се доверяват,
за това те разширяват дейността си като предлагат възможност за франчайз парт-
ньорство и извън страната. 

Maistrali Medical

Franchise Pool International

МЕЖДУНАРОДНИ БРОКЕРСКИ 
И КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ
Franchise Pool International предоставя международни брокерски и консултански услуги.
Компанията се състои от независими франчайз експерти, които помагат при въвежда-
нето на франчайз системи в различни държави. Работата на специалистите се съсредо-
точава в намирането на партньори, нови пазари, и последваща консултация при налага-
нето на бизнес модела в избраната страна. Franchise Pool International има за цел да подк-
репя своите клиенти от първия до последния етап при разширяване на бизнес дейности-
те на местни и международни пазари.

ВРАТАТА КЪМ УСПЕХА
Portas е глобална система за реставрация и ремонти на стълбища, врати, кухни, бани,
прозорци, тавани и в същото време един от най-старите и най-добре реализирани фран-
чайз системи на немския пазар от 1974 г. с над 500 франчайзополучатели в 17 държави.
Portas са успешни, защото по цял свят хората предпочитат да ремонтират, вместо да
купят ново. Ако и вие сте сред тях, защо да не развиете бизнес в тази сфера. 

Portas
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УНИКАЛНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ 

ПАЗАР ВЪЗМОЖНОСТ
Reisswolf е европейският лидер в съхраняването и унищожението на данни с над 20-годи-
шен опит в този специфичен пазар. Представен с над 60 партньори в 21 страни, Reisswolf
постоянно печели популярност и разширява дейността си на изток и запад. Компанията
е горд носител на сертификатите NAID, ISO, които я задължават не само да извършва
услуги, но да го прави по стандартите, утвърдени в цял свят. Експертите от Reisswolf
ще ви консултират при стартиране на бизнеса, ще ви обучат във всички технически и
законови аспекти на управлението, ще ви помогнат при избора на техника и ще предос-
тавят маркетингова подкрепа. Reisswolf е член на Германската франчайз асоциация.

Reisswolf

Alexander Language Schools

ФРАНЧАЙЗ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Езикови центрове Alexander са основани преди повече от четири десетилети, през да-
лечната 1966 г. Днес под това име работят над 100 училища за преподаване на английс-
ки и други чужди езици. Традиционни и съвременни методи се комбинират, за да се пос-
тигнат възможно най-добрите и бързи резултати. С дългогодишния си опит, фокусиран
върху факторите за успеха и реализиране на добри печалби Alexander Language Schools
развиват международна франчайз верига. За нови франчайз партньори се подбират енер-
гични и предприемчиви хора с усет към преподавателската дейност.

ГРЪЦКОТО ФРАНЧАЙЗ СПИСАНИЕ
FRANCHISE SUCCESS е първото гръцко франчайз списание от 1998 г. и днес е основен ин-
формационен портал за гръцкия франчайз бизнес. Чрез печатното си издание и двата по-
пулярният интернет сайта www.franchise-success.gr и www.franchiseportal.gr компанията е
най-надеждният източник на информация за гръцките инвеститори, които искат да раз-
виват франчайз бизнес в родината си и по света. За всички чуждестранни марки, които
възнамеряват да разширят бизнеса си в Гърция и Кипър, FRANCHISE SUCCESS предлага
специални оферти и персонализирани програми за намиране на франчайз партньори. 

Franchise Success
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ТИ МОЖЕШ!
Results Rules OK е компания създадена с проста и ясна визия за 2020 г. Мисията й е да да-
де възможност на всеки да се наслаждава, да се учи, да постига и да бъде нещо повече...
Уникалното предложение което правим на нашите клиенти и партньори е да постигат
високи резултати, докато се забавляват правейки бизнес и се наслаждават на живота.
Програмите на компанията са създадени да обучават и вдъхновяват предприемачите за
създаване на мащабен и устойчив бизнес. Results Rules OK предлага на своите нови пар-
тньори пълно обучение и постоянна подкрепа докато се превърнат в истински специа-
листи в бизнеса. 

Results Rules OK

Tissus Metridis

ФРАНЧАЙЗ ЗА ДИЗАЙНЕРСКИ ИДЕИ
TISSUS METRIDIS е компания, специализирана в продажбата на всички продукти свързани
с вътрешния дизайн на дома, като мебели, платове, кожи, тапицерии, завеси, специални
дизайнерски линии за баня и спалня. Компанията разчита както на своите висококачест-
вени продукти, така и на ексклузивните права над марки като ITALVELLUTI collection,
ALCANTARA, VERSACE Home Collection, ROMO Fabrics, J.PANSU, KIRKBY HOUSE, JOOP!,
ANDREW MUIRHEAD leathers, BIZZARI collection, VILLA NOVA, FERRE etc. През годините TIS-
SUS METRIDIS развива своята дейност, като днес продава свои продукти в Италия, Испа-
ния, Полша, Румъния, Сърбия, Мароко, Тунис, Норвегия, Дубай, Бахрейн и Катар. Целта на
TISSUS METRIDIS да създаде още по-голяма мрежа от магазини, за да представи своята
философия и дизайнерски идеи.

I KNOW, YOU KNOW…
So Easy Foreign Language Institutes е компания основана през 1992 г. и от тогава е промени-
ла традиционните методи, по който се преподават чужди езици. Компанията използва ви-
сококачествени и авангардни методи за преподаване, които са най-ценният капитал. So
Easy създава приятна и релаксираща учебна среда, която се отклонява далеч от типична-
та класна стая. В създадената от So Easy топла и приятелска обстановка за чуждоезико-
во обучение днес работят 120 езикови центъра в 21 града. Изучават се 9 езика – английс-
ки, немски, френски, италиански, испански, китайски, турски, арабски и гръцки.

So Easy
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Gymboree Play&Music

Bennigan's

УЧИМ С ИГРИ И МУЗИКА!
Gymboree Play&Music отваря врати през далечната 1976 г., когато една майка от Кали-
форния, стартира програма за безопасни и забавни детски занимания. Те зависят от въз-
растта на детето и включват родителите в процеса на игра. От тогава до днес, име-
то на занимални Gymboree Play&Music се асоциира с насърчаване и подпомагане на израс-
тващите деца и техните родители. В над 600 занимални, разположени в 30 страни по цял
свят, Gymboree Play&Music развива творческите умения и увереността при деца на въз-
раст от 0 до 5 години. Вече 30 години Gymboree Play&Music е не просто световно приз-
нат лидер в програмите за ранно развитие на деца, а и доказано успешен бизнес модел.

ИРЛАНДСКИЯТ РЕСТОРАНТ
Bennigan's е ежедневен ресторант с ирландска атмосфера. Концепцията на Bennigan's се
характеризира с евтино меню и топло, усмихнато обслужване. Изключителните ирландс-
ки рецепти и атмосфера предлагат незабравимо преживяване на всеки клиент.
Bennigan's е мястото, където нещо изключително и специално се случва всеки ден от сед-
мицата. Всеки клиент на Bennigan's остава очарован от изобилието от храна и весела-
та атмосфера. Но Bennigan's се грижи с такава топлота не само за своите клиенти, а и
за франчайз партньорите си. С ниска първоначална инвестиция и постоянна подкрепа,
франчайза на Bennigan's дава възможност за стартиране на доходоносен бизнес.

ПЪРВОТО ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

Е НАЙ-ВАЖНО...
Модерното общество е изключително взискателно и точно тази взискателност пораж-
да силната грижа за външния вид. Въпреки че идеалите за красота са силно обезценени
от обществото, те са неизменна част от стремежа на всеки за лична реализация. Тези
идеали са установени от физически и ментални елементи, които допринасят за личното
щастие. Въз основа на идеалите за красота и другите персонални изисквания, пазарът
на естетически услуги се разрасна значително и е една от най-големите световни ико-
номически индустрии. През последните години, развитието на технологиите позволи
спад в цените на оборудването и вследствие на това, цените на процедурите се пони-
жиха, което ги превърна в достъпни за по-голямата част от населението. BodyConcept
е начело на тази революция!

BodyConcept
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MyDestination

Orak

КЪДЕ ОТИВАТЕ?
My Destination е международна туристическа компания управлявана от общност от локал-
ни експерти във всяка една от дестинациите. Всеки наш партньор разполага с безценен
опит на местния пазар. По този начин предлагаме уникални сделки за нашите клиенти и
правим всяко едно пътуване по-богато, по-приятно… просто по-добро. Нашите местни
партньори са живота и душата на компанията. Всички те имат нещо общо помежду си
и това е страстта и любовта към тяхната дестинация. За разлика от много други ком-
пании, ние нямаме профил на идеалния кандидат. Имаме франчайзополучатели на възраст
от 24 до 64 г., от частни инвеститори до големи медийни компании. Всички, което иска-
ме да намерим у хората е страст към бизнеса и предприемачески дух!

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА
ОРАК Инженеринг е софтуерно-консултантска фирма, която създава, разпространява и
поддържа бизнес софтуерни решения в сферата на туризма и търговията. Освен това,
ние предлагаме квалифицирани консултации, проектиране, внедряване, обучение, под-
дръжка и други услуги в областта на високите технологии. ОРАК е изградила своята ре-
путация на надежден партньор по отношение на много български и международни, дър-
жавни и частни организации, благодарение на пълната си ориентираност към потребнос-
тите на клиента, доброто сервизно обслужване и високото качество на предлаганите
продукти. Освен в България компанията има офиси в Москва, Дубай, САЩ и работи с кли-
енти по целия свят.

ИЗБЕРИ РАЗУМНО!
Борса за матраци ВИТ представя за първи път у нас водещите марки матраци на едно
място – ТЕД, Магнифлекс, Дормео, Латекс, Нани, Хъни, Блян, Парадайс и много други. В
Борса ВИТ клиентите могат да изпробват изложените мостри и да получат компетен-
тна информация за всеки един модел, както и да научат за новостите в областта на
матраците и аксесоарите за тях. Франчайз системата на Борса за матраци ВИТ пред-
лага на предприемачите възможност за стартиране не печеливш бизнес а с опит по-доб-
ри цени, техники за значително повишаване на продажбите и възможността да развиват
бизнеса си като част от национална верига.

Борса за матраци ВИТ 
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