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7 причини 
да победиш кризата 
с франчайзинг

Светослав Билярски,
Управител на FRANCHISING.BG

Б
изнесът се преструктурира. Цели сектори от икономика-

та са засегнати от влошената икономическа среда и

много предприемачи (от строителството, от агенции-

те за недвижими имоти, от производството, търговията и

т.н.) са принудени да търсят промяна. Франчайзингът предлага

много предимства пред традиционния начин за започване на нов

бизнес. 

1. Готов бизнес модел
Като закупите франчайз вие започвате да работите веднага, пол-

звайки изпитана технология, готов бизнес модел и обучение. Така

вие си спестявате дългите години на опити и грешки, през кои-

то вече е преминал франчайзодателят.

2. Минимален риск
Според различни изследвания над 80% фирмите, започнали бизнес

със закупуване на франчайз продължават да са на пазара и след пе-

тата година, докато със същото могат да се похвалят едва 20%

от независимите начинания. Франчайзингът помага да се мул-

типлицират само успешните модели, с което рисковете пред но-

вото ви начинание намаляват многократно.

3. Икономия от мащаба
Франчайз веригите купуват на едро стоки, консумативи, унифор-

ми, рекламни материали, софтуер и т.н. Това намалява себестой-

ността на вашия продукт или услуга и ги прави по-конкурентоспо-

собни по време на кризата. По-големите мащаби позволяват биз-

несът да се развива като се разработват нови продукти, провеж-

дат се маркетингови проучвания и се ползват различни консул-

тантски услуги. В допълнение на това - като част от франчайз

верига с изпитан бизнес модел вие бихте могли и по-лесно да по-

лучите кредит.

4. Търговската марка
Властта, която марките имат над потребителите е всеизвест-

на. За франчайз веригата е рентабилно да инвестира в изгражда-

нето на силен и популярен бранд, да организира мащабни реклам-

ни и PR кампании, нещо което е немислимо за самостоятелния

малък бизнес. А когато се обединят под обща марка, локалните

бизнеси в областта на услугите могат да печелят за клиенти и

големите национални вериги.

5. По-високо качество
Франчайзингът създава система за контрол на обслужването, на

продуктите и на качеството. Затова клиентите знаят, че ще по-

лучат продукт с точно определено качество, независимо от кой

обект от веригата го закупят. Този модел култивира бизнеса и е

бариера срещу кризата защото фирмите с лошо обслужване пър-

ви ще загубят клиенти.

6. Развитие
Ако започнете франчайз бизнес и ви потръгне, вие можете да

продължите като закупите и втори франчайз. Много от франчай-

зодателите могат да ви предложат отстъпки, кредити или раз-

срочвания за това. Ако пък имате успешен бизнес вие бихте мог-

ли да го развиете като франчайз. Така ще решите наведнъж проб-

лемите и с мотивацията на управителите на отделните ви пред-

ставителства, и с финансирането (защото инвестицията се пра-

ви от франчайзополучателите).

7. Ликвидност
И накрая - ако някой ден решите да се разделите с вашия бизнес

- франчайз моделът ви предлага по-лесен изход от направената

инвестиция. Ако работите на франчайз вие бихте могли много по-

бързо и по-изгодно да бъде продадете бизнеса си - включително и

на вашия франчайзодател 
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Състояние на франчайзинг 
пазара в България

П
рез последните две години франчайзинг пазарът в Бълга-

рия изживява истински бум. От края на 2007 г. до днес

броят на компаниите, предлагащи франчайз у нас се е ут-

роил. Въпреки това към края на 2008 г. той не надхвърляше 60.

От началото на  2009 г. до днес, над 20 нови франчайз системи

са започнали дейност в България. Към средата на 2009 г. у нас

над 80 системи предлагат франчайз правата си за стартиране

на малък и среден бизнес. 62% от тях са български компании, а

68% от тях са на пазара от повече от 5 години. 

Какъв брой работни места 
откриват франчайз компаниите?
През 2008 г. в обектите, открити чрез закупуване на франчайз

са създадени 2370 работни места у нас. Въпреки финансовата

криза от началото на тази година до 1 септември са били отк-

рити над 3300 нови работни места и в момента във франчай-

зинг обекти в страната работят над 8000 служители.

Как се отразява кризата 
на бизнеса на франчайз веригите?
Различните сектори на пазара са засегнати в различна степен

от кризата. Анкетираните споделят, че кризата се отразява

на реализираните обороти - в зависимост от бранша спадове-

те са средно то 10 до 70%. Сред най-силно засегнатите са нед-

вижимите имоти и други браншове, свързани с покупка на кре-

дит, а най-слабо - франчайзите от хранителният сектор. 63%

от анкетираните смятат, че спадът при техните компании е

по-малък от този при независимите предприемачи от техния

бранш, които не работят на франчайз. Като основната причина

за това те изтъкват факта, че франчайз компаниите работят

под по-известна марка и предлагат продукти с по-постоянно ка-

чество. Според 82% от запитаните след кризата, макар и с по-

ниски продажби, работещите на франчайз ще имат по-висок па-

зарен дял поради това, че от пазара ще отпаднат някои от не-

зависимите предприемачи.

Защо предприемачите кандидатстват 
за получаването на франчайз, 
а не започват самостоятелен бизнес?
Помолени да посочат двете главни причини за решението си да

купят франчайз, 52% от кандидатите казват, че правят това

заради силата на популярната марка, 59% - за да бъдат част от

национална или регионална верига, 72% - защото ще получат го-

това технология и обучение, 9% - заради възможността да заку-

пуват с отстъпка стоки, материали, реклама и т.н., 8% са посо-

чили и други отговори. Любопитното в този случай е, че фран-

чайзополучателите у нас вярват повече на "груповата сигур-

ност" отколкото на силата на търговската марка. 

Какви са параметрите на "средния" франчайз?
Такса: средната такса, събирана от франчайзодателите за

започване на франчайз бизнес е 5900 лв. За сравнение в САЩ тя

е 40 000 долара.

Месечни "роялти" вноски: компаниите, които събират таки-

ва такси ги определят средно на 4,9% от оборота. Някои фран-

чайзодатели определят минимална такса (например: 5% от обо-

рота, но не по-малко от 500 лв. на месец), а при трети (обикно-

вено форми на дистрибуционен франчайз) - такава такса няма,

но франчайзополучателите са задължени да купуват предлагани-

те стоки единствено от своя франчайзодател.

Такса за национален рекламен фонд: 4,2% от оборота - когато

такава такса се събира.

Общата инвестиция за започване на франчайз бизнес: 29 500 лв.

Брой обекти: франчайз веригите в България имат средно 11

обекта.

Среден срок на договора: 5 години.

Колко може да се печели от този франчайз бизнес: 73% от

франчайзополучателите са съгласни с твърдението: "Печалба-

та от моя франчайз е по-голяма от сумата, необходима ми за из-

дръжката на моето семейство".

На какво най-често се дължат конфликтите в
отношенията франчайзодател - франчайзополучател?
Конфликтите възникващи във франчайз веригите са по-скоро

рядкост. Франчайзодателите посочват като основни причини

за недоразумения - неспазването на стандартите за работа

във франчайз системата (19%) и неизпълнение на договорните

отношения от страна на франчайзополучателя (13%). Според

76% от франчайзодателите опитът им през последните 2 годи-

ни ги е убедил, че трябва да бъдат много по-прецизни при под-

бора на франчайзополучателите си и да следят дали те разби-

рат правилно процедурите, изисквани от бизнес модела. Този

опит е накарал 46% от франчайзодателите да повишат изисква-

нията си към кандидатите за франчайз като компаниите са въ-

вели допълнителни тестове или изисквания за финансова ста-

билност.

Как се появяват новите франчайз системи?
36% от новите франчайзи, започнали работа в страната през

последните 12 месеца са "внесени" международни вериги, а ос-

таналите 64% са български компании, които развиват бизнеса

си като започват да предоставят франчайз.

Средната сума, която новите български франчайзодатели ин-

вестират за разработване на нова франчайз система - операти-

вен наръчник, договор, брандинг, софтуер, тестове на кандида-

ти, обучение на франчайз мениджър, популяризиране на франчай-

за и други административни разходи е 48 000 лв.

Изследване на FRANCHISING.BG
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С колко процента ще нарасне за следващите 5 години
делът на продажбите, реализирани от франчайз
бизнеси в българската икономика?
Франчайз мениджърите са категорични, че делът на продажби-

те реализирани от франчайз компании през следващите 5 годи-

ни ще нарасне лавинообразно, като предположенията варират

силно - от 200 до 500%.

Кой е най-големият проблем 
и коя най-голямата възможност 
пред развитието на франчайзинга в България?
Практически единодушно - 92% франчайзодателите определят,

като най-голям проблем пред развитието на франчайзинга у нас

слабата информираност Франчайзодателите споделят, че едва

28%  от кандидатите за франчайзополучатели, които се обръ-

щат към тях са запознати с принципите на бизнес модела.Като

най-голяма възможност за развитие на франчайзинга се отбе-

лязва наличието на изключително голям брой неразработени

франчайз ниши -особено в сферата на услугите и в търговията

на дребно съществуват цели браншове, в които не се предлага

нито един франчайз бизнес (например: за разлика от България в

САЩ можете да започнете самостоятелен малък или среден

бизнес в различни категории като: автосервизи, химическо чис-

тене, ремонти по домовете, детски занимални, счетоводни къ-

щи и т.н.) 

Пълният текст на изследването е публикуван на адрес: 

www.franchising.bg/franchising_market.html
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Бъдещето на бизнеса
С какво българският франчайз
пазар се отличава от другите
пазари, където работи вашата
марка? 
В много аспекти, българският пазар е

сходен с развитите международни паза-

ри, на които нашите марки присъстват.

Българите като цяло са много мотиви-

рани да притежават собствен бизнес и

да стартират нов бизнес по доказано

успешен модел. Съществува засилен

потребителски интерес към добавена-

та стойност на марката (brand recogni-

tion and brand value) и нарастващо търсене на професионално

обслужване на клиентите. Потребителите в България също

така търсят специализирани центрове, където могат да полу-

чат продукти или услуги с високо качество - храна, фитнес или

козметични услуги. 

Защо предприемачите трябва да започват франчайз
бизнес? Не е ли по-добре да изчакат да мине кризата?
Франчайзингът е сред най-добрите бизнес възможности за

предприемачите по време на криза. Той предлага доказано ус-

пешен бизнес модел с минимизиран риск. Франчайзингът пре-

доставя достъп до непрекъснато обучение, оперативна подк-

репа, както и уникално ноу-хау, технологии и оборудване. Спо-

ред Търговския департамент на САЩ, много над 80% от фран-

чайз бизнесите продължават да работят 5 години след откри-

ването си, докато повече от половината от независимите

бизнеси са затворили след 6 години. Успешните предприемачи

намират възможности и в най-трудните времена. Тази криза

не прави изключение. От предприемаческа гледна точка, това

време е добро за откриване на франчайз. Причините за това

са много - една от тях е, че цените на наемите са се понижи-

ли в сравнение с преди една година. Също така, потребители-

те търсят добавена стойност за парите си. Ако те открият

доказана марка, предлагаща услуга или продукт, от който

имат нужда, на конкурентна цена и поднесени по професиона-

лен начин, потребителите ще предпочетат тази марка. 

Каква е най-голямата заблуда или неразбиране за
франчайзинга, с което се сблъсквате?
Най-големият риск за един франчайз е подменянето на бизнес

модела. Франчайз бизнесите се разрастват и успяват заради

същината на концепцията, която предлагат. Ако някой фран-

чайзополучател прилага система, различна от насоките, това

води до проблеми. Разбира се, един успешен франчайз трябва

винаги да бъде отворен към предложенията и иновативните

идеи на своите франчайзополучатели, но тези идеи трябва ви-

наги да се осъществяват по универсален, а не едностранен на-

чин. Друг типичен проблем във франчайз сектора е, че някои

франчайзополучатели вярват, че само защото са закупили ус-

пешен модел и марка, автоматично ще имат и успешен биз-

нес. Като във всеки друг бизнес, и във франчайзинга добрият

мениджмънт и постоянният маркетинг са сред важните фак-

тори за успеха.

Ако някой не знае какво е това "франчайзинг", как бих-
те му обяснил с едно изречение?
Франчайзингът е най-сигурният и безрисков бизнес модел за

предприемчивите хора, особено по време на криза. 

Как си представяте франчайзинга в България след 5
години?
След пет години, франчайз пазарът в България ще бъде подо-

бен на този в Гърция, един от най-развитите франчайз пазари

в Европа. Най-големите световни франчайз вериги вече при-

състват на българския пазар, но през следващите години тен-

денцията ще бъде за навлизане на по-специализирани франчайз

модели, особено в сектора на услугите. В България все още

има многобройни сектори с потенциал за развитие на фран-

чайз бизнеса 

Рандъл Нелсън
Мениджър на FitCurves и No+Vello за България, лектор на конференцията Франчайзинг бизнес в България

СРОК ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПРИ
СТАРТИРАНЕ НА ФРАНЧАЙЗ БИЗНЕС

До 1 година

До 3 години

73%

3% 24%
До 2 години
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Възможно е посочените данни да бъдат променени от франчайзодателя.

Станете партньор на Адрес - най-голямата на-
ционална мрежа от кантори за недвижими имоти.
Инвестицията, за да развиете собствен бизнес
чрез нашия франчайз е ниска, а в допълнение на
това ви предлагаме и гратисен период за месеч-
ните роялти вноски. 

Благодарение на целенасочената подкрепа при
избора на офис, обучението на служителите и в
текущата работа, вие ще бъдете самостояте-
лен, но съвсем няма да сте сам. С Адрес вие ще
предлагате най-широкия спектър от услуги - кре-
дитиране, застраховане и управление на имоти,
като използвате предимствата на единната ин-
формационна система с всички оферти на вери-
гата. Бизнесът ви ще бъде рекламиран в сайта
www.address.bg и други сайтове безплатно или
със значителни отстъпки, които Адрес ще дого-
варя за вас. С франчайза на Адрес вие имате въз-
можност да притежавате проспериращ бизнес и
да се радвате на собствения си успех. Първона-
чалната такса се определя от потенциала на ре-
гиона и на конкретното населено място. 

Допълнителната инвестиция е от 15 000 лв. до
20 000 лв., а срока на договора - 5+5 години 

Адрес

Защо
Адрес?

Ориентирани главно към страстните почитатели
на естетиката и красотата, салоните на VOGUE VISION
GROUP са обърнати и към онези, които ценят удоволс-
твието. Известна с добрия си имидж и с всепризнато-
то си майсторство, веригата на VOGUE VISION GROUP
е успяла да спечели доверието на изискана клиентела от
светския, деловия и политически елит, като държи на
качествено и впечатляващо обслужване. Компанията
съществува от 1994 г. и започва да развива своя фран-
чайз структура преди шест години. В момента разпо-
лага с 5 собствени и 15 франчайз салона за красота.
Целта ни е да предлагаме лукс и престиж на достъпни
цени. Ако вече имате фризьорски салон ви можете да
станете част от нашата верига, а ако нямате опит,
можете да изградите изцяло нов салон. Салоните са от
висок клас с луксозен интериор.

Водещ в развитието на групата е центърът за под-
готовка в гр. София, който предлага безплатни и неог-
раничени обучения за екипите на веригата през цялата
година. Този център се грижи за повишаване на качест-
вото на услугите, следвайки новите технически тен-
денции. Първоначална такса от 3600 евро, месечна так-
са от 300 евро, заплащана след първата година. Допъл-
нителната инвестиция е от 12 000 до 200 000 лв., а
срокът на договора е 2 г. 

Воуг вижън

С визия за
бизнес

Основана през 1977 г., на базата на успешна
стара семейна рецепта за бисквити с парченца
шоколад, Great American Cookies налага стандар-
тите в предлагането на гурме бисквити в тър-
говските центрове в САЩ. 

Благодарение на последователната страте-
гия и качеството на продуктите Great American
Cookies се радва на 30-годишен непрекъснат
възход и на лидерство в продажбите на бискви-
ти в моловете. С Great American Cookies клиен-
тите могат да се радват на нещата, които
правят живота сладък - независимо дали искат
вкусни пресни бисквити, брауни или първата
оригинална бисквитена торта. 

Освен че е №1 по продажби на бисквити в мо-
ловете на САЩ, Great American Cookies притежа-
ва своя верига за доставки и има обширна мре-
жа от франчайзи, което я прави още по-привле-
кателна възможност за нов бизснес. 

Огромното предимство на компанията са па-
тентованите рецепти за любимите бисквити
на Америка 

Great American Cookies

Великите
бисквити

Нашият успех зависи от успеха на нашите фран-
чайз партньори, затова правим всяко заведение ка-
то наше собствено. Компанията съществува от 10
години, като има 7 ресторанта, 2 от които са
франчайзи. 

С натрупаното ноу-хау през 10 годишния си опит
ние предаваме на франчайзополучателя система за
цялостното изграждане и управление на заведение-
то, обучение и собствен франчайз. 

Ценен е и имиджът, който имат ресторантите
на Дон Домат - символ на вкусна храна, приятен ин-
териор и добро обслужване на достъпна цена. С пър-
воначалната такса франчайзополучателят си купу-
ва формулата  за успеха. Срокът за възвръщане на
инвестицията е до 2 години. Франчайзът на Дон До-
мат е предназначен както за големи компании, така
и за предприемачи, които желаят да развият този
бизнес като свой собствен. 

За таксите има две възможности - първоначална
такса от 100 000 лв. с месечна такса от 0 до 4% или
първоначална такса от 30 000 лв. с месечна такса
от 0 до 7%. Необходимата инвестиция е от 50 000
до 400 000 лв., а срокът на договора е 10 години 

Дон Домат

Пица като
приказка

The Athlete's Foot (TAF) е първият в света най-
голям франчайзодател на магазини за спортни
обувки и днес е признат за световен лидер във
франчайзинга на спортни обувки. 

Робърт и Дейвид Ландо откриват първия ма-
газин The Athlete's Foot през 1971 г. в Питсбърг,
Пенсилвания. Това е първият по рода си специа-
лизиран магазин за спортни обувки в САЩ. Ско-
ро след това The Athlete's Foot започват да пред-
лагат франчайз на територията на щатите и
първият такъв магазин е открит в Ошкош,
Уисконсин. Първият франчайз в друга държава
отваря врати през 1978 г. в Аделейд, Австра-
лия. В момента компанията има над 600 мага-
зина в повече от 40 страни. 

Високите финансови резултати на франчай-
зополучателите на The Athlete's Foot се дължат
на изключителния луксозен дизайн на магазини-
те, на отличното обслужване и на постоянна-
та им обратна връзката с централата на ком-
панията 

The Athlete's Foot

Бизнес за
шампиони

БОРА Солюшънс е българска високотехнологич-
на компания, която може да внедри високите тех-
нологии във вашата франчайз верига. Компания-
та има богат опит в изграждането на ERP систе-
ми за управлението на бизнеса и е сертифициран
златен партньор на Microsoft. 

Предлаганата фамилия от софтуерни продук-
ти е собствена разработка на компанията и спо-
мага за управление на бизнес процесите, подобря-
ване на услугите и повишаване на ефективност-
та във вашия обект или търговска верига. Особен
интерес представлява интегрираната информа-
ционна система за корпоративно управление BORA
Business Solution, чрез която се регулират еднов-
ременно финансите и счетоводството, човешки-
те ресурси, връзките с клиентите, веригата за
доставки и офиса организацията. 

БОРА Солюшънс предлага също доставка и ли-
цензиране на продуктите на Microsoft и изгражда-
не на ефективни информационни решения 

БОРА Солюшънс

Технологиите във
франчайзинга



7

София, хотел Шератон, 2 и 3 ноември 2009

Възможно е посочените данни да бъдат променени от франчайзодателя.

D&N Автосервизи е компания с 20-годишен опит
и сервизи в 9 от големите градове в България. D&N
е официален партньор и вносител на оригинални
авточасти на най-големите световни производи-
тели. 

С нашия франчайз всеки франчайзополучател ще
получи доказан бизнес модел за управлението на ав-
тосервиз, обучения за мениджъра и служителите,
помощ при проектирането и оборудването на сер-
виза, 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 подобрите работата си по стандарти-
те на D&N. 

Можете да се присъедините към D&N Автосер-
визи и като създадете нов обект, за което ще по-
лучите готова концепция и подкрепа при всяка
стъпка от изграждането на вашия нов и успешен
бизнес 

D&N Автосервизи

Сервизът -
лидер

Франчайз пакетът на Компютър Трабълшутърс е
насочен към хора с добри компютърни познания и им
предоставя методика, по която да печелят пари и
да получават удовлетворение от предлагане на сво-
ите умения. Франчайзът включва бизнес модел, пър-
воначално и текущо обучение, коучинг и множество
вътрешни и международни информационни и кому-
никационни канали за подкрепа и техническа помощ
между членовете на организацията. Обучението
включва познания в областта на финансите, основ-
ните операции и маркетинга, като се акцентира
върху това как франчайзополучателят да достига
до своите клиенти и да продава успешно услугите
си във формат "печеля-печелиш". Типичният фран-
чайзополучател е компютърен специалист, с компе-
тенции на системен/мрежов администратор, асем-
блатор, софтуерен консултант или специалист по
поддръжка, който иска да започне малък бизнес сам
или в партньорство с приятел/колега. Входна фран-
чайз такса е 6000 лв., месечна франчайз такса - 110
лв. Събира се и месечна вноска за маркетингов
фонд: 20 лв. Срок на договора е 10 г., с възможност
за безплатно продължаване. Изисква се допълнител-
на инвестиция за първоначална локална реклама в
местни медии - 1000 + лв. 

Computer Troubleshooters

Твоята 
лична висока
технология

Американската компания Кървс Интернешънъл
е най-големият фитнес франчайз в света с пове-
че от 11,000 клуба и 4 милиона членуващи в 74
страни. FitCurves е клуб, създаден специално за же-
ни, предлагащ цялостна 30-минутна тренировка и
персонализирано обслужване на клиентите. Кон-
цепцията е ориентирана към жени от всички въз-
расти и с различна степен на физическа подго-
товка. Фитнес уредите са създадени специално за
женското тяло на принципа на хидравличната ре-
зистенция и без тежести. 

FitCurves навлиза в България през 2009 година.
За няколко месеца са открити клубове в София,
Пловдив (2), Варна и  Бургас. Предимствата на
франчайза на FitCurves са в доказано успешния биз-
нес модел за малък и семеен тип бизнес, в цялос-
тното обучение и оперативната подкрепа преди,
по време и след откриването на клуба. 

Първоначалната такса е USD 28, 000, месечна
такси - USD 395, срокът на договора е 10 години,
необходима е и допълнигелна инвестиция 

FitCurves

Силата 
да учудиш себе си

Пекарните Лекорния са новият проект на ХЛЕ-
БОЗАВОД КОРН АД - един от най-големите индус-
триални производители на хляб и замразени хлеб-
ни изделия в България. 

Основната идея на пекарните е да предлагат
винаги прясно изпечени на място хляб и хлебни из-
делия, с гарантирано високо качество, а в допъл-
нение към тях и винаги пресни торти и пасти. 

ХЛЕБОЗАВОД КОРН е на българския пазар от
2003 г. и за шест години успява да се нареди сред
петте най-големи хлебопроизводители в страна-
та. Успешният старт на проекта Лекорния е пос-
тавен с откриването на първата пекарна в гр.
Бургас през месец март 2009 г. За 6 месеца амби-
циозният висококвалифициран екип, работещ по
проекта, успява да открие 5 пекарни, които фун-
кционират успешно по стандартизиран бизнес мо-
дел. 

Необходима е първоначална инвестиция - от 30
000 до 40 000 лв., месечни такси - няма, а срокът
на договора е минимум 5 години 

Лекорния

Къде си
изкарваш
хляба?

Станете част от Първата национална ДДД ком-
пания и да започнете да печелите веднага от разра-
ботения бизнес модел. Това е бизнес с много ниска
първоначална инвестиция и висока норма на печал-
ба - в някои случаи до 80%. Не е нужно да имате
опит в борбата с вредителите - ние ще ви обучим
и ще ви предоставим всичко необходимо за дей-
ността. 

Добрата новина е, че много от вашите потенци-
ални клиенти - всички обекти с обществено пред-
назначение, са задължени от РИОКОЗ да ползват ус-
лугите на фирма за ДДД (Дезинфекция, Дезинсек-
ция, Дератизация). Пазарът е необятен - магазини,
търговски центрове, хотели, заводи, складове, ло-
гистични центрове, гари и автогари, бензиностан-
ции, паркове, градини, частни домове, обща етажна
собственост и т.н. В зависимост от сезона инвес-
тицията ви може да се върне за броени месеци.
Първоначалната такса е 4400 лв., месечната такса
- 7,5% от оборота, допълнителна инвестиция няма,
а срокът на договора е 4 години 

Insecta

Бизнесът с
най-малката
инвестиция

IQ International Quality центрове за езиково и компю-
търно обучение е най-специализираната и най-влия-
телната образователна организация в Европа.  Като
лидер в езиковото и компютърно обучение в Югоиз-
точна Европа тя води езиковото и компютърно обу-
чение до нови, по-високи нива. Със своите повече от
20 години успешно и новаторско присъствие, Евро-
пейската Образователна Група печели признанието на
Европа и е първата образователна асоциация на Ста-
рия континент, която получава сертификат за качес-
тво ISO 9001 TUV за своите образователни услуги, ця-
лостна работа, както и за мениджмънт. Днес Евро-
пейската Образователна Група оперира в 4 страни в
Югоизточна Европа с мрежа от 250 езикови и 120
компютърни училища, които предлагат сертифици-
рани образователни програми, създадени специално
според нуждите на пазара и на обучаващите се. С IQ
International Quality вие можете да развиете бизнес ка-
то се възползвате от непрестанно повишаващата се
нужда от владеенето на английски език и от компю-
търно обучение. Първоначалната такса за училище по
чужди езици е 25 000 лв., а училище за компютърно
обучение - 5000 лв. Допълнителна такса от 8,5 % +
ДДС от оборота за национална реклама, текуща под-
крепа и продължаващо обучение 

IQ International Quality

Знанието
е пари International QualityInternational Quality
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Каталог на изложението

Възможно е посочените данни да бъдат променени от франчайзодателя.

MATHNASIUM е учебен център, за деца от вто-
ри до осми клас. При нас те имат възможността
да разберат и обикнат математиката, да създа-
дат и развият начин на мислене, който ще им бъ-
де полезен за цял живот, независимо от това с
какво ще се занимават. Ключът към разбирането
на математиката е усета към числата. Той не се
развива случайно, а се изгражда в процеса на сре-
щи и взаимодействия със специфичен набор от
идеи и умения, представени по разбираем за дете-
то начин. Методът на MATHNASIUM е резултат
на тридесетгодишния труд на Лари Мартинек, ус-
пял да разбере начина на мислене на децата и да
създаде успешен подход към съзнанието им чрез
обучението по математика. Този подход се гради
върху убеждението, че човек запомня за цял жи-
вот само нещата, които наистина разбира и умее
да прилага. България е една от 15-те страни, в ко-
ито се развива веригата като от две години в
София вече успешно работят 2 училища MATHNA-
SIUM. 

Първоначалната такса е 25 000 лв., месечната
такса е 13% от приходите, но не по-малко от 15
лв. на ученик. Допълнителната инвестиция е 40
000 лв., а срокът на договора - 5 години 

Mathnasium

Като 
две и две - четири

Натурхаус налага своята уникална концепция в
България, която съчетава продажбата на хранител-
ни добавки с експертен диетологичен съвет. Това е
уникална възможност за бизнес на динамичния и пос-
тоянно развиващ се пазар на борбата с проблемите
със свръх теглото и затлъстяването. 

Само през 2007 г. ние сме отворили 348 нови цен-
търа по света, с което обектите на Натурхаус
стават общо над 1700. Първият ни център в Бълга-
рия отвори врати през 2008 г., а плановете ни пред-
виждат до 2015 г. в цялата страна да заработят
130 франчайза. 

За да се открие франчайз на Натурхаус е необхо-
димо собствено или наето помещение от 40-50
кв.м., с добро местоположение и голяма витрина в
град с над 15000 жители. В ежедневните операции
участват двама души - продавач и диетолог-консул-
тант. 

Този бизнес е подходящ за инвеститори, търгов-
ци, лекари, фармацевти, диетолози или биолози. Пър-
воначална такса няма, допълнителната инвестиция
е 30 000 лева, срокът на договора е 5 години, а го-
дишната такса е 720 евро. 

Nature House

Франчайз за
здравословно хранене

NBB National Business Brokers е водеща междуна-
родна партньорска мрежа от консултанти, които
предоставят специално пригодени към нуждите на
вашия бизнес услуги в областите: маркетинг и рек-
лама, бизнес брокерство и корпоративни финанси.
Успехът в сделките изисква широки познания и
практически опит. Затова NBB предоставя високо-
качествени услуги, които са резултат от познава-
не на пазара, способност да анализираме и да дейс-
тваме спрямо ситуацията. Успехът се основава
предимно на фундаментални ценности като отли-
чен мрежов маркетинг, тясно сътрудничество с
клиенти, конфиденциалност, опит, етичност, не-
зависимост и специализация. NBB е член на IBBA
(Международна Асоциация на Бизнес Брокери) и на
M&A Source, най-голямата организация за посредни-
чество в маркетинг, реклама и бизнес брокерство
по света. NBB National Business Brokers предлага
мастър франчайз за цялата територия на страна-
та. Условията за Мастър Франчайз са: франчайз
пакет: EUR 50 000 (вкл. първоначална такса), лицен-
зионна такса (роялти) - 7% от оборота и фонд рек-
лама - 3% от оборота. Продължителността на до-
говора е 10 години (подлежащ на подновяване без
допълнителни такси) 

NBB

Стани
бизнес
консултант

Испанската компания No+Vello е най-бързо раз-
растващият се франчайз в Испания и Португалия
с повече от 450 салона, открити в рамките на
две години. No+Vello предлага ексклузивна специа-
лизация във фотоепилация, технология с Интен-
зивна пулсираща светлина (IPL) от последно поко-
ление и уникалната концепция "една цена на всяка
зона" (40 лева). 

Основните предимства на франчайза са: ниски
разходи за помещение (мин. 35м2) и персонал, па-
зар с ясна тенденция на растеж (повече от 80%
от жените и 50% от мъжете считат нежеланото
окосмяване по тялото за проблем), конкурентнос-
пособност (ниска цена на традиционно скъпа услу-
га, сигурен, ефективен и безболезнен метод на
епилация) и цялостно оперативно обучение и подк-
репа преди, по време и след откриването на сало-
на. 

Първоначалната такса е 25 000 евро, месечни-
те такси са 300 евро, срокът на договора е 5 го-
дини. Изисква се допълнителна инвестиция за обу-
чение и апаратура 

No+Vello

Бизнес 
за всяка зона

MaggieMoo's е любимата дестинация за слад-
ки изкушения. Нашият примиум сладолед се сер-
вира в закачлива обстановка и всяка
MaggieMoo's Treatery сладкарница предлага раз-
нообразие от прясно приготвен супер примиум
сладолед, сладки добавки, смуути, сорбети, и
сладоледени кексчета. 

Известни като новатори в своята катего-
рия, ние създадохме първите в света сладоледе-
ни кексчета, както и Maggie-O сладоледен санд-
вич с бисквити Oreo™. Франчайзът на
MaggieMoo's  е награждаван нееднократно от
Националната Асоциация на търговците на сла-
долед с престижната награда Blue Ribbon за
вкус, консистенция, и цялостен вид на най-из-
вестните ни вкусове. 

MaggieMoo's съществива от 1989г. и има ре-
путацията на най-добрия сладолед в САЩ. 

В момента под марката работят 173 мага-
зина, в които се предлага незабравимо изживя-
ване от интерактивното приготвяне на сладо-
лед 

Maggie Moo's

Най-сладката
работа

Marble Slab Creamery, водещ доставчик на супер
примиум ръчно смесен сладолед, поставя своите
стандарти за качество на изключително високо ни-
во. Основана през 1983г. компанията е известна с
това, че предлага най-пресния сладолед на планета-
та Земя! 

Marble Slab Creamery супер примиум сладолед е
домашно приготвен с най-чистите и изкусителни
съставки в света - ванилия от Мадагаскар, най-
нежния европейски шоколад, и прясно пълномаслено
мляко от местните ферми. Като добавки Marble
Slab Creamery предлага само най-пресните плодове и
най-добрите ядки, бонбони и бисквити. Благодаре-
ние на това, че Marble Slab Creamery сладолед се пра-
ви на малки партиди във франчайз обекти и се сер-
вира в прясно изпечени вафлени фунийки, леденото
изкушение си е спечелило много верни последовате-
ли. 

Най-голямото предимство на Marble Slab
Creamery е, че всеки посетител може да избере своя
личен, единствен по рода си десерт, който ще бъ-
де приготвен на място. Marble Slab е на междуна-
родния пазар с над 380 обекта в САЩ, Канада, ОАЕ и
предстои отваряне на нови обекти във Великобри-
тания, Мексико, Сингапур 

Marble Slab Creamery

Бизнесът е 
в ръцете ти
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Възможно е посочените данни да бъдат променени от франчайзодателя.

Office 1 Superstore е международна франчайзинго-
ва компания, с верига магазини за офис продукти,
мебели, техника и консумативи, с централно управ-
ление във Флорида, САЩ. Към 2009 г. под марката
Office 1 Superstore работят над 600 магазина в по-
вече от 30 държави. В България компанията навли-
за през 1997 г, като предоставя правата върху
търговската марка на кооперация "Панда". Отскоро
кооперация "Панда" е и основен търговски предста-
вител на "Мобилтел" ЕАД, както за физически лица,
така и за корпоративни клиенти. В магазините на
OFFICE 1 SUPERSTORE, работещи под мотото
"Всичко за Вашия офис под един покрив" могат да
се закупят едновременно: канцеларски материали,
офис мебели, офис техника и консумативи, книги,
подаръчни стоки, всички продукти и услуги на Мо-
билтел,  почистващи и миещи средства, както и
други стоки за бита. Могат да се заплатят кому-
налните сметки, да се направят застраховки, да се
закупят билети за концерти, да се заплатят само-
летни билети, екскурзии и почивки и още много дру-
ги. Еднократна такса от 2000 лв., месечна такса -
от 220 лв. до 1600 лв., допълнителна инвестиция
от 50 000 лв. до 100 000 лв., срок на договора - 5
години. 

Office 1 Superstore

Всичко за
вашия бизнес

С франчайзът на  RICHMART вие можете да отк-
риете свое ателие за мъжки костюми. За това не се
изисква нито голяма инвестиция, нито опит в мода-
та. Ателиетата на RICHMART предлагат костюми
по еталон като костюмът се ушива едва след като
клиентът си го избере. Така нашите клиенти получа-
ват качеството на ръчната изработка на цената на
промишленото производство и костюмът става не
само евтин, но и красив, удобен и уникален! Предим-
ствата на франчайза на RICHMART са актуална мо-
да, огромен избор, ниски инвестиции и уникалност на
предлаганите костюми. Мъжкият костюм е облек-
лото на съвременния мъж - така е днес, така е било
и преди 100 години, така ще бъде и занапред. Хората
все така ще продължават да посрещат по дрехите.
Франчайзът на RICHMART подходящ както за предп-
риемачи без опит в областта на модата, така и за
моделиери и шивачи, които желаят да оптимизират
работата си като повишат производителността
си многократно.

Първоначалната франчайз такса е 3000 лв., до-
пълнителната инвестиция - от 2 000 лв. до 20 000
лв.,  месечната такса е 5% от оборота, които ще се
реинвестират в реклама на вашата територия, а
договорът е безсрочен 

Richmart

Костюми
по мярка

Sbarro е международна верига италиански рес-
торанти за бързо хранене. Всички ястия се при-
готвят по уникални италиански семейни рецепти
с пресни и висококачествени продукти, често и
пред самите посетители.

Eastern Bazaar е верига ресторанти за бързо
хранене с кухня от Близкия Изток. Веригата се
развива динамично и има новооткрити обекти в
големите търговски центрове в Москва и регио-
на. "Eastern Bazaar" има уникална концепция, която
обединява "food-court" формата в моловете с от-
личното качество на източната домашна кухня.

Двата ресторанта могат да се открият поот-
делно или заедно в един мулти-бранд обект. Необ-
ходимата площ и между 60 и 400 кв.м., а нужната
инвестиция започва от 180 000 USD. Еднократна-
та франчайзинг такса от 15 000 USD до 65 000
USD, а месечната роялти такса - от 6% до 8% от
оборота. Договорът е 5-годишен с възможност
за подновяване 

Sbarro
Eastern Bazaar

Кулинарна
комбинация

Нашият индивидуален подход Ви гарантира, че
Вие няма да сте просто поредният участник на
пазара. CENTURY 21 е най-голямата фирма за нед-
вижими имоти в света със 148 000 брокери и
8500 офиса в над 71 държави. Компанията се гор-
дее с това, че предлага най-добрите обучения и е
единствената фирма за недвижими имоти в "TOP
125 Training Magazine" (класацията на фирмите с
най-добри обучения в света). 

Според изследване на маркетинговата компа-
ния Millward Brown, CENTURY 21 е най-разпознавае-
мата марка за недвижими имоти в световен ма-
щаб. В България компанията работи от 2007 г. и
е открила 9 франчайз офиса. С присъединяването
си към CENTURY 21 франчайз партньорите ста-
ват част от глобална система от офиси за нед-
вижими имоти и получават достъп до база данни
с недвижими имоти във всички части на света. 

Параметрите на франчайза (такси, срокове и
т.н.) са конфиденциални 

Century 21

Индивидуален
подход към всеки 

Pretzelmaker и Pretzel Time представят своите
всеизвестни меки претцели през 1991г.  и със
своите примиум меки претцели и закуски зае-
мат лидерска позиция в тази област. 

По цял свят двете марки се специализират в
предлагането на парещи, прясно изпечени, прет-
цели, претцел дог, прясно изстискана лимонада
и студени напитки. 

Pretzel Time оперира в над 130 магазина в 30
щата и извън САЩ. Pretzelmaker могат да се от-
крият в 190 магазина в 33 щата и други две
държави 

Pretzelmaker

Бъдете
новатор

Про-Бионика произвежда и доставя ултра леки
протези за долни крайници, изготвени по поръчка.
Компанията възниква, за да задоволи необходи-
мостта от висококачествени протези на дос-
тъпни цени. 

Успехът на Про-Бионика е забележителен - само
за 4 години марката печели 1/3 от пазара за про-
тези в Полша. Скоро компанията изгражда своя
производствена база и полага основите на фран-
чайза си. Нуждата от протези не се влияе от по-
литически или икономически условия и тяхното
производството е доказало своята устойчивост
на икономически рецесии. 

Първоначалните инвестиции са сравнително
ниски и имат бърза възвращаемост. Допълнител-
но, това е чудесна възможност да служиш на хо-
рата в нужда и в същото време да управляваш
бизнес. 

Първоначалната такса е 30 000 евро, допълни-
телната инвестиция - 90 000 евро, а месечните
такси - 5%. Договорът е безсрочен 

Pro-Bionica

Стъпете
на крака
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Каталог на изложението

Възможно е посочените данни да бъдат променени от франчайзодателя.

Sexwell е най-големият търговец на едро в тър-
говията с продукти за възрастни и най-голямата
верига секс магазини в страната. 

Приемник е на първите секс магазини Танго,
създадени през 1991 г. От 2006 г. Sexwell предлага
партньорство на франчайзингови начала. С голя-
мото разнообразие от висококачествени стоки
(над 2000 артикула) Sexwell е утвърден лидер на
пазара. 

Новия сайт sexwell.bg е пример за иновация в он-
лайн търговията и за специално отношение към
крайните клиенти. Присъединявайки се към идеята
Sexwell, вие ще се възползвате от популярността
на марката, от оперативната система за управ-
ление на магазини и от нашия 18-годишен опит. 

Първоначалната такса е 2500 лева, месечна
такса - 300 лева, срокът на договора е 1година.
Необходима е допълнителна инвестиция за първо-
начално зареждане от 5000 лева 

Sexwell

Бизнес 
за големи

Кой е казал, че здравословното хранене не може
да бъде и вкусно?! Все повече и повече хора се об-
ръщат към здравословното хранене, като това е
перспективна тенденция и в световен мащаб. Ве-
ригата FIXMIX предлага сокове, които се пригот-
вят пред клиента, както и сандвичи, салати и де-
серти - свежи, балансирани и приготвени от най-
висококачествените продукти. Благодарение на
специално разработената франчайз програма на
компанията, вече можеш да започнеш собствен
бизнес, като част от семейството на FIXMIX.
Първоначалната инвестиция може да се възвърне
за около година и половина. Ако мислиш, че вкусна-
та и здравословна храна е и твоята формула за
успешен бизнес, свържи се с нас още днес.

Първоначалната франчайз такса е 9000 лв., до-
пълнителната инвестиция - от 60 000 лв. до 90
000 лв., месечната такса e 5% от оборота, но не
по-малко от 1000 лв., а срокът на договора е 5+5
години 

FixMix

Juice for Life

FONEX е верига магазини за мобилни телефони и
услуги, собственост на Кооперация "Панда". Компа-
нията стартира своята дейност през 2005 г. Към
момента над 20 магазина работят под търговска-
та марка FONEX, като плановете предвиждат от-
варянето на 30 нови магазина в рамките на 2009 г.
През 2009 г. компанията подписа договор за основ-
но търговско представителство с "Мобилтел"
ЕАД. Като основен партньор на М-тел, FONEX
предлага богата гама мобилни апарати и аксесоа-
ри. Веригата предлага и услугите: Заплащане на ко-
мунални разходи чрез системата на EasyPay,
сключване на застраховки, продажба на билети и
много други. Безспорните предимства на магазини
FONEX са богатият асортимент, достъпните це-
ни, гъвкавият подход към клиента и широката ау-
дитория, към която са ориентирани. За всички ди-
лъри, които имат желание за партньорство с
FONEX, Кооперация "Панда" е подготвила условия на
базата на Франчайзинг. Това е една възможност за
приобщаване на амбициозни фирми и физически ли-
ца в голямото семейство на FONEX. Еднократната
първоначална такса е 1000 лв., месечната - 200
лв., срокът на договора е 5 години, а допълнител-
ната инвестиция 15 000 лв. - 30 000 лв. 

Fonex

Мобилен
бизнес

Създадена през 1993 г., ФОРОС-НАЦИОНАЛНА КОМ-
ПАНИЯ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ е една от първите ком-
пании в България, опериращи в бизнеса с недвижими
имоти. В резултат от дългогодишния ни опит и ус-
тановени традиции ние предлагаме на клиентите си
услуги с най-високо качество. Концепцията ФОРОС е
една от най-успешните в сферата на недвижимос-
тите в България. Ние сме мотивирани да Ви напра-
вим лидери на пазара, защото осъзнаваме, че чрез
Вас ще станем по-силни! Затова ще погледнем на
Вас като на равноправни партньори. Закупуването
на франчайзинг от ФОРОС е най-прекият път до ус-
пеха в бизнеса с имоти! Ставайки партньори на ФО-
РОС вие ще запазите своята независимост като в
същото време ще придобиете цялостната бизнес
концепция на една утвърдена марка. Присъединете се
към успешния екип на ФОРОС, станете част от на
най-силния бранд в бизнеса с недвижими имоти, за-
щото заедно можем повече! 

Първоначалната такса се определя от пазара и
териториалния обхват, като има възможност за
разсрочване на плащането. Месечната такса е от
7% до 10% от оборота. Необходима е допълнителна
инвестиция за оборудване на офис. Срокът на дого-
вора е 5 години 

Форос

Недвижимите
имоти

Слънце Луна ви предлага възможност за бизнес с
производство и разпространение на храни в един
стремително развиващ се пазарен сегмент. Наши-
те пълнозърнести хлябове и тестени изделия са
уникални и нямат аналог на пазара. Затова пред ва-
шата печалба няма ограничения и успехът ви ще за-
виси изцяло от самите вас. "Слънце Луна" ви пре-
доставя напълно разработеното ноу-хау, необходи-
мо за успеха на вашия нов бизнес. Ние произвежда-
ме и доставяме на нашите франчайзополучатели
всичко необходимо, включително брашното и гото-
вите смеси за печивата. Така за вас остава единс-
твено ангажиментът да приготвяте и предлагате
храните "Слънце Луна"  като спазвате оригинални-
те рецепти и технологии. Нашият франчайз не ви
поставя  изисквания за достигане на определени па-
зарни и финансови резултати. Успехите ни през го-
дините доказват, че Слънце Луна е печеливша биз-
нес формула, която ще ви помогнем да усвоите и
вие. 

Първоначалната такса е 11 000 евро, месечната
такса - 5% от оборота, събира се и такса за рек-
лама 4% от оборота. Допълнителната инвестиция
е от 15 000 лв. до 30 000 лв. Договорът се сключ-
ва за 5+5 години 

Слънце Луна

Има хляб 
в този бизнес 

Стани партньор на "Световната франчайз верига
на годината" според класацията TOP 500  на Еntrepre-
neur Magazine. SUBWAY заслужи този приз за 2009 г.
с отличните бизнес резултати на своите над 30 000
ресторанта в 86 страни по света. Компанията е ос-
нована 1965 г., а първият франчайз ресторант е от-
ворен през 1974 г.

Като франчайз партньор на SUBWAY можете да
работите под името търговска марка със световна
известност при това с първоначална инвестиция,
която е сравнително ниска за бранша. Плановете на
компанията са до 2015 г. в България да оперират 27
ресторанта. Обучението на мениджъра на новия
обект е в рамките на 2 седмици и се провежда в за-
висимост от езика, който владее - съответно във
Франция, Германия, Русия, САЩ или Дубай. Всеки от
новите ни партньори получава пълното ни ноу-хау и
необходимата подкрепа при изграждане на ресторан-
та и през целия период на договора.

Първоначалната такса е 7 500 евро, като 50% се
възстановяват ако ресторантът отвори до 1 годи-
на от подписване на договора. Месечната такса е 8%
от оборота + 4,5 % от оборота за реклама. Допъл-
нителната инвестиция е от 50 000 до 100 000 евро,
а срокът на договора е 20 години 

Subway

Жълтата
подводница
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София, хотел Шератон, 2 и 3 ноември 2009

Възможно е посочените данни да бъдат променени от франчайзодателя.

Който твърди, че кафето от автомат е нис-
кокачествено и не струва, значи не е опитвал ка-
фе от вендинг машините на Челси Кафе. Ние
предлагаме напитки с изключително качество и
аромат, използвайки българска изворна вода и но-
вите технологии в здравеопазването. 

Възможността за бизнес, която ви предлагаме
е алтернатива на кризата и един бизнес пакет
Челси Кафе може да замести едно работно мяс-
то. За да получавате един приличен доход е дос-
татъчно само да поставите машината, която
ще получите от нас на оживено място - на спир-
ка, в подлез, в учреждение или учебно заведение.
Кафето е традиционната напитка в България и
употребата му не се влияе силно от икономичес-
ките кризи. 

Първоначалната такса е 6 200 лв., годишната
такса е 1000 лв., а срока на договора е 3 г. Допъл-
нителна инвестиция - няма! 

Челси кафе

Бизнес срещу
кризата

От 1954г. насам Shoebox са най-добрите мул-
ти-бранд магазини за луксозни и дизайнерски дам-
ски обувки, чанти и аксесоари. Репутацията на
Shoebox е изградена върху огромния продуктов
асортимент от предлагани стилове, които опре-
делящи модните тенденции. 

Shoebox омайват жените с най-новите колек-
ции на водещи европейски и американски дизайне-
ри като Jimmy Choo, Stuart Weitzman, Balenciaga,
D&G, Giuseppe Zanotti, Marc Jacobs, Chloe, Casadei,
Salvatore Ferragamo, Michael Kors, Arturo Chiang,
Vince Kamuto, BCBGMaxAzria и Bill Blass. 

Изключителната продуктова гама и индивиду-
алното изживяване от пазаруването са спечелили
на Shoebox многобройни последователки по света,
които ценят изтънчения вкус. Shoebox са предс-
тавени в 16 страни като предстои откриване на
магазини в Южна Корея, Виетнам, Кувейт, Аруба и
Ангола 

Shoebox

На прав 
път сте!

Книгата Франчайзинг бизнес можете да поръчате и на сайта www.franchising.bg.

Франчайзинг бизнес е първата книга по темата, която излиза
в България. Авторът е участвал в създаването на редица
франчайз системи в България и затова съдържанието покрива
основите аспекти на франчайзинг практиката. Информацията
е предназначена за потенциалните франчайзополучатели и за
тези, които искат да развият бизнеса си като започнат да
предоставят франчайз на други предприемачи.

“В деня когато видях ресторанта на братята Макдоналд се
почувствах като съвременен Нютон, върху главата на който е
паднал картоф.” - Рей Крок, създател на франчайза на Макдоналдс
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