Franchising Gelato Artigianale Italiano
SIRKET HAKKINDA BILGI:
Sirketin adi: Franchisor: konstantopoulou p.bortolini m.o.e
Marka: Gelato Artigianale Italiano
Vergi Kimlik No: 997562070
Web sitesi: www.gelatoartigianaleitaliano.com
Sektör: Cafe, bar, restaurant, dondurma dükkani

ILETISIM:
Adres: 6-8 Averof Str. 85100 Rodos YUNANISTAN
Telefon: +30 224 1038108
Mobil: +30 6983254727 (Rodos) +39 335 6164919
E-mail:
Skype:
marco_psg1
Facebook: Gelato Artigianale Italiano
Blog: Gelato Artigianale Italiano

FRANCHISING HAKKINDA BILGI:
Kurulus Yili: 2010
Kurulu Bulundugu Ülke Sayisi: 2
Baslangiç Yatirimi: 25.000 Euro minimum
Giris Ücreti: 10.000 Euro (egitim dahil)
Reklam katilimi : Yok
Baslangiç Egitimi: Var

FAALIYET TANIMI:
Gelato Artigianale Italiano, 2010 yilinda özel bir amaçla kurulmus bir markadir: Yüksek kalitede
ev yapimi dondurma üretimi ve satisi konusunda uzmanlasmis bir dükkanlar zinciri kurmak ve
gelistirmek. Kim kendi basina bir dondurma dükkani açmak ister?
Bu, cevaplanmasi kolay bir soru degildir: Kendi basina açmak ya da franchising destegine sahip
olmak.
Bazi girisimciler franchising desteginden vazgeçer, çünkü bunu kendi baslarina yapabileceklerini
düsünür. Franchising'i özel yapan sey nedir? Hiç tecrübeniz olmadan (kurutulmus süt / süt tozu gibi)
daha düsük kalitede ürünler kullanarak dondurma dükkani açma macerasina atilmali misiniz? Bu
durumda, tasarruflarinizi malzemenin kalitesine tercih edersiniz. Ancak hepsinden öte, her
isletmenin yüz yüze gelebilecegi risklerin detaylarini bilemezsiniz. Kaçinilmaz sonuç nedir?
Memnuniyetsiz / mutsuz müsteriler, satislarda düsüs ve dükkani erken kapatma. Ne yazik ki, süreç
siklikla böyle olur, ve hayal kirikligi ve zaman kaybinin ötesinde, kisi bir sürü para kaybeder.
Kendinizi niçin Gelato Artigianale Italiano'ya teslim etmeyesiniz? Bir franchising üyesi olarak, bu
tür bir iste size uzun yillarin tecrübesini sunabiliriz, hammaddelerin özel tedarigi, canli ve
kazandiran bir düzen, bunun gibi özel bir isletmenin sahip olabilecegi bir sürü problem hakkinda

bilgi sahibi olarak bunlardan kaçinma firsati, ve sonuç olarak, "Italyan Sanati"ni ögrenmek ve
mükemmel bir ürünle müsterileri heyecanlandirip bastan çikartmak için ihtiyaciniz olan gerekli ve
kaçinilmaz egitim.

KALITE BIZIM GÜÇLÜ YANIMIZDIR
Baslangiçtan itibaren, Gelato Artigianale Italiano, bir sürü düsük Pazar profili seçeneklerinden
karakterize ve çesitlendirilmistir. Birçok alternatif dondurma sadece toz ve endüstriyel ürünlerden
yapilmistir. Bunun yerine, bizim Italyan dondurmamiz doganin sundugu taze süt ve ürünlerle
yapilmalidir. Biz her zaman 1930 yilindan beri biyolojik süt üretimi yapan Rodogal firmasinin
Rodos'ta ürettigi taze sütü kullaniyoruz. Gelato Artigianale Italiano, Italyan tecrübesi ile yabanci bir
ülkede dogmus mükemmel ve sasiritci bir üründür.

GELATO ARTIGIANALE ITALIANO'NUN SERVISLERI:
1. Danismanlik hizmeti ve dogru yer seçimi için destek:
Dogru yeri bulmak kolay bir sey gibi görünebilir, ancak oldukça dikkatli olmaniz gerekir.
Örnegin, kira çok pahali olabilir ve bölge dükkan için uygun olmayabilir, çok zaman
beklersiniz…. Bir sürü problem vardir.Bu nedenle, biz Gelato Artigianale Italiano olarak
franchisee'ye mükemmel yeri bulmasinda, arastirma sirasinda güçlü takviye ile tavsiyede
bulunarak, yardim ve destekte bulunacagiz.
2. Satis noktasinin plan ve projesi:
Dogru yeri ve dükkani buldugumuz zaman, düzenini kurmali ve ekipmanin yerlesimini
çalismali ve tasarim planini gerçeklestirmeliyiz.
3. Personelin egitimi ve açilis için yardim. Tatil gibi bir okul:
Personelimiz açilistan önce yeni franchisee'leri Rodos'taki merkezimizde misafir edecek ve
personel için iyi bir egitim saglayacaktir. Egitim, ekipman üzerine tam bir talimat ve
ürünlerin hazirlanmasini içerecektir. Fakat egitimden sonra, Rodos'un güzelligini ve sicak
havasini kesfetmek için zamaniniz olacagindan emin olun. Egitim bittiginde, personelimiz
açilis için sizi asiste edecek ve özel gereksinimleriniz için yardimci olacaktir. Bu destek,
özel taleplerle iki gün daha uzayabilir.
Topfranchising sayfasi linki: Gelato Artigianale Italiano
Connfranchising sayfasi linki: Gelato Artigianale Italiano

ÜYELIK MODELLERI:
Degisik ihtiyaç ve ekonomik kaynaklara bagli olarak üç modelde franchising sunabiliriz.
Gelato Artigianale Italiano'nun üç franchising modeli asagidadir:
A ) Laboratuvar Için Ekipman: 1 adet dondurma makinesi + 1 adet pastörizör + 1 adet temel
sogutmali pencere + mobilya + düzen + teshir + kurumsal reklam + Rodos'ta egitim: Toplam
100.000 Euro
B ) Laboratuvar Için Ekipman: 1 adet dondurma makinesi + 2 adet pastörizör + 1 adet temel
sogutmali pencere + mobilya + düzen + teshir + kurumsal reklam + Rodos'ta egitim: Toplam
115.000 Euro
C ) Laboratuvar Için Ekipman: 2 adet dondurma makinesi + 2 adet pastörizör + 1 adet temel
sogutmali pencere + mobilya + düzen + teshir + kurumsal reklam + Rodos'ta egitim: Toplam

140.000 Euro
Isin daha kolay bir sekilde baslangici için ödemede kolaylik gösterilmesi mümkündür.
Connfranchising – Avrupa Franchising Birligi Franchising veren firmanin kalite ve profesyonel
olarak güvenilirliginin bir garantörüdür ve size daha detayli bilgi vermek için tamamen emrinizde
olacaktir ve sizi üyeligin her safhasinda ve Gelato Artigianale Italiano'nun baslangicindan sonraki
dönemde adim adim izleyecektir.
Daha fazla bilgi için:
Mobil: +39 333 9015676
info@conffranchising.com
topfranchising.it'de Gelato Artigianale Italiano Haberleri Gelato Artigianale Italiano

