INFORMÁCIE O FRANCHISE SYSTÉME

POPIS FRANCHISOVÉHO SYSTÉMU
COCKTAILS SLOVENSKÁ REPUBLIKA

OXO

TEA

PREDSTAVENIE BRANDU
OXO TEA COCKTAILS prevádzky sú bary rýchleho občerstvenia vo Vašom okolí, ktoré
poskytujú vysoko kvalitné služby rýchleho občerstvenia s nápojmi. OXO TEA COCKTAILS
Vám prináša lahodné čajové kokteily plné emócií a jedinečných chutí. V ponuke nájdete
dokonale zladené ovocné kokteily Fruit Tea a dnes už tradičné BUBBLE TEA s ovocnými
sirupmi, alebo krémové varianty čajových koktailov CREAM TEA. A samozrejme v našej
ponuke nesmie chýbať PURE TEA so svojimi blahodarnými účinkami čerstvých lúhovaných
čajov – zelený jazmínový, biely čínsky, čierny Assam, alebo obľúbený Rooibos. Skrátka, na
našich čajových kokteiloch si pochutná každý.
Prevádzkovanie čajového baru OXO TEA COCKTAILS ponúka franchizantovi možnosť
podnikateľskej sebarealizácie, ktorá ho oprávňuje po dobu 2 rokov používať obchodnú známku
a ďalšie práva spoločnosti OXO TEA COCKTAILS.
Informácie sú platné k 1.6.2018.

VLASTNÉ PREVÁDZKY
7 na Slovensku

FRANCHISOVÉ PREVÁDZKY
4 na Slovensku





Banská Bystrica – Europa
Žilina – Aupark
Trenčín – Laugaricio
Košice – Aupark

INFORMÁCIE PRE FRANCHISANTOV

PODPORA PRE FRANCHISANTOV*





Školenie, tréning a prax v prevádzke;
Kompletný informačný systém vrátane pokladničného;
Prevádzkové poradenstvo;
Marketingová podpora.
*Podpora je poskytovaná v priebehu celého franchisového vzťahu.

POTREBNÁ POČIATOČNÁ INVESTÍCIA





Kaucia/Depozit (vratný): 3x nájomné (min 8 000 €);
Vstupný poplatok: 1 000 €;
Nákup surovín do skladu: 1 000 €;
Mesačné poplatky (splatné pri podpise zmluvy; nevratné): 1 000 €
o Pobočka 500 €
o Marketingový príspevok 250 €
o Predajný systém 100 €
o Produktová podpora 100 €
o Podpora predaja 50 €.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY





Franchisantom sa môže stať iba SZČO alebo právnická osoba;
Dĺžka zmluvy sa uzatvára na 1 rok + rok opcia s trojmesačnou výpovednou dobou;
Vybavenie predajne a predajný stánok OXO TEA COCKTAILS má franchisant
v prenájme;
Charakteristika prevádzok sú samostatne stojace čajové bary v priestoroch obchodných
centier (kiosky).

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA FRANCHISANTA




Skúsenosti s podnikaním;
Schopnosť riadiť a motivovať kolektív cca 5 zamestnancov;
Organizačné schopnosti;





Pripravenosť aktívne se podieľať na chode čajového baru;
Absolvovanie tréningu v rozsahu cca 2 týždňov, adaptácia na prevádzke s trénerom v
rozsahu cca 2 týždňov;
Dostatočný finančný kapitál na pokrytie počiatočnej finančnej investície.

INFORMÁCIE O FRANCHISOROVI

BubbleStar SK s.r.o.
Koněvova 2660/141, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha
IČO 02724758
https://www.oxotea.sk/

Kontaktná osoba pre záujemcov o licenciu
Miloš Gápa
+421 948 596 967
milos@oxotea.sk
Oddelenie franchisingu OXO TEA COCKTAILS SK
BubbleStar SK s.r.o.

