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Csatlakozzon Ön is!
Akár 0 Ft-ból
lehet boltja...
Hogyan?

„Az emberek nevetni fognak az álmaidon, aztán meg 
utálni fognak, amikor megvalósítod őket.”



Mit szólna ha egy kulcsrakész üzletet kapna?

•Segítünk kiválasztani munkatársait és betanítjuk. 
•Segítünk beszerezni a nyitáshoz szükséges engedélyeket a önkormányzattól  
és a hatóságoktól.
•Berendezzük boltját, bejárattól a raktárig.
•Mi biztosítjuk Önnek a megfelelő árukészletet helyi igényekre szabva.
•Mi biztosítjuk a kasszarendszert és a bolti informatikát is.
•Mi felöltöztetjük a boltját kívül-belül.



…ezen felül

Segítünk beindítani az üzletét!

• Mi átadjuk Önnek sikeres működésünk kézikönyvét.
• Mi biztosítjuk az egységes marketing támogatást.
•Mi minidig biztosítjuk a versenyképes árakat.
•Ránk mindig számíthat ha segítségre szorul. 



Induljunk el együtt!

•Üzletét kompletten berendezzük
•Magas színvonalú biztonságtechnikát adunk: kamerarendszer és 
riasztórendszer eszközeit és kiépítését ránk bízhatja.
•Kiépítjük  Önnek az internetes Janker rádiót.
•Klímatizált helyisége lesz, ahol örömmel vásárolnak a vevői.
•Hűtőket is adunk, mert abból jobban fogy az áru.

Az indulás költségét vállaljuk, legalább 5 év Franchise partneri viszony 
után minden a Öné lehet.....



Egységes eszközök a 
sikeres üzlethez…



Mit kérünk érte?

• Bankgaranciát vagy ingatlan fedezetet.
• Fogadja el a szerződésünket.
• Naponta fizesse be a bevételt a számlánkra.
• Minimum 100nm- es hasznos eladótérrel rendelkező épület
• Negyedévente leltározza a készletünket.
• Lojalitást és titoktartást! 



Smartphone és
webáruház

Ez egy köztes megoldás 
azoknak a vevőknek akik 
még nem érzik a webes 
vásárlás előnyeit.  
Fontos a minőség és idő, 
kedvező árakon kaphat 
csomagokat vagy akár 
egyedileg válogathat 
virtuális kosarába....



Hűségprogram
bevezetése

• Mindenkinek érdemes időt és energiát fordítani 
arra, hogy a vevőiből visszatérő, később pedig 
hűséges vásárlókat konvertáljon. A hűség program 
költségtakarékos, hisz gyorsabban, olcsóbban, 
kevesebb értékesítési erőforrással érhetjük el, hogy 
valaki, akit egyszer már meggyőztünk, ismét nálunk 
vásároljon. A hűséges vevők tehát olcsóbbak
• Plasztik kártya 
• Kedvezményes vásárlási feltételek extra akciók a 
termékre 



Egységes arculat



Újságban szereplő kuponhoz akciók
kidolgozása

Szezonális promóciók ehhez
kapcsolodó termékek

Egyedi utalvány rendszer

akciók



Szerződött partnereink teljes médiatámogatást kapnak ezzel segítve forgalmuk folyamatos
növelését

Médiatámogatások

RÁDIÓ / TV Újság szórólap Plakát  Social media







THANK’S
T E M P L A T E  H E R E

Legyél Te is 

partner 

Jelentkezés:franchise@janker.hu

https://www.facebook.com/janker.uzletlanc/


