Der søges franchisetager fra: 29-01-09

Firmanavn:
Beskrivelse af branche:

Svaneringen A/S

Beskrivelse af koncept:

Svaneringen udfører alt indenfor erhvervsrengøring og vinduespolering.

Erhvervsrengøring

Som Franchisetager i Svaneringen får du:
• Salgsuddannelse og alt nødvendigt salgsmateriale.
• Arbejdstøj med eget logo.
• Fordele ved fælles indkøb og private label rengøringsmidler med eget logo.
• Fælles markedsføring og markedsføringsmateriale inkl. visitkort, brevpapir og udsmykning til biler mv.
• Landsdækkende sælger som varetager salg til kæder og som hjælper nye franchisetagere i gang.
• Hjemmeside, intranet, mail og regnskabsprogram.
• Mulighed for virksomhedsservice ( telefonpasning, bogføring mv. )
Her søger vi franchisetagere:

Geografisk placering:

Hele landet
Her er vi allerede:
Nordsjælland

Her søges der franchisetagere
Allerede eksisterende repræsentationer

Konceptet nationale oprindelse:
Repræsenteret i følgende lande:
Etableringsår i Danmark:
Første franchise etableret år:
Antal franchiseenheder i DK:
Antal egne enheder i DK:

Dansk
Danmark
2008
2008
1
1

Dansk Franchise Forening • Lyngbyvej 20 • DK 2100 København Ø
Tel: +45 39 15 82 82 • Fax: +45 39 15 80 10 • info@franchiseforeningen.dk

Der søges franchisetager fra: 29-01-09

Krav til franchisetager:

Vi forventer at du/i er:
• Villig til at yde en stor personlig arbejdsindsats.
• Serviceminded.
• Sælgende eller har mod på at blive det.
• Handlekraftig og ledende.
• Selvstændig men som samtidig kan se fordelen i at være en del af en kæde.
Franchisetagers opgaver er bl.a. :
• Opsøgende salgsarbejde i distriktet.
• Servicere kunder.
• Indkøb og vedligeholdelse af materialer og udstyr.
• Ansættelse af personale.
• Administration/bogføring ( kan også klares af hovedkontoret )
Franchisegivers opgaver er bl.a.:
• Markedsføring ( i samarbejde med franchisetagere)
• Salg til kæder og store virksomheder.
• Support og hjælp til den daglige drift.
• Forhandle indkøbsaftaler mv.
• Administration/bogføring for de franchisetagere der ønsker dette.
• Licitation/udbudsarbejde ( i samarbejde med franchisetagere )
• Løbende træning og uddannelse.

Virksomhedsprofil:

Svaneringen A/S har mange års erfaring indenfor rengøring og kædedrift. Efter at have
drevet rengøringsselskab i 20 år startede vi i 2008, en landsdækkende rengøringskæde, som
skulle være et alternativ til de store rengøringsvirksomheder. Alle franchisetagere i kæden er
selvstændige erhvervsdrivende der varetager deres egne kunder, såvel som kædens fælles
kunder. Vi arbejder alle ud fra de samme principper, med de samme materialer og med
det samme navn. Det sikrer en tryghed, hos vores kunder, og gør at vi alle står stærkere i
konkurrencen om at være den bedste rengøringsløsning på markedet.

Franchisetagers investering:

150.000

Virksomhedsnavn:
Adresse:
Telefon:
Webadresse:

Svaneringen A/S
Saunte Bygade 42, 3100 Hornbæk
+45 7027 0908
www.svaneringen.dk

Navn på kontaktperson:
Kontakpersons titel:
Direkte telefon:
E-mail:

Kristian Matthiessen
Franchisechef
+45 20753511
km@svaneringen.dk
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