Frisor
Barbershop
Największa franczyzowa sieć
męskich salonów fryzjerskich
na Ukrainie

Załóż swój biznes na
naszej franczyzie i zyskaj
od 12 500 zł miesięcznie!

frisorfranchise.com/pl

O franczyzie Frisor

Nagrody

36 salonów

Wybór
Ukrainy 2018

na Ukrainie, w Polsce
i Austrii

18 000

$2 000 000

klientów
miesięcznie

roczny obrót
naszej sieci
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Dlaczego barbershop?
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Zapytaliśmy wielu naszych klientów: “Dlaczego mężczyźni wracają do barbershopu Frisor”? Dlatego że po
raz pierwszy w życiu przyszedł, żeby zrobić strzyżenie – i było mu wygodnie, spędził ten czas z przyjemnością,
zaś nie tkwił w różowo-waniliowym wnętrzu i nie słuchał damskich pogadanek nad uchem.
Żaden mężczyzna po barbershopie nie wróci do salonu urody.

Rynek w liczbach:
48%

72%

1 000 zł

50 000

57%

200

roczny wzrost
wielkości rynku

osób przypada średnio
na każdy barbershop

klientów zostaje
na stałe

potencjalnych klientów wybierze
sieciowe barbershopy

przychodu rocznie generuje
każdy stały klient

barbershopów działa
w Polsce.

Historia rozwoju Frisor
60М
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$2 000 000

40М
$1 200 000

20М

$520 000
$120 000
$13 500

Obrót

2014

BARBERSHOP
2015

2016

Oczekiwany zysk w 2019 roku

$3 600 000

2017

2018

Nasze zalety
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Doświadczenie

Nowoczesne technologie

Ponad 5 lat w branży usług fryzjerskich,
znajomość rynku nie tylko w obrębie
Ukrainy

Automatyzujemy wszystkie procesy, mamy
jeden z najlepszych zespołów IT, aplikacja
mobilna, strona internetowa dla klientów,
CRM

Wsparcie

Promocja

Wspieranie i doradztwo partnera w
ciągu całego okresu działania
barbershopu. Zniżki na dostawę
kosmetyków i sprzętu

Potężny dział marketingowy z dokładną
wiedzą na temat planowania
strategicznego. Promocja otwarcia
barbershopu i wsparcie znanych blogerów

Pewność

Szkolenia

Wypróbowane metody zarządzania,
wdrażanie aktualnych narzędzi rozwoju

Jedna z najlepszych baz szkolenia mistrzów
— szkoła barberów "Frisor Barber School"

Ceny i usługi
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Zyski z usługi

Koszt usług
75 zł

Średni rachunek
Wynagrodzenie mistrza

35%

26.25 zł

Wynagrodzenie administratora

6%

4.25 zł

Dzierżawa

2%

1.33 zł

Podatki

17%

12.75 zł

Tantiema

5%

3.75 zł

Opłaty komunalne

2%

1.28 zł

Artykuły gospodarcze

1%

0.56 zł

Marketing

4%

2.81 zł

Wynik

Marża

Kwota

Dochód

29%

22.03 zł

* Wyniki uzyskane na podstawie badania istniejących

salonów mogą się różnić od rzeczywistych z powodu
różnych czynników.

Strzyżenie męskie

od 60 zł

Strzyżenie brody

od 40 zł

Strzyżenie wąsów

od 25 zł

Golenie ostrą brzytwą

od 70 zł

Strzyżenie maszynką

od 40 zł

Strzyżenie dziecięce

od 40 zł

Inwestycje
Uczciwe warunki
Składka zryczałtowana:

od 29 900 zł
Tantiema:

5% (od 4. miesiąca)
Budżet na początek:

125 000 zł - 190 000 zł
Średni zysk netto:

od 12 500 zł
Okres zwrotu:

do 24 miesięcy
Okres realizacji:

do 2 miesięcy
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Co obejmuje składka zryczałtowana
Roczna opłata obsługi
systemu CRM dla zarządzania
klientami, rejestracji do salonu

W ciągu pierwszych
3-ech miesięcy: wydatki na dział
treści i marketingu, wszystkie
budżety promocyjne, opłatę
zawiadomień, wysyłanych SMSem
i mailingu do klientów, radio Frisor

Indywidualny Projekt Designu
akurat dla Twojego
barbershopu, który przyspieszy
wszystkie prace w zakresie
remontu

Publikacje o otwarciu salonu w
naszych mediach – Instagram,
Facebook, Youtube, łącznie
obejmujące ponad
150 000 subskrybujących

Opłata dojazdu i zakwaterowania naszych TOP Mistrza i
Administratora w Twoim
mieście dla przeprowadzenia
szkolenia pracowników

Materiały promocyjne do
barbershopu, jest to design
szyldu, ulotek, informatorów,
wizytówek i t.d

Członkostwo w Frisor Club zamknięty klub, do którego należą
wszyscy nasi franczyzobiorcy, w
którym dzielą się pomyślnym
doświadczeniem prowadzenia
barbershopu

Franch Wiki Frisor - pełna
instrukcja w zakresie obsługi
klientów przez pracowników,
materiały szkoleniowe

Zniżka na zakup kosmetyków i
narzędzi dla mistrzów
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Co obejmuje składka zryczałtowana
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Dodanie salonu do aplikacji mobilnej Frisor, korzysta obecnie ponad 12 000 osób.
Codziennie około 300 nowych osób instaluje naszą aplikację.

11 23 PM

JooHub

100%

11 23 PM

JooHub

100%

11 23 PM

JooHub

100%

My reservation

Kyiv

Upcoming reservations
Date reservation

Frisor
August 10 at 15:00

Frisor

250

Choose masters

All

Previous

Alex
5.0

Frisor

Grand Master

August 8 at 15:00

Available time September 3

6 км

10 00

Open

Frisor

10 30

Available time
время
September 3

11 00

11 30

10 00

Canceled

Choose a time

Pushkinskaya street
Reservation is available at 12:00

Frisor
August 6 at 15:00
250

Today, July 28
10 00

250

Thanks!

10 30

11 00

10 30

Frisor
August 4 at 15:00
250

Barbershop map

Barbershop

My reservation

Profile

2 Service
450

Вы не пришли в салон

Reservation on 11:00
Barbershop

My reservation

Profile

Co obejmuje składka zryczałtowana
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Tworzenie sprzedającej witryny internetowej na domenie frisorbarbershop.com, z listą usług,
formą Rejestracji online. Nasza strona już od dłuższego czasu zajmuje najwyższe miejsce
w wynikach wyszukiwania Google w kategorii barbershopów.

Home Why us Pricelist Gallery

Our team

Frisor Barbershop
The largest chain of men's hair
salons in Ukraine
Convenient recording at any time
through our app.

Contacts

Reservation

EN

Etapy otwierania salonu
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1

2

3

Wysłanie zgłoszenia do
naszej firmy

Negocjacje, omawianie
finansowego planu, badanie
regionalnego rynku

Podpisanie partnerskiego
porozumienia
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5
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Dodanie oddziału na stronę
internetową i do aplikacji mobilnej.
Aktywacja konta CRM, mediów
społecznościowych itd..

Dopasowanie designu salonu.
Konsultacje w zakresie remontu

Pomoc w ocenie i wyborze
i lokalu
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8
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Uruchomienie kampanii
marketingowej

Pomoc w doborze kadry,
szkolenie przez naszych
pracowników

Impreza z okazji oficjalnego
otwarcia m.in. z najbardziej
znanymi blogerami

Co będzie robił nasz zespół dla partnera?
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Wsparcie operacyjne

Wsparcie marketingowe

Stałe wsparcie w zakresie
wszystkich zadań operacyjnych związanych prowadzenia biznesu

Świadczenie całego zakresu usług
marketingowych online w celu
usprawnienia skuteczności salonu
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Wymiana doświadczeń
Możliwość komunikacji ze
wszystkimi partnerami sieci
franczyzowej, wymiany
doświadczenia
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3

Podnoszenie kwalifikacji
pracowników
Przeprowadzenie warsztatów,
udział w mistrzostwach i
konkursach
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Współpraca z
partnerami

Wdrażanie nowych
technologii

Dostawa napojów od naszych
partnerów

Opłata usług online w aplikacji
komórkowej, rejestracja do mistrza
przez boty w Messengerze,
integracja sklepu z aplikacją oraz
wiele innych

Jak będzie wyglądał Twój barbershop?
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Kontakt
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Obejrzyj jeden z naszych
salonów, pokażemy Ci jak
działa nasz biznes
Starowiślna 35, Kraków, Polska
+48 124 004 354
info@frisorfranchise.com
frisorfranchise.com/pl

BARBERSHOP

