Biznes, w którym tradycja
idzie w parze z pasją...

Kim jesteśmy?
"u Lodziarzy" Wytwórnia Lodów Polskich to marka należąca do ﬁrmy Mul Ice
największego w Polsce franczyzodawcy w branży lodziarskiej. Jej znakiem
rozpoznawczym są polskie składniki, pozyskiwane od rodzimych dostawców.

CO NAS WYRÓŻNIA?
· 15 lat doświadczenia na rynku,
· ponad 370 działających lodziarni,
· liczne wyróżnienia w plebiscytach na najlepsze lody,
· nowatorskie smaki,
· uznanie klientów.

Na czym polega FRANCZYZA?
Dzięki modelowi franczyzowemu możesz założyć swoją własną lodziarnię pod
szyldem znanej, rozpoznawalnej marki. Umowa o współpracy reguluje prawa
i obowiązki obu stron, zapewniając bezpieczeństwo twojej inwestycji.
Zysk ze sprzedaży lodów należy w 100% do Ciebie.
Ponadto zapewniamy ci:
· sprawdzony w setkach lodziarni model biznesowy,
· niskie koszty inwestycji - już od 10 tysięcy złotych,
· brak opłat za przystąpienie do sieci,
· kompleksowe zaopatrzenie w artykuły w jednej hurtowni - Lodziarz.pl,
· wysokiej jakości maszyny Hard Ice oraz korzystne warunki ﬁnansowania
sprzętu (leasing, najem, ﬁnansowanie fabryczne),
· wyjątkowe lody według tradycyjnej receptury oraz przyciągające
uwagę klientów wzornictwo wózków i riksz lodowych.

JAKI jest NASZ POMYSŁ NA TWÓJ BIZNES?
Przyłączając się do Wytwórni Lodów Polskich, możesz wybrać jedną z czterech opcji.
Poszczególne warianty odpowiadają na wymogom konkretnych lokalizacji. Różnią
się także wysokością ponoszonych kosztów. Nie wiesz, na co się zdecydować?
Skontaktuj się z nami i przedstaw swój pomysł, a my dokładnie przeanalizujemy
opłacalność inwestycji i pomożemy ci wybrać model, który zacznie na siebie zarabiać.

LODZIARNIA STACJONARNA
Te n w a r i a n t ś w i e t n i e s p ra w d z i s i ę
zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlu.
Wygodne okienko pozwala na obsłużenie
większej ilości klientów oraz ograniczenie
potrzebnej przestrzeni już do 10 m2.
Dodatkowo daje ci możliwość rozszerzenia
oferty menu o inne przysmaki, np. gofry
czy lemoniadę, a także założenia własnej
kawiarni.

SPRZEDAŻ MOBILNA
Riksze oraz stylizowane wózki lodowe
przyciągają uwagę klientów, dlatego są dobrą
opcją do prowadzenia skutecznej sprzedaży
w parkach, na deptakach, skwerach,
w okolicach plaż czy podczas imprez. Wariant
mobilny pozwala dodatkowo zaoszczędzić
na wynajmie oraz adaptacji lokalu. A jeśli
prowadzisz już działalność stacjonarną,
riksza lub wózek może być jej uzupełnieniem.

WYSPA LODOWA
To koncept dla osób, które chcą prowadzić
biznes przez cały rok - w galeriach
handlowych i dużych sklepach.
Do założenia własnej wyspy wystarczy
8-10 m2, co redukuje koszty najmu.
Każde stanowisko powstaje w oparciu
o indywidualny projekt, a usytuowanie
w często uczęszczanym miejscu pozwala
na zdobycie wielu klientów, także poza
sezonem.
WYTWÓRNIA Z LODZIARNIĄ
Rozwiązanie dla osób, które chcą nie tylko
sprzedawać lody, ale także samodzielnie
je wytwarzać. Po odbyciu szkoleń
i adaptacji lokalu zyskujesz własną
pracownię, w której będą zaopatrywać się
inni lodziarze. Dzięki temu wariantowi
masz szansę szybszy rozwój oraz większą
niezależność.

Czy prowadzenie lodziarni jest trudne?
Nie, ponieważ na każdym etapie oferujemy ci wsparcie merytoryczne i serwisowe.
Dzięki naszym szkoleniom nauczysz się:
· zarządzać biznesem,
· organizować sprzedaż lodów,
· dbać o poziom obsługi klientów,
· przeprowadzać akcje marke ngowe.
A jeśli zdecydujesz się na własną wytwórnię, przejdziesz specjalny kurs, po którym
będziesz mógł samodzielnie produkować lody.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Chciałbyś rozwiać swoje wątpliwości?
Skontaktuj się z naszym doradcą .

Paulina Daniłowicz tel. 570 303 059
Aneta Nazaruk tel. 531 748 855

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny. Dokumentu tego nie należy wykorzystywać ani opierać się na nim w zastępstwie
informacji dostępnych w ﬁrmie Mul Ice Radosław Charubin ul. Modrzewiowa 11, Zaścianki 15-521 Białystok. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Opis towaru następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży,

