ЧОМУ ПІЦА?
Піцу знають всі: як вона виглядає, з чого складається,
як її їдять. Це завжди швидко, доступно і економно.
Піца, продукт, який нескладно навчити готувати, а
також легко контролювати якість

ПОНАД

500 000

ПІЦЕРІЙ ФУНКЦІОНУЄ У СВІТІ

ПІЦА — ЦЕ СТРАВА, ЯКІЙ ПОНАД

500 РОКІВ
ПІЦА — УЛЮБЛЕНА СТРАВА

80% ЛЮДЕЙ

ЧОМУ ПІЦЕРІЯ?
Франшиза піцерії PRONTO PIZZA — це унікальна
можливість відкрити свій власний прибутковий бізнес
та отримати перевагу над тисячами конкурентів!
Піца — найпопулярніша страва в світі

«Піцерійний» ринок — дуже перспективний
Доходи піцерії постійно зростають
Жодна з великих піцерій не
займає більше 5% ринку в Україні
Delivering — напрямок, котрий ненасичений
конкурентами!
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ЧОМУ PRONTO?
Відпрацьована ефективна бізнес-модель, стійка до кризових періодів і в той самий
момент конкурентноспроможна. Десятки тисяч доларів інвестованих в розвиток і
оптимізацію маркетингових та операційних процесів, допомогли нам випрацювати
навик ефективно розприділяти фінанси на рекламний бюджет та ресурси, які
забезпечують безперебійне функціонування нашої компанії.
Динамічний маркетинг:
Ми постійно аналізуємо і оптимізуємо нашу маркетингову стратегію для залучення
нових і покращення відносин вже з існуючими клієнтами.
Стандарти:
Без високих стандартів ми б не змогли досягнути таких результатів, тому постійно
підвищуємо кваліфікацію наших співробітників, що є основою якісного виконання усіх
процесів.
Доставка:
Ми розуміємо, що одним із найважливіших критеріїв для наних замовників є час
доставки: тому наша компанія прийняла виклик "60 хвилин, або піца безкоштовно"
Команда:
Один із ключових активів компанії. Де знайти відповідних людей? Як їх підібрати? Як
навчити? Як мотивувати?
Якість:
Насправді, приготувати смачну піцу — не складно. Та якщо ми говоримо про якісний
кінцевий продукт, який виготовляється сотнями одиниць, необхідно щоб він був
завжди однаково смачним і якісним. Ми максимально систематизували і
автоматизували всі можливі процеси в наших піцеріях. І ми використовуємо тільки
якісні та свіжі продукти від перевірених виробників.
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ПІЦЕРІЇ
ПОНАД

70 000

2016

ЛИПЕНЬ

Філіал на вул. Чорновола

КЛІЄНТІВ

3

БЛИЗЬКО

27% НОВИХ КЛІЄНТІВ ЩОМІСЯЦЯ
2013

2,1 ТОННИ СИРУ В МІСЯЦЬ

ВЕРЕСЕНЬ

нове приміщення (45 м2)
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76% ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ
2012

БЕРЕЗЕНЬ

Відкриття другого кіоску

20 ВИДІВ ПІЦИ

1

2017

БЕРЕЗЕНЬ

Початок розробки
франшизи

6
2013

КВІТЕНЬ

Відкриття доставки піци

4
2015

ГРУДЕНЬ

нове приміщення (124 м2)

2
2012

СІЧЕНЬ

Відкриття першої піцерії

КЛІЄНТСЬКА БАЗА
70 000
+81%

60 000

70 ТИСЯЧ
35 ТИСЯЧ
+77%

50 000

+61%
57 ТИСЯЧ

27 ТИСЯЧ

40 000

30 000

20 000

10 000

0
I-ий квартал

ІI-ий квартал

IІI-ий квартал

IV-ий квартал

ВІДГУКИ

“Люди, які розуміються в своєму ділі.”
Олександр Шиманко

“Піцу можна їсти вічно!”
Степан Швець

“Швидка доставка, а головне смачно!”
Софія Онищук

“Якщо швидкість в приорітеті, то тільки Пронто.”
Олександр Яблончук

“Не знаю кращої їжі для компанії.”
Богдан Павлюк

“Піца на рівні італійської.”
Ольга Ликова

ДЛЯ ЧОГО?
Історія PRONTO PIZZA бере свій початок з 2012
року: коли жага зробити ідеальний сервіс, яким б
хотілось користуватись самому, спонукала Миколу
відкрити свою маленьку піцерію. Досвід та вміння
перейняті в італійських шеф-кухарів та бажання
стати не просто кращим, а найкращим, допомогло
йому побороти фінансові труднощі, кризу та
отримати колосальний досвід в сфері доставки піци.
Сформована на даний момент, команда
професіоналів дотримується найвищих стандартнів
якості, а головне морального принципу: “що робиш
— роби як для себе!”

ЩО МИ
ПРОПОНУЄМО?
- Готове рішення, продумана і прописани чітка бізнес-модель
- Бренд
- Допомога в підборі приміщення
- Чек лист норми та вимоги до приміщення
- Чек-лист Норм/погодження СЕС
- Персональний підбір обладнання
- Весь допоміжний інвентар
- Готові Рецепти, технологія приготування
- Калькуляційні карти
- Прописані стандарти виробнитства
- Ефективна система обліку товару
- Коректна система обліку Фінансів
- Чек-лист Постачальники( в кого замовляти товар)
- Чек-лист первинної сировини ( яку конкретно сировину потрібно)
- Програмне забезпечення
- Безкоштовне навчання персоналу
- Ефективна маркетингова стратегія (мін на 3 місяці)
- Формування цін
- Підбір персоналу

ФІНАНСОВІ УМОВИ
ДОСТАВКА+САМОВИВІЗ
Місто з населенням до
100 000

Місто з населенням від
100 000 до 300 000

Місто з населенням від
300 000

ДОСТАВКА+CASUAL

Інвестиції: 25 000$

Інвестиції: 25 000 - 30 000$

Окупність: 16-28 міс

Окупність: 16-28 міс

Вихід на беззбитковість: 4-5 міс.

Вихід на беззбитковість: 5 міс.

Інвестиції: 25 000 - 30 000$

Інвестиції: 30 000 - 40 000$

Окупність: 16-28 міс

Окупність: 12-24 міс

Вихід на беззбитковість: 4-5 міс.

Вихід на беззбитковість: 4-5 міс.

Інвестиції: 30 000 - 40 000$

Інвестиції: 35 000 - 45 000$

Окупність: 14-24 міс

Окупність: 16-28 міс

Вихід на беззбитковість: 3-4 міс.

Вихід на беззбитковість: 4-5 міс.

ЕТАПИ ЗАПУСКУ
1. Заповнення
анкети
потенційного
партнера

2. Знайомство

8. Обладнання
приміщень

9. Підбір та навчання
персоналу

3. Підписання пакету
договорів, оплата
вступного внеску

7. Підготовка
проекту
приміщень

10. Налаштування
операційних процесів

6. Передача
стандартів ведення
бізнесу, макетів
рекламних
матеріалів

9. Урочисте відкриття
вашої піцерії PRONTO
PIZZA

4. Проходження
навчання в
Центральному офісі

5. Узгодження умов
співробітництва,
затвердження локації
та приміщення

Успішна робота та
отримання прибутку”

НАВЧАННЯ
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Тільки після оплати
початкового
внеску

Обов'язково для франчайзі,
рекомендовано для співробітників

Безкоштовно для
франчайзі, партнерів і
співробітників

В навчання входять всі
етапи: від миття підлог
до управління бізнесом

Потрібна
медкнижка

КОНТАКТИ

+380 97 577 43 77
+380 95 277 43 77
pronto.franchising@gmail.com

