


Dlaczego warto?

-To rodzinna atmosfera

-To biznes budowany dla ludzi z sąsiedztwa

-To rozwijający się segment małych lokalnych restauracji o wysokim 
standardzie jedzenia i przystępnej cenie 

-To marka pozytywnie oceniana zarówno przez osoby starsze jak i młodzież

-To efektywny i skuteczny model zatrudnienia



Dlaczego warto?
Menu skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno 
niezamożnych osób starszych jak i dla młodej klas średniej. Jedzenie 
przygotowywane jest z wysokiej jakości składników i ze smakiem.

Jest to domowa kuchnia dostępna w postaci 
„dań dnia” przygotowywanych codziennie z 
innych, zawsze świeżych składników 
stylizowanych na prawdziwy domowy obiad.

Kadry nie stanowią mistrzowie kuchni, a Panie 
Kucharki, które gotują ze smakiem 
pamiętanym z rodzinnych domów.

WW karcie są również typowe i rozpoznawalne 
potrawy kuchni polskiej - od klasycznego 
schabowego, przez pierogi aż po słodkie i 
słone naleśniki. To również kuchnia włoska z 
pyszną klasyczną pizzą na cienkim cieście i 
pożywną pizzą na grubym wraz z dużą ilością 
składników. Nie może zabraknąć również 
typowychtypowych włoskich makaronów i zdrowych 
sałatek. 



Dlaczego warto?
Zakres oferowanych dań to krótka, 
przemyślana karta pozwalająca na 
zaspokojenie każdego gustu.

ZZ kolei promocje sezonowe jak „danie 
dnia”, „pizze świata”, „rozgrzewające 
zupy na jesień”, „letnie desery” i wiele 
innych pozwala utrzymać 
zainteresowanie gości w dłuższym 
okresie czasu. 

KuchniaKuchnia wraz z salą przystosowana 
jest na lokale od 80 do 200 metrów 
kwadratowych. Jest to oferta zarówno 
na posiłek dostępny w lokalu jak i 
dostawę. 

KonceptKoncept lokalu bliskiego ludziom to 
również pomysł na miejsce do 
wspólnego spędzania czasu przy 
rozmowie z sąsiadami z okolicy.



INFORMACJE FRANCZYZOWE

Ile zajmuje otwarcie lokalu?
W zależności od tego czy wybrany lokal spełniał już funkcje 
gastronomiczne czy tez nie do jego uruchomienia potrzebujesz około 2 do 
5 miesięcy. Uwzględnia to czas na pełne przygotowanie lokalu, jego 
wyposażenie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, prace wykończeniowe i 
szkolenie personelu.

JJaki jest zasięg franczyzy?
Jest to pomysł o zasięgu ogólnoeuropejskim ze wskazaniem na Polskę.

Czy wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu 
restauracji?
Nie jest to wymagane. Nasz system przygotowania, oferowane wsparcie 
oraz zdeniowane procedury i procesy pozwalają szybko osiągnąć 
efektywność. 



INFORMACJE FRANCZYZOWE

Co wyróżnia PizzaPlus spośród innych ofert 
franczyzowych?
Nie jesteśmy i nie chcemy  być korporacją, a nasze restauracje nie są 
bezdusznymi sieciówkami. Są to małe rodzinne biznesy prowadzone przez i 
dla ludzi z sąsiedztwa. W naszym modelu, zakładamy kadrę osób 50+ 
szczególnie dotkniętych bezrobociem, dla których stworzenie miejsc pracy 
może być współnansowane przez Unię Europejską.

SStawiamy również na kuchnię smaczną i nie masową. Wszystkie dania 
przygotowane są w naszej kuchni, a nie kupowane do odgrzewania w 
mikrofalówkach.

Pierwszą restaurację zbudowaliśmy sami, a naszymi doświadczeniami 
chcemy dzielić się z franczyzobiorcami. 



INFORMACJE FRANCZYZOWE



INFORMACJE FRANCZYZOWE

Co otrzymuję wraz z franczyzą?
Pakiet franczyzowy to pełne wsparcie na start:
- pomoc w wyborze właściwej lokalizacji
- nielimitowane użycie marki 
- logo, graki, narzędzia marketingowe do promocji lokalu
- przykładowy projekt wystroju lokalu
-- lista sprzętów wraz ze specykacją
- lista rekomendowanych dostawców
- pomoc w pozyskiwaniu wykonawców i dostawców
- receptury, przepisy i porady
- klasyczne menu jak i nowe produkty
- konsultacje i treningi dla kadry w istniejącym lokalu
- pomoc przy deniowaniu łańcucha dostaw
-- idee marketingowe i promocyjne.



Po więcej informacji zapraszam do kontaktu z Managerem

Mira Smilgin________________________
+48 733 660 660 
pizzaplus.zabrze@gmail.com


