Prospekt informacyjny dla kandydatów
na franczyzobiorców

Systemu Franczyzowego Silcare

„Z myślą o Kobietach...”

Szanowni Państwo!

Silcare to doświadczony producent kosmetyków do stylizacji paznokci, pielęgnacji dłoni i
ciała oraz importer całej gamy produktów do stylizacji paznokci. Intensywny rozwój firmy
pozwolił

dodatkowo

na

poszerzenie

asortymentu

o

profesjonalne

produkty

do pielęgnacji włosów i akcesoriów fryzjerskich. Ponadto cały czas zmierzamy
do wprowadzenia kolejnych partii kosmetycznych. Stawiamy na wysoką jakość oraz niską
cenę, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Poza tworzeniem produktów
kosmetycznych, prowadzimy również działalność usługową - Salon Patronacki Silcare.
Jedną z naszych podstawowych zasad produkcji kosmetyków jest kooperacja z Planetą
Ziemią. Naszych produktów nie testujemy na zwierzętach. Nie zagrażają one również
środowisku naturalnemu. Poparcie jakości kosmetyków uzyskujemy przy współpracy
z Instytutem Dermatologicznym. Potrzeba obcowania z przyrodą skłoniła nas do podjęcia
akcji ekologicznych. Ogromny sukces odniosła akcja „Dla Ciebie, dla Ziemi”.
Kładziemy duży nacisk na bezpieczny skład naszych produktów przez co sprawdzają
się zarówno przy użytkowaniu profesjonalnym jak i amatorskim.
Zachęcamy do rozpoczęcia współpracy z rozpoznawalną marką Silcare.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, podamy Ci gotowe i sprawdzone rozwiązania.
Gwarantujemy kompleksowe szkolenia w zakresie: Visual Merchandisingu, Obsługi Klienta,
Techniki sprzedaży (techniki wywierania wpływu) etc… Okażemy wsparcie marketingowe
i udostępnimy pakiet działań promocyjnych.
Spośród naszego szerokiego asortymentu do stylizacji paznokci na szczególną uwagę
zasługują żele UV, które zaspokoją oczekiwania zarówno profesjonalistów jak i mniej
doświadczonych stylistów. Produkujemy szeroką skalę żeli - od żeli jedno i trójfazowych,
poprzez żele kolorowe skończywszy na żelach nabłyszczających. Prawidłowe proporcje
fotoinicjatorów i polimerów w procesie polimeryzacji wytwarzają reakcję łańcuchową, która
pozwala uzyskać nieskazitelny efekt. Żele UV Silcare - wspaniała jakość za przystępną cenę.
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Czym jest franczyza?
Franczyza, to gotowy przepis na udany biznes. Jest to rodzaj współpracy pomiędzy
franczyzodawcą, a franczyzobiorcą, który składa się na cały system franczyzowy. System
franczyzowy jest opracowaną przez Franczyzodawcę koncepcją prowadzenia biznesu, która
obejmuje m.in. znak towarowy, asortyment, projekt wraz z wystrojem i założeniami
kolorystycznymi pomieszczeń placówek franczyzowych oraz standardy obsługi Klienta i
procedury zarządzania. Celem owego systemu jest zagwarantowanie zyskownej działalności
każdego punktu sieci franczyzowej poprzez przekazanie „know-how” oraz wdrożenie
koncepcji biznesowej i standardów wypracowanych przez Franczyzodawcę. Dzięki
współpracy franczyzowej stale wzrasta świadomość marki co umożliwia zwiększenie jej
rozpoznawalności na rynku co procentuje tym, że każdy z punktów sieci franczyzowej
odczuwa zwiększone zainteresowanie jego ofertą ze strony Konsumentów.
Wybierając tę drogę, nie podejmujesz wielkiego ryzyka, ponieważ inwestujesz w biznes,
który już się sprawdził. Franczyzodawca przetestował koncept biznesowy i wykazał jego
rentowność czego potwierdzeniem jest ciągła inwestycja w nowe punkty sprzedaży.
Jakie korzyści gwarantuje przystąpienie do sieci franczyzowej?
o Ryzyko związane z niepowodzeniem rozwoju działalności jest znacznie mniejsze,
ponieważ Franczyzobiorca inwestuje w gotowy i sprawdzony konspekt biznesowy,
który wykazał już swoją rentowność.
o Dostęp do szerokiej gamy produktów najwyższej jakości, które cieszą powodzeniem
wśród konsumentów o czym świadczy stały wzrost produkcji i rozwój sieci
franczyzowych.
o Franczyzodawca zapewnia pakiet szkoleń, dzięki któremu Franczyzobiorca jest
gotowy do rozpoczęcia własnej działalności.
o Franczyzodawca zapewnia stałą opiekę oraz bezpośrednie wsparcie w trakcie
pierwszego okresu działania punktu franczyzowego.
o

Stałe źródło zatowarowania.

o Franczyzodawca systematycznie dba o promocję marki organizując ogólnokrajowe
kampanie reklamowe.
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Korzyści wynikające z przystąpienia do programu franczyzowego Silcare
o Firma Silcare istnieje od 11 lat i jest największym w Europie producentem żelu UV.
Jako producent gwarantuje stałą wysoką jakość oferowanych produktów.
o Co najważniejsze, Silcare jest renomowaną marką, której znajomość gwałtowanie
wzrasta.
o Koncept biznesowy jest sprawdzony i jego rentowność została wykazana.
o Prosty, dochodowy model biznesowy - w wyspecjalizowanej kategorii kosmetyki
dłoni i paznokci. System Silcare to najbardziej korzystna i elastyczna oferta franczyzy
na polskim rynku.
o Szybki proces otwarcia drogerii, inwestycja już od 40.000 zł.
o Funkcjonowanie pod rozpoznawalną ogólnopolską marką Silcare, dobrze kojarzoną
przez klientów indywidualnych oraz profesjonalistów,
o Na cały okres współpracy, Franczyzobiorca otrzymuje stoisko Silcare.
o Gwarancja atrakcyjnych marży potwierdzających dochodowość.
o Franczyzobiorca zapewnia brak opłat miesięcznych.
o 2 i 3 letni okres trwania umowy z możliwością jej przedłużenia co jest wyrazem
bezpiecznej i stabilnej współpracy.
o Gotowy Biznes Plan.
o Pełne wsparcie Franczyzodawcy przez cały okres trwania umowy.
o Know-how, który przyczynia się do zwiększenia obrotów.
o Franczyzodawca zapewnia materiały marketingowe oraz zapewnia systematyczny
plan promocji. Bieżąca ogólnopolska reklama i promocja w naszych placówkach.
o

Prestiżowy design wyspy drogeryjnej.
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Inwestycja we współpracę franczyzową i modele współpracy franczyzowej
Aby móc w pełni cieszyć się prowadzeniem Franczyzowej Drogerii Silcare, trzeba liczyć się z
opłatami wstępnymi, które są różne w zależności od preferowanego modelu współpracy.
Wykaz poniższych kosztów inwestycji jest kompletny co oznacza, że przy danej wysokości
inwestycji nie ma żadnych dodatkowych kosztów otwarcia działalności.

Model I - Wyspa Drogeryjna Silcare

W skład opłaty licencyjnej wchodzi: udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego
Silcare, wyspa handlowa z nośnikami reklamowymi, pełen pakiet marketingowy.
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Model II – Drogeria Silcare Basic
Dla pomieszczenia o wielkości ok. 40 m2

W skład opłaty licencyjnej wchodzi: udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego
Silcare, system meblowy dostosowany specjalnie pod konkretne pomieszczenie wraz z
nośnikami reklamowymi, pełen pakiet marketingowy.
* Podane wyżej ceny są cenami netto.
** Podane ceny opłat licencyjnych są poglądowe i mogę ulec nieznacznej zmianie.
*** W skład zatowarowania wchodzi zestaw produktów wystarczających do rozpoczęcia sprzedaży. Na
życzenie Franczyzobiorcy zestaw ten może zostać zmodyfikowany według indywidualnych potrzeb.
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Jak wynika z powyższych wykresów, franczyzobiorcą Silcare, można zostać już od 40 tys. zł.
Franczyzodawca gwarantuje rentowność inwestycji już po 6 miesiącach od rozpoczęcia
aktywnej sprzedaży. Jednak przy pełnym zaangażowaniu franczyzobiorcy w prowadzeniu
wyspy drogeryjnej, okres ten może być jeszcze krótszy. Proponujemy również osobiste
zaangażowanie się w sprzedaż gdyż obniży to koszty zatrudnienia i ubezpieczenia.
Zasady Systemu Franczyzowego Silcare są na tyle elastyczne, że pozwalają na dostosowanie
zasad współpracy do indywidualnych potrzeb. Jeżeli dysponujesz lokalem mniejszym lub
większym niż 40 m2 to żaden problem! Powiedz nam o tym a ofertę dostosujemy w taki
sposób aby wykorzystać cały potencjał miejsca, w którym chcesz aby powstał Twój własny
Silcare!

Kogo poszukujemy
Poszukujemy osób gotowych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, mających
duże poczucie odpowiedzialności, wysoką motywację do pracy i osiągania sukcesów
powiązaną z potrzebą rozwoju osobistego. Ważna jest umiejętność kierowania zespołem
pracowników oraz zdolność radzenia sobie w nietypowych sytuacjach, które często się
zdarzają przy pracy z ludźmi. Każda praca z ludźmi wymaga umiejętności efektywnej
komunikacji oraz public relations. Nie wymagamy posiadania wiedzy z dziedziny kosmetyki,
aczkolwiek na pewno jest ona atutem. Szanujemy przedsiębiorczość i umiejętność
innowacyjnego myślenia oraz samodzielność w działaniu i otwartość.

Franczyzobiorcą systemu franczyzowego Silcare może zostać każdy kto:
o dysponuje kapitałem na pokrycie opłaty franczyzowej, zatowarowanie stoiska oraz
zakup potrzebnego sprzętu;
o dysponuje własnym lub wynajętym lokalem handlowym

lub

powierzchnią handlową odpowiednią pod stoisko Silcare;
o jest zdeterminowany odbyć program szkoleń z zakresu prowadzenia i
zarządzania Drogerią Silcare.
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Jak zostać franczyzobiorcą Silcare?
Aby dołączyć do społeczności Silcare wystarczy wykonać kilka prostych kroków, które
przedstawia poniższy wykres.
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Reasumując
Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną, poszukującą nowych wyzwań a do tego interesujesz się
kosmetyką i modą, to franczyza Silcare jest właśnie dla Ciebie. Ze swojej strony
gwarantujemy współpracę z doświadczonym producentem oraz pełne wsparcie w
prowadzeniu własnego biznesu. Postaw na samodzielność i rozwój osobisty!
Więcej informacji o systemie franczyzowym Silcare uzyskasz kontaktując się z nami mailowo
pisząc na adres: franczyza@silcare.com

Zapraszamy do współpracy i wspólnego budowania Sieci Drogerii Silcare!
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