
Франчайзинг від  
Мережі Туристичних Агенцій Мулатка Тур

    Мережа туристичних агенцій Mulatka Tour надає послуги з продажу 
туристичних турів в будь-яку країну світу. Агенство успішно працює з 
2018 року у місті Вінниця та зарекомендувало себе, як надійний партнер 
з підбору найкращих турів для відпочинку та проведення дозвілля. Ми 
гарантуємо якісний сервіс та індивідуальний підхід до кожного клієнта!

   З великим задоволенням поділимось нашим успішним досвідом з 
усіма, хто хоче відкрити власний успішний бізнес та отримувати 
задоволення від подорожей!

🏝 Гарячі тури у будь-яку країну світу🔥

🏢 Бронювання отелів

✈ Купівля авіа квитків

🚘 Брюнювання авто за кордоном

& Авторські тури

🏝 Відкриємо візу в будь-яку країну світу

www.mulatkatour.com       mulatkatour@gmail.com        +38 (068) 854 29 42

Головний офіс компанії знаходиться у м. Вінниця, вул. Соборна 85

Купуючи нашу Франшизу - Ви отримуєте готовий бізнес під ключ з усіма 
необхідними матеріалами та документами, включаючи БАНКІВСЬКУ 
ГАРАНТІЮ і Вам НЕ ПОТРІБНО класти 2000 евро на депозит у банк!

Як результат - Ви відкриваєте власний бізнес за короткий період часу і 
економите значні кошти на підготовку та організаційні моменти для 

запуску власного туристичного агенства! 

MULATKA TOUR

   Ми пропонуємо якісні послуги на найвищому рівні від найкращих  
тур операторів світу, а також пропонуємо:

http://www.mulatkatour.com
mailto:mulatkatour@gmail.com


    Франчайзинг від Mulatka Tour має цілий ряд переваг перед іншими 
франчайзерами на ринку туристичних послуг, які перевірені часом та 
підтвердженні нашими задоволеними кліентами.

ВИ ОТРИМУЄТЕ ГОТОВИЙ БІЗНЕС ПІД КЛЮЧ 
Наша пропозиція франчайзингу Mulatka Tour - це перспективний,


цікавий та прибутковий бізнес для Вас!

Ми надаємо повну підтримку, інструкції та рекомендації для 
ведення бізнесу:  


• Підбір приміщення та рекомендації

• Макети вивісок, візиток, буклетів, плакатів А1 

• Рекомендації по брендуванню офісу 

• Унікальну розроблену методику просування у соц мережах

• Надаємо банківську гарантію

• Надаємо пакет юридичних документів для ведення бізнесу

• Налагодження бізнес процесів та навчання персоналу

• Надаємо маркетингові стратегії по он-лайн та оф-лайн просуванню

• Ви отримуєте власний вебсайт з доменом вашого регіону

*Терміни окупності: від 1 до 5 місяців 

Середня вартість 1 туру на 2-х - $700! Загалом, кожні 20-30 турів приносять 
дохід від $1500 до $3000 на місяць, в залежності від локації офісу!

Ми працюємо на результат та зацікавлені у Вашому успіху!

Населення Інвестиції Паушальний 
внесок Роялті

до 100 тис. від 300 дол. США 1200 дол. США відсутні

до 500 тис. від 500 дол. США 1500 дол. США відсутні

до 900 тис. 
 і більше від 700 дол. США 1700 дол. США відсутні
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