
Презентація франшизи

Івент-агенція "CANDY BAR"- по оформленню солодких столів, 
на весіллях, днях  народження та корпоративних подій
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Зміст презентації



Віднедавна у нашу свідомість ввірвався новий модний тренд оформлення солодкого столу під назвою Candy 
Bar. Тепер це є обов’язковим атрибутом будь-якого свята. 

Що ж це таке? 

Кенді бар, або, як його звикли називати, Десерний стіл, фуршетний стіл,Candy Bar – з англійської дослівно 
перекладається як солодкий батончик. Проте у народі його переклад трактується як солодкий стіл на свято. 

Кенді бар – це спеціальна солодка зона, де на витончено декорованому фуршетному столі, розміщуються 
всілякі солодощі. Саме Candy Bar є стильним, нестандартним і дійсно ексклюзивним рішенням будь-якого 

свята чи то дитячого день народження, весілля, презентація, або ж корпоративний захід.

Про Кенді бар



Про нас Ми обрали  франшизу  як спосіб для розширення цієї послуги по всій Україні.  Щоб люди 
які бажають замовити десерти -зверталися тільки до нас, так як ми несемо за собою 
 досконалий сервіс, відмінну ціну, також маємо відчуття стилю.  Все це ми  з  легкістю 

можемо вас  навчити. 
Наша ціль,- щоб  у кожному містечку клієнти могли насолоджуватися бездоганним 

оформленням солодких  столів.

Все починалося з мрії, а переросло... у весільну агенцію. В цій сфері ми вже більше 2 років, 
і наш початок -це  прості індивідуальні замовлення  по 6-12 шт. десертів . Ми навчилися 
працювати з такими клієнтами і замовленнями. Згодом кількість замовлень збільшилась до  50- 
250 шт..  Зараз  ми  посідаємо одне перших  місць  у нашому місті по рейтингу.  Для більшості 
людей  пятниця, субота, неділя -це вже початок вихідних, а для нас -початок роботи, так, як 
зазвичай, в ці дні припадають всі весілля та корпоративні події.

Ми вносимо багато хороших нововведень  в цю сферу, чим і гордимося.   Це пов’язано з використанням 
нового сучасного  посуду, оформленням, декором, сервісом- і як наслідок - в нас кожні 7 днів, 2-4 

замовлення солодкого столу. Середня вартість  одного замовлення становить 4200 грн.



Статистика

Статистика за 30 днів

Статистика за 7 днів

30.08.2017



Послуги

1.Замовлення десертів 
2.Оформлення солодкого столу 
3.Подарункові набори 
4.Оренда посуду 
5.Розробка дизайну запрошень 
6.Продаж фото-аксесуарів 
7.Розробка весільної друкованої продукції 
8.Солодкі букети 

1. Десерти - націнка 50% 
2. Оформлення - 450 грн. 
3. Подарункові набори -  націнка 40% 
4. Оренда посуду -  250 грн. 
5.Запрошення - націнка 40% 
6. Фото аксесуари  -  націнка  60% 
7.Друкована продукція - націнка  50% 
8. Солодкі букети - націнка 45% 

Прейскурант

Послуги які ми надаємо



Замовлення №1Приклад

  
1. Подія: Весілля, 
2. Колір:білий,золотий,  
3. Дата: 10.09.2017 
4.Заклад: ресторан Барокко 
5.Кількість гостей: 60  
6.Бюджет: 5500грн. 
7.Послуги: Десерти, доставка, 
оформлення, оренда  посуду, фото 
аксесуари.

Деталі замовлення:  Солодкий стіл
1.Оформленя 450 грн. 
2.Оренда посуду 250 грн. 
3.Фото-аксесуари 150 грн. 
4.Десерти 4650 грн.

Загальна сума прибутку~  2500 грн.



Комерційна пропозиція

1. Ексклюзивних два різних набори  посуду для   солодкого столу. Цей красивий посуд буде служити як реклама для вас, адже 
       наші дизайнери створюють авторський посуд, якими володіє тільки наша мережа.

2. Оформлення: ми надаємо практичні заняття, фото-,відео-  інструкції по оформленню солодкого столу, прикрашання     
           посуду, створення декору, та всі інші деталі по підготовці до  виконання замовлення.

Ми пропонуємо вам вступити в бізнес за 
невелику винагороду, в яку в замін  якої ви 

отримаєте пакет послуг.   
Перелік додається:

3. Експрес-курс  навчання в дизайнерській програмі, по створенню та розробці дизайну весільних запрошень, фото-аксесуарів, 
 наклейок на бомбоньєрки та іншої друкованої  весільної продукції. Це вміння додає ще +50 $ до кожного  замовлення.

4. Створення подарункових наборів з десертами, фруктами та квітами , також виготовлення 
крафтових пакетів.

1450$



Комерційна пропозиція

6. Ми розробимо для вас сайт, якиє є ідеальним для цього бізнесу , адже створений по програмі провідних бізнес 
тренерів, який  завжди удосконалюється. (додатково оплачується домен та хостинг= ~1400грн.) 

8. Каталог десертів  та послуг, прайслист, чеклист замовлень.

5. Рецепти приготування десертів: брігадейро, маршмеллоу в шоколаді.

8. Механізм роботи з партнерами.

9. Контактні дані усіх необхідних партнерів та постачальників.

*Дана інформація і пакет послуг, які містяться у всіх пунктах передається за винагороду у розмірі 1450$

7. Реклама - це сьомий важливий етап. 
  - Ми зробимо вам  перше місце в пошукові системі google, де ви зможете слідкувати за статистикою.                                   
  - Створимо аккаунт в instagram, який буде займати перше місце у вашому місті. Створюється                                                 
       спеціальний аккаунт і для вас ретельно підбираються скрипти(ключові слова), для високої індексації. 
  - Створимо та заповнимо  аккаунти у facebook  та gmail. 
  - Дослідимо ще основні платформи вашого міста і підберем найефективнішу рекламу. 
  - Вам надаються всі тексти фото десертів та послуг,  шаблони візиток та іншої друкованої продукції. 
  -Інструкції по роботі з глянцевими журналами 



Як це відбувається ?

Початок партнерства

1. Узгоджуємо вашу дату приїзду в м. Івано-Франківськ 
2. Загальне ознайомлення з бізнес моделлю 
3. Підписання договорів, та передача  стартового пакету 1450 $ 
4. Початок навчання всього необхідного матеріалу поетапно 
5. Повернення вас додому з інструкціями   перших дій. 
6. Запуск рекламної компанії 
7. Консультація та підтримка при перших  замовленнях. 



Зв’язатися з нами ви можете будь-яким 
зручним для вас способом:

Контакти

+38(050) 040 58 28

www.CaramellaRoom.com/CandyBarFrankivsk

caramellaroom@gmail.com


