


Грузинський хліб – мережа пекарень, 
яка поєднала в собі традиції
випікання хліба та найсмачнішої 
випічки!
На етапі народження ідеї мережі пекарень 
«Грузинський хліб» ми мали на меті об`єднати
любов до випікання хліба двох найгостинніших 
народів - українців та грузинів, зберігаючи давні 
рецепти та традиції цього процесу в сучасному 
світі. Здавна вважалося, що тільки добра людина 
може спекти добрий хліб, тому у своїй щоденній 
праці до випікання ставимося з особливою 
ретельністю.



Раді бачити своїх гостей задоволеними та усмiхненими 
кожного дня, бо сита людина -

щаслива людина! І заради того, щоб у світі ставало більше щастя - 
ми працюємо кожного дня!

Якщо українець не може потрапити в Грузiю, 
то грузинська привiтність сама навідується в гості!



31 діюча пекарня
5 готуються до відкриття 
Львів та область - продано

Де нас можна знайти

УКРАЇНА

29
пекарень

ПОЛЬЩА

2
пекарні

Зараз у Львові працює 18 пекарень та 1 кафе-пекарня. Ми розширюємо свою 
географію,  пекарні «Грузинський хліб» з`явилися ввже  в інших містах 

України: у Мостиськах, Городку, Жовкві, Сколе, Івано-Франківську, Тернополі, 
Чорткові, а також у Кракові (Польща).

Загалом 31 діюча пекарня.



Ми печемо те, що Вам смакує: шоті, хачапурі, солодкі слойки, традиційні
грузинські солодощі (када, пахлава, чурчхела), 

щоб на Вашому столі завжди було маленьке свято навіть у будні!

АСОРТИМЕНТ



Швидка окупність 
проекту та 

легкий старт
Високий дохід

Унікальна ніша 
для вашого 

бізнесу

Лояльність клієнтів 
до нашого бренду

Тільки перевірені 
рецепти

НАШІ ПЕРЕВАГИ

Навчання 
персоналу



Місця з високим трафіком – зупинки 
громадського транспорту, 
поряд з державними установами, 
великими підприємствами, 
навчальними закладами. 

Торгова точка може розміщуватись 
у фасадах будинків (перша лінія) 
або окремими  МАФами.
Перевага надається приміщенням в 
великими вікнами на фасадній частині будівлі.

     Рекомендована площа 
     приміщення 30 м² - 50 м²
     Електропостачання: 380 В. 
     Потужність – не менше 20 кВт
     Водопостачання - √
     Місце під вивіску - √ �

ВИМОГИ ДО 
ПРИМІЩЕННЯ



Операційна модель

ПОКАЗНИКИ % 

Собівартість реалізації 80740

ВАЛОВИЙ ДОХІД 
Оплата праці

Комунальні послуги

Податки

Інвентар та господарські витрати

Витрати на технічну підтримку

ЗАГАЛЬНО ВИТРАТ

Оренда

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК 

185926

6%
4%
3%

1%

123 174

18000

62752

Виручка  від реалізації 266666 100

30

70

34 %

7%

51%

21%56307
16000
10000
7000

2500

грн

Роялті, 4% 4%10667

Реклама 2700 1%



ІНВЕСТИЦІЇ - ВІД 15 000 ДО 25 000 $

ПОКАЗНИКИ

Ремонт

Комунікації

Меблі

Обладнання

Реклама

Адмін витрати 
Витрати по персоналу 
ВАРТІСТЬ ПЕКАРНІ

3300

1150

1500

7300

1000

1150

350

15750

всього, $

Вступний внесок (паушальний) - 7000 $



Раді бачити своїх гостей 
задоволеними та усміхненими 
кожного дня, бо сита людина - 
щаслива людина! 
І заради того, 
щоб у світі ставало 
більше щастя - 
ми працюємо кожного дня!

Менеджер з франчайзингу
Мітрова Анастасія
тел 099-061-13-10
gbread.franch@gmail.com
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