
мама
готувала
напівфабрикати 
по-домашньому

Почніть перспективний бізнес з максимальною 
підтримкою від франчайзера



мама
готувала

мережа магазинів
напівфабрикатів з доведеними до

ідеалу рецептами та теплим
ставленням до кожного клієнта



Пельмені Хінкалі Вареники СирникиБендерики

Чебуреки ФрикаделькиКартопляні 
зрази

Млинці

Наша продукція — результат 
кропіткої праці кращих 
майстринь, які готують як для 
себе, тому гарантують високу
якість та неперевершений смак

Смачно. 
 Якісно. 
 по-домашньому ТефтеліСирні 

паличкиКотлети

Гречаники Голубці Перець
фарширований

Перші 
стравиМантиДолма

Консервація Морозиво Сезонні 
напої Інші страви



Відкрите виробництво

Cередній чек з доставки 600+ грн

Cередній чек з ритейлу 200+ грн

Орієнтування на найбільшу групу споживачів

Сформований та перевірений на якість 
асортимент, технологічні карти

Компанія активно працює над іміджем 
і просуванням свого бренду

Єдина бренд-стратегія та чіткий 
маркетинговий план

Клієнтоорієнтованість, висока 
якість продукції, цілісність мережі — 
основні цінності «Мама Готувала»

5 власних точок у Києві

Ми пропонуємо відкрити бізнес у новому напрямі продуктової 
сфери з великим запасом розвитку

На ринку з грудня 2020

мама
готувала у 2021 році



мама
готувалаПортрети споживачів

Працює з понеділка до п’ятниці 
з 8:00 до 18:00, має чоловіка та дитину

Бажає не витрачати багато часу 
на приготування вечері, тому купує 

напівфабрикати дорогою додому майже 
кожного дня

Довіряє лише перевіреній продукції
Середній чек: 120-300 грн

Тільки влаштувався на роботу, неодружений

Після закінчення ВНЗ орендував квартиру 
та влаштувався на роботу. Часто обирає готові 

страви, готує собі сам або обирає 
напівфабрикати, які швидко готуються

Купує продукцію за потреби
Середній чек: 100-200 грн

Свій час присвячує сім'ї та домашньому
затишку, має чоловіка та 1-2 дитини

Хоче годувати сім'ю смачною та здоровою
їжею, але часто не має часу на 

приготування страв. Тому віддає перевагу
готовій якісній продукції

Купує продукцію 1-2 рази на тиждень
Середній чек: 400-1200 грн

Домогосподарка, 37 років
Олена

Менеджерка у ресторані, 45 років
ВікторіяВладислав

Випускник ВНЗ, 23 роки



Що про нас 
говорять 
покупці

Смачно, натурально. Приємне обслуговування. Все дуже смачно. Сирники. млинці. пельмені.
Куштувала. Сподобалось.

Дякую за дуже смачні пельмені, вареники та 
сирники! Заморожений борщ, то взагалі щось 
неймовірно, - 20 хвилин і ціла кастрюля 
смачнющої першої страви готова!

Вже спробували чимало з подібного асортименту 
багатьох інших віробників і на даний момент 
“Мама готувала” найкращі для мене! Багато чого дуже 
смачно і дійсно смакує по домашньому, але поки що 
вразили більш за все звичайні зрази з горохом!)))
Класний магазин з завжди гарним асортиментом 
в наявності, ввічливими продавчинями та зручним 
розташуванням.

Нравится

Ekaterina Gr.

2 недели назад

16 отзывов

1 отзыв

halynakaplina

3 недели назад

Дуже смачні зрази з горохом, пельмені  
з яловичиною та вареники!

lyubatesoro

1 меяц назад

Дуже дякую господиням Мама готувала! 
Смачно, доступно! Найбільш вподобали
ваші сирники та вареники з капустою!!! На 
вихідні обов’язково прийдемо за голубцями 
та чебуреками!!!

Елена Яковлева

4 меяца назад

Лариса Юрьева

3 недели назад

9 отзывов - 2 фото

Местный эксперт - 31 отзывов - 2 фото

Дуже смачно. Привітні касири. Великий вибір.

Надія Лозінська (Pimba)

неделю назад

Местный эксперт - 32 отзыва
Lyuba T

6 месяцев назад

Нравится

Е



Разом ми станемо лідерами українського ринку!

мама
готувалачим краща за інших

Оптимізована модель відкриття

Антикризовий бізнес, який 
зарекомендував себе в умовах 
пандемії коронавірусу

Сезонний попит компенсується 
гнучким асортиментом, який 
включає сезонні позиції 
(морозиво, консервація тощо)

Партнер — частина мережі,
тому він буде завжди в курсі 
усіх нових впроваджень, 
прийматиме участь у 
рекламних кампаніях тощо 

Гідні фінансові показники

Об’єднання всіх магазинів,
включно з франчайзинговими,
в єдину мережу для отримання
й обробки інтернет-замовлень
та власна доставка до покупця 

Стандарти та інструкції 
за всіма бізнес-процесами

Досвідчена команда 
спеціалістів із високим рівнем
експертизи у кожному 
з напрямків



Площа 70+ м² 

1 %

31.000 $

з 3 місяця

від 15 місяців

7.000/9.000 $Паушальний внесок

Роялті
регіони/міста-мільйонники

Інвестиції

Вихід на самоокупність

Окупність інвестицій

1 рік 2 рік

ФОРМАТ МагазинА 
із повним циклом 
виробництва

Чистий прибуток

Рентабельність

80.000 грн

14 %

Чистий прибуток

Рентабельність

120.000 грн

16 %

Чистий прибуток

Рентабельність

130.000 грн

17 %

3 рік



ФОРмат Магазина із неповним 
циклом виробництва *

Площа 50 м²

1 %

22.000 $

з 3 місяця

від 11 місяців

3.000/4.000 $Паушальний 
внесок

Роялті

регіони/міста-мільйонники

Інвестиції

Вихід на 
самоокупність

Окупність 
інвестицій

*даний формат доступний за умови наявності 
у партнера магазину з повним циклом виробництва Обирайте те, що підходить саме вам, і приєднуйтеся до нашої команди

Унікальна пропозиція для перших франчайзі у місті

Чистий прибуток 60.000 грн

14 % 17 % 17 %

95.000 грн 105.000 грн

Рентабельність

1 рік 2 рік 3 рік



мама
готувала
напівфабрикати 
по-домашньому

Вимоги до приміщення

Не варто відкривати 
магазин

Вимоги до локації

Розміщення магазину передбачене
на вулицях із високим 
пішохідним трафіком, тобто:

Площа скління, яка відповідає 
концепції відкритого 
виробництва

у зонах із низьким пішохідним 
трафіком

у віддалених локаціях, до яких 
важко дістатись

поруч із конкурентами

у старих будівлях, які потребують 
ремонту

Бажано перший поверх, 
низький цоколь приміщення 
(консолі та напівпідвали - після 
узгодження з франчайзером)

біля ЖК

біля зупинок громадського 
транспорту з високим 
пасажиропотоком

біля великих ТРЦ

поряд із гуртожитками



Відповідальний

Клієнтоорієнтований Прагне до 
розвитку
та успіху

Готовий повністю 
поринути у бізнес

Має вільний 
капітал для 
відкриття бізнесу

Знається 
на ринку
ритейлу

ТОП-менеджер зі сфери 
HORECA, який має
управлінський досвід і
готовий почати успішний
бізнес за підтримки
сильної компанії

Наш 
ідеальний 
франчайзі

1 2 3

6 5 4



ПІДТРИМКА ФРАНЧАЙЗІ ДО ЗАПУСКУ
Локація та приміщення

Продукція та поставки

ОФОРМЛЕННЯ МАГАЗИНУ

Персонал

Організація бізнес-процесів

Просування магазину

1. Рекомендації щодо вибору персоналу до команди (скрипти найму)
2. Навчання персоналу:
   технологіям виробництва напівфабрикатів
   роботі з обладнанням
   роботі з програмним забезпеченням
   стандартам роботи мережі
   комунікації з покупцями
3. Тестування персоналу на практиці в магазинах головного офісу 

1. Розміщення анонсу про відкриття нового магазину на сайті та 
сторінках у соцмережах
2. Включення магазину франчайзі до загальномережевого плану
рекламно-маркетингової діяльності
3. Маркетингове онлайн-просування на локальному ринку
5. Надання макетів для розробки рекламної продукції

1. Передача технологій виробництва та стандартів роботи магазину:
   технолочні карти з поліпшеними рецептурами
   книга франчайзі з прописаними інструкціями з відкриття магазину,
   управлінських та бізнес-процесів, локального просування бренду,
   контролю роботи магазину
2. Встановлення та налаштування системи 1С:, через яку будуть
відслідковуватися показники роботи магазинів: аналітика продукції,
реалізація, дохід, рентабельність

1. Передача фірмового стилю бренду, в якому описані основні правила
оформлення магазинів
2. Надання макетів вивіски
3. Надання переліку необхідних меблів та обладнання
4. Список рекомендових постачальників
5. Рекомендації щодо розміщення обладнння та меблів у магазині

1. Рекомендації щодо переліку сировини для виробництва та асортименту 
напівфабрикатів для продажу
2. Рекомендації щодо необхідної кількості продукції відповідно до 
обраного формату магазину, формування замовлення
3. Список постачальників/список, з ким працювати не варто
4. Рекомендації щодо необхідних витратних матеріалів:
   етикеток з фірмовим логотипом
   пакування для напівфабрикатів 
   тощо
а також надання макетів для їх виготовлення
5. Своєчасна доставка замовленої продукції

 1. Надання детальних інструкцій щодо пошуку локації
 2. Надання чітких технічних вимог до приміщення
 3. Список обмежень щодо відкриття та розміщення магазину



Підтримка в області маркетингу та реклами

Регулярне оновлення загальномережевого 
плану рекламно-маркетингової діяльності. 
Включає рекламні кампанії, акції та інші
активності з використанням таргетованої 
та банерної реклами, месенджерів 
і ремаркетингу

Можливість додаткового локального
маркетингу після ініціативи франчайзі 
та затвердження головного офісу

Аналітика ефективності рекламно-маркетингового 
просування на локальному ринку

Організація бізнес-процесів

Підтримка зв'язку з франчайзі

Забезпечення лідами з сайту та 
соцмереж

Рекомендації щодо ведення 
бізнесу на основі показників 
роботи магазину

Контроль якості виробництва

Аналіз ефективності продажів

підтримка 
франчайзі 
після запуску



Підписання 
договору

Передача 
стандартів 
роботи та 
технологічних
 карт

Запуск 
локальної 
рекламної 
кампанії

Навчання 
персоналу

Урочисте 
відкриття

* узгодження локації та приміщення може відбутися й на етапі підписання
договору, якщо у партнера вже є власне приміщення, яке відповідає усім вимогам франчайзера

Узгодження 
формату, 
локації та 
приміщення*

Проведення 
ремонтних 
робіт

Етапи відкриття магазину мама
готувала

01 02 03 04 05 06 07



Зв’яжіться з нами для отримання 
детальнішої інформації

+38 (066) 01 01 701

+38 (073) 01 01 701

+38 (097) 01 01 701

mamagotuvala.ua@gmail.com

Приєднуйтеся 
до команди 

мама
готувала


