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Dziękujemy Państwu za zainteresowanie współpracą franczyzową z CB s.c. Poniższy
dokument ma na celu przybliżenie Państwu ogólnych zasad systemu współpracy.

1. CB s.c. - informacje o firmie
HiD spółka jawna, która działa na rynkach międzynarodowych od 8 lat była
właścicielem marki Crazy Bubble. W związku z dynamicznym rozwojem postanowiliśmy
oddzielić działalności i powistała spółka cywilna CB. Obecnie firma posiada 12 lokali
stacjonarnych z czego 3 własne i 9 franczyzowych oraz 3 punkty mobilne (pierwszy powstał
w grudniu 2012r.) Centrala firmy znajduje się w Zabrzu. Szczegółowe informacje o firmie
znajdują się na witrynie internetowej www.crazybubble.pl
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Opis punktów, które rozwijamy poprzez współpracę franczyzową:
Crazy Bubble to brand kreujący i oferujący sposób na ,,having fun” z przyjaciółmi, z
rodziną. Serwujemy napoje orientalne i egzotyczne na bazie zielonej i czarnej herbaty w
różnych odsłonach. Oryginalna Bubble Tea od Crazy Bubble to herbatki sporządzane według
tradycyjnej tajwańskiej receptury z tropikalnymi dodatkami, shake’i, sorbety oraz smakowe
kawy. Używamy najwyższej jakości półproduktów, które gwarantują doskonały produkt
finalny. Nowym produktem sieci jest Crazy BubbleICE® - wyjątkowe lody z dodatkiem
syropów i toppingu!
Crazy Bubble jest kierowany do każdego, kto lubi herbatę i nowe doświadczenia.
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WYMAGANIA

Podstawowe wymagania sieci w przypadku punktów Crazy Bubble.







Wybrane miasto powyżej 50 tys. Mieszkańców
Najlepsza handlowa lokalizacja w danym mieście, miejsce spotkań lub inne o dużym
natężeniu ludzi
Miejsce o powierzchni min. 12 m2 (warunek bezwzględny)
Przyłącze wodne (przyłącze zimnej wody oraz odpływ min Ø 40)
Przyłącze elektryczne min 6kW (3 fazy)
Średni koszt inwestycji początkowej: 50 000 zł netto (przy lokalu o powierzchni 12
m2)

SYSTEM FRANCZYZOWY
Na czym polega System Franczyzowy?
System Franczyzowy polega na prowadzeniu działalności gospodarczej w oparciu o
obowiązujące w Polsce przepisy prawa, przy wykorzystaniu standardów powielanych i
adoptowanych przez niezależne podmioty gospodarcze działające pod wspólna nazwą i pod
wspólnym oznaczeniem graficznym. Inaczej mówiąc: jest to system towarów, usług lub
technologii, który oparty jest na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo
odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorcami, w tym przypadku pomiędzy CB s.c.
(franczyzodawcą) i przedsiębiorcą zwanym Franczyzobiorcą. Istota tego systemu polega na
tym, że firma nadaje swoim franczyzobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek
prowadzenia działalności zgodnie z wypracowaną koncepcją współpracy, ujętą w ramy
Systemu Franczyzowego.
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Zawierając Umowę o Współpracy zostajecie Państwo Partnerem CB s.c. i zobowiązujecie się:




prowadzić sprzedaż detaliczną według zasad i standardów określonych przez CB
Spółka Cywilna
przestrzegać wszelkich regulacji prawnych związanych z prowadzeniem placówki
handlowej.
dbać o dobre imię marki Crazy Bubble oraz jej nienaganny wizerunek w mediach i
najbliższym otoczeniu

Pakiet Franczyzowy
CB s.c. w ramach umowy o Współpracę, udostępnia franczyzobiorcy na czas trwania
Umowy, Pakiet Franczyzowy, zawierający kompletną koncepcję prowadzenia działalności
gospodarczej oferowaną przez firmę. W skład standardowego Pakietu Franczyzowego
wchodzą:








kompletna zabudowa stanowiska wraz z niezbędnym asortymentem do prowadzenia
działalności
znak handlowy
know-how
podręcznik operacyjny
opracowany HACP
pełne opracowanie techniczne wraz z niezbędnymi projektami
wsparcie ze strony firmy w ramach Systemu Franczyzowego

Wsparcie ze strony CB s.c. w ramach Systemu Franczyzowego.

CB s.c. zapewnia franczyzobiorcy szeroko pojęte wsparcie, takie jak:







opiekę merytoryczną nad punktem
pomoc w wyborze lokalizacji
wsparcie w zakresie rekrutacji personelu
szkolenie pracowników
kompleksowa opieka zespołu profesjonalnych doradców
współpraca w zakresie tworzenia lokalnych kampanii marketingowych
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Zasady współpracy i rozliczeń z CB s.c.
Główne zasady współpracy obejmują:









niedepozytowy system zatowarowania
konieczność angażowania własnych środków w towar (miesięcznie ok 5 tyś
uzależnione od osiąganych obrotów)
prowizyjny system rozliczeń
Franczyzodawca zarabia na prowizji od sprzedaży, wystawiając na koniec miesiąca
firmie franczyzobiorcy fakturę za opłatę franczyzową miesięczną . Prowizja
uzależniona jest od osiągniętego obrotu za dany miesiąc (5/7/10%).
CB Spółka Cywilna gwarantuje optymalne zatowarowanie ilościowe i jakościowe
punktu.
bezpłatne dostawy towaru raz w tygodniu na koszt firmy CB Spółka Cywilna (przy
dostawach do 40 km od głównej siedziby firmy). W przypadku lokali znacznie
oddalonych od głównej jednostki dostawy ustalane są indywidualnie.
punkt franczyzowy jest pełnoprawną jednostką w sieci, ceny i akcje promocyjne są
analogiczne jak w reszcie punktów .

Jak zostać Franczyzobiorcą w CB s.c. – etapy
1. Prezentacja lokalizacji - złożenie drogą mailową oferty współpracy zawierającej opis
proponowanej lokalizacji oraz kontakt z odpowiednią osobą (wstępna weryfikacja).
Nie ma znaczenia, czy lokal będzie wynajmowany, czy jest własnością potencjalnego
Franczyzobiorcy.
2. List intencyjny do umowy franczyzowej – spotkanie mające na celu podpisanie listu
intencyjnego, który stanowi o wszystkich najważniejszych zasadach współpracy
franczyzowej za razem będąc klauzulą poufności.
3. Weryfikacja lokalizacji przez CB Spółka Cywilna. Oględziny lokalu na miejscu przez
osobę odpowiedzialną z CB Spółka Cywilna. Dokładnie sprawdzana jest lokalizacja
obiektu, jego układ, standard, sąsiedztwo itp.
4. Weryfikacja Franczyzobiorcy jako potencjalnego partnera biznesowego (niezaleganie
wobec US, ZUS itp.)
5. Podpisanie Umowy Franczyzowej.
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Aby wypisać i podpisać umowę Franczyzową konieczne jest wcześniejsze skompletowanie i
przesłanie do CB Spółka Cywilna wymaganych dokumentów:






plan sytuacyjny lokalu
kserokopia dowodu osoby (osób) reprezentantów firmy
odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji w przypadku, gdy
Franczyzobiorca działa jako spółka cywilna lub prowadzi jednoosobową działalność
gospodarczą
kwestionariusz osobowy - oświadczenie o prowadzonych działalnościach
gospodarczych
zgoda współmałżonka na zawarcie umowy

6. Zlecenie projektu sklepu
Projekt sklepu wykonuje CB Spółka Cywilna. Prace projektowe trwają zazwyczaj do 2 tygodni.
7. Budowa sklepu
Prace montażowe wykonuje z reguły Franczyzobiorca za pośrednictwem własnych ekip
budowlanych lub firm współpracujących z CB Spółka Cywilna. W zależności od zabudowy
(wyspa/lokal) prace przygotowawcze trwają ok miesiąca a sam montaż możliwy jest do
wykonania w przeciągu 12h. Cena uzależniona jest od powierzchni, stanu i standardu lokalu.
8. Odbiór sklepu odbywa się przez osobę wyznaczoną z firmy CB Spółka Cywilna celem
sprawdzenia zgodności wykonania z projektem i standardami danej sieci sprzedaży.
Warunkuje dopuszczenie lokalu do sprzedaży.
9. Otwarcie sklepu. W przypadku montażu stanowiska typu wyspa w przeciągu nocy
najemca winien się stawić na 4 h przed planowanym otwarciem celem podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego.

W przypadku niejasności, pozostajemy do dyspozycji:
Z bubblowym pozdrowieniem,
Crazy Bubble
franczyza@crazybubble.pl
tel: +48 666 561 361; +48 505 10 88 20
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