
Maid2Clean Licenţele Franciza Master în România  

Ce este o franciza Maestru?  

 

Un francizei master este atunci când o franciza afaceri care are un sistem de dovedit 

într-o ţară (EG Maid2Clean în Marea Britanie) oferă o licenţă pentru a marca în altă 

ţară (de exemplu, România).  

Master Franciza  

 

Maid2Clean este interesat în a vorbi cu oamenii interesaţi de acordare a licenţelor 

Masterat în România.  

 

Maid2Clean este o franciza de succes din Marea Britanie de management de pe piaţa 

internă de curăţare. Cu peste 100 de francize de tranzacţionare în Marea Britanie, 

Maid2Clean oferă acum de lucru pentru unele 9000 curatatorii în Insulele Britanice.  

 

Cu o prezenţă în Irlanda şi Canada, de asemenea, maid2Clean este acum în căutarea 

de a extinde în continuare în piaţa românească.  

 

Cine suntem căutaţi?  

 

Maid2Clean are o poziţie Master franciza pentru a permite solicitantului de succes 

pentru a oferi un concept unic de agenţie de management în sectorul casnic servicii de 

curatenie.  

 

Maid2Clean caută un jucător pe termen lung cu perspicacitate puternice de conducere 

şi comerciale. Veţi avea o experienţă de a rula propria afacere şi dezvoltarea unei 

reţele de francize. Veţi avea nevoie de abilitatea de a localiza Maid2Clean pachetul de 

franciza din Marea Britanie pentru a lucra pe piata romaneasca.  

 

Maid2Clean NU este în căutarea francizele singură unitate în acest stadiu. Dacă 

credeţi că posedă toate atributele necesare pentru a dezvolta brandul Maid2Clean din 

România ne-ar fi interesat în a vorbi cu tine.  

 

Cererea pentru acest serviciu este practic recesiune-dovada ca mai multe cupluri ieşi 

la locul de muncă. Aceste persoane sunt beneficiari ocupat recunoscători serviciului 

agenţiei Maid2Clean. Maid2clean de afaceri este deja un concept dovedit din 1993, cu 

marje de profit ridicate şi creşterea cererii clienţilor. Case aduna praful indiferent de 

modul în economia efectuează şi a cererii de licenţe de servicii şi franciza rămâne 

puternică, chiar şi în vremuri de îndepărtare. Serviciile interne de curăţenie sector a 

crescut exponenţial în ultimii 20 de ani ca mai multe cupluri şi mai mult pentru a afară 

să lucreze la serviciul stiluri de viata care le doresc.  

 

Nu există nici o curăţare implicate de francizatii sau titularii de licenţă Master - 

ambele sunt posturi de conducere. Ca un licenţiat Master (francizor), v-ar fi bine 

poziţionată pentru a exploata puterea de brand şi să crească o operaţiune de franciza 

substanţiale în România.  

 

Avantajele unui Licenta Master Maid2Clean  

 

Maid2Clean posibilitatea de Master Franciza vă oferă multe avantaje, cum ar fi:  



 

• drepturi exclusive în zona dumneavoastră în calitate de francizor, nu doar un 

Franciza  

• satisfacţia în ştiind că sunt ajuta pe alţii să crească afacerile lor ca curatatorii lor 

rezidenţiale oferă un serviciu atât de necesară  

• investiţia totală scăzut în comparaţie cu alte concepte de licenţă Master  

• program de lucru flexibil  

 

Pentru a Maid2Clean, abilitatea de a utiliza experienţa de afaceri este mai mari decât 

cunoştinţe specifice industriei. Asta a spus Master francizor Solicitanţii trebuie să 

deţină anumite atribute.  

 

Maid2Clean Master License Pachetul  

 

V-ar fi acordat drepturi exclusive de dezvoltare pentru a opera Maid2Clean sistem de 

franciza in regiunea dumneavoastră de acord.  

 

Nu va mai fi nevoie să investească în spaţii româneşti, produse de curăţare sau de 

vehicule supărăcios, afaceri francizatului agenţie poate fi rulat de pe un mic birou sau 

de acasă. Franciza de afaceri poate fi rulat de acasă, de asemenea.  

 

Francizatii noastre Master sunt proprietari International Master franciza. Ei vor primi 

în urma lor cu Maid2clean Master Licenţă:  

 

• Programul de Lansarea în România  

• drepturile de a vinde Maid2Clean Licenţe Franciza a lungul lor români Master 

Territory.  

• dreptul de a folosi mărcile comerciale Maid2Clean, mărcile de servicii şi alte 

simboluri comerciale.  

• know-how pentru a dezvolta afacerile francizatilor din tara  

• Interfatarea cu Maid2Clean în Marea Britanie pentru sprijin în curs de desfăşurare, 

de formare şi dezvoltare a afacerilor  

• Dezvoltarea unui Program Naţional de cont pentru francize  

• know-how-ul din modul de a crea brand awareness în România  

• cunoştinţe despre modul de a crea marje puternice cu clienţii repeta  

• sprijin şi back-up de o echipa cu experienta de conducere  

• Numele nostru de brand extrem de distins (facem ceea ce spune este pe tablă!)  

• Un brand recunoscut pentru calitatea şi un angajament de serviciu.  

• Un protejat, exclusive şi generos de licenţă Master teritoriul  

• Maid2Clean sisteme proprietare şi metode de localizare şi utilizare în România  

• Online de cunoştinţe de bază  

• Un model de afaceri dovedit din anul 1993  

 

Master Licensee va avea acces la programul de franciza Maid2Clean dovedite, pe care 

le vor adapta la ţara lor. francize franciza master proprietarul va recruta şi de atribuire 

în zonele geografice desemnate în licenţa lor de franciza master, pentru persoanele în 

căutarea pentru a rula propriile lor agenţia locală de Maid2Clean de curăţare în 

România.  

 

De investiţii  



 

Investiţia se va baza pe mărimea teritoriului Master License luate IE numărul de 

licenţe potenţiali Franciza în zona geografică Master Franchise alocate. Taxe va lua 

forma de plată iniţială până-faţă şi, ulterior, unei redevenţe în curs de desfăşurare care 

urmează să fie convenite între Maid2Clean şi francizor Master.  

 

Master francizor va trebui să suporte costurile de localizarea pachetului de franciză, 

inclusiv manualul operaţional. Drepturi de autor este un tarif lunar fix.  

 

Ne-ar împărţi taxele iniţiale de franciză pe fiecare francizat recrutat 50/50, şi a 

redevenţelor pe fiecare francizat va fi impartit proporţie de 75/25 în favoarea Master 

francizaţi.  

 

Master francizat ar fi permis să deschidă sau să revândă precum francize multe dorit 

în zona franciza master.  

 

Ca un francizor Master v-ar fi licenţiatul a pieţei româneşti şi va fi responsabil pentru 

gestionarea atât propria funcţionare Maid2Clean Curăţătorie alături de vânzarea 

licenţelor de franciză pentru francizati perspectivă.  

 

Calităţile esenţiale şi Abilităţi  

 

• fond de succes în afaceri  

• etică puternică  

• bun comunicator (română), în formă verbală şi în scris  

• articulate, tenace şi greu de lucru  

• are capacitatea şi resursele financiare pentru a recruta şi francizaţii sprijin local  

• Experienta anterioara in dezvoltarea si administrarea afacerilor.  

• capacitatea şi resursele pentru a construi Brand Maid2Clean  

• Abilitatea de a rula un sistem pilot pentru reţeaua  

• Abilitatea de a lucra singur si sa conduca o echipa  

• experienţă de vânzări  

• Entuziasm şi pentru capacitatea de a participa pe deplin la îmbunătăţirea continuă a 

sistemelor operaţionale Maid2Clean lui  

• bună influenţează interpersonale, şi abilităţi sociale  

• spirit antreprenorial  

• Obişnuiţi să mediile de afaceri şi care se ocupă cu profesionisti si oameni de afaceri, 

cât  

 

Ideal calităţi şi abilităţi  

 

• Experienta anterioara in franciza  

• vânzări puternică experienţă  

• pionierat, antreprenoriale şi bucuraţi-vă fiind primul pe piaţă  

• Industria de cunoştinţe  

 

Training & Suport  

 

• instruire cuprinzătoare în Marea Britanie şi în România  

• Business cunoştinţelor de management pentru operaţiunile de succes franciza 



Maid2Clean, inclusiv operaţiunile de zi cu zi, suport de sistem de franciză, şi creşterea 

franciza  

• Vânzări şi marketing de formare şi de sprijin  

infrastructurii existente • pentru a sprijini rolul dumneavoastră ca un Master Franciza 

de brand-ul nostru în ţara dumneavoastră  

profilare cunoştinţe pentru a ajuta la obţinerea candidaţi puternici franciza  

• iniţiale şi în curs de asistenţă în gestionarea unui sistem de franciza înfloritoare  

• Cunoaşterea şi etos spatele Maid2Clean marcă înregistrată "Sweep2Left" cel mai 

bun la nivel de sistem practici  

• sprijin de management prin intermediul echipei noastre de asistenţă Master  

• sprijinirea operaţiunilor prin vizita la faţa locului, telefon şi computer de asistenţă 

online  

• IT Sisteme de asistenţă  

• funcţii de administraţie  

• Sistemul de facturare  

• afacere de franciză regulate de consultare  

• Comentarii de afaceri şi de analiză  

• Marketing de intrare  

• Franciza de dezvoltare a produsului  

• PR ajutor  

• formarea iniţială în Marea Britanie cu vizita la locaţii francizat  

• manualul de operaţiuni pentru localizare  

• suport tehnic linie fierbinte  

• suportul de care aveţi nevoie cu expertiza, cele mai bune practici şi cunoştinţe de 

franciza. Puteţi localiza pur şi simplu pachet.  

• Ajutor cu deschidere Master Franciza  

• Consultanţă în adaptarea sistemului Maid2Clean pentru cultura locală şi economia  

 

Mic inventar  

 

• cerinţele minime de personal  

• Asiguraţi-avans bani - de la fiecare franciza acordate în zona dvs.  

• venituri reziduale  

• Industria plină expansiune, care este încă în fază incipientă şi gata pentru creştere 

economică  

• sisteme unice de proprietate care să vă permită (şi fiecare francizat sub tine) pentru a 

construi o afacere care poate rula în cele din urmă fără tine  

• Formare şi sprijin  

• prestigiu afaceri guler alb franciza  

• Deveniţi o parte a unei culturi de afaceri cu valori care este rară de a găsi în această 

zi şi de vârstă  

• Recesiunea-rezistent industrie  

 

 

Dacă doriţi să discute această ocazie unica pentru piata romaneasca următorul pas ar fi 

sa trimiteti CV-ul la Mike Hanrahan la sales@maid2clean.co.uk  
 


