
Maid2Clean Master Franchise licenser i Sverige  

Vad är en Master Franchise?  

 

En Master franchise är när en franchise företag som har ett beprövat system i ett land 

(t.ex. Maid2Clean i Förenade kungariket) erbjuder en licens för sitt varumärke i ett 

annat land (t.ex. Sverige).  

Master Franchising  

 

Maid2Clean är intresserad av att prata med personer som är intresserade i Master 

tillståndsgivning i Sverige.  

 

Maid2Clean är en framgångsrik Storbritannien förvaltning franchise i rengöring av 

marknaden. Med över 100 franchisetagare handel i Storbritannien, ger Maid2Clean nu 

fungerar för vissa 9.000 städare på de brittiska öarna.  

 

Med närvaro i Irland och Kanada också, är maid2Clean ser nu att ytterligare 

expandera till den svenska marknaden.  

 

Vem söker vi?  

 

Maid2Clean har en Master Franchise ställning för att den vinnande parten att erbjuda 

ett unikt koncept Management Agency i hemstädning tjänstesektorn.  

 

Maid2Clean söker en långsiktig aktör med stark ledning och kommersiella skarpsinne. 

Du kommer att ha erfarenhet av att driva ett eget företag och utveckla ett nätverk av 

franchisetagare. Du behöver förmågan att lokalisera Maid2Clean brittiska serien paket 

till arbete inom den svenska marknaden.  

 

Maid2Clean söker inte för enhet franchisetagare i detta skede. Om du tror att du 

besitter alla de attribut som krävs för att utveckla Maid2Clean varumärke i Sverige 

skulle vi vara intresserade av att tala till dig.  

 

Efterfrågan på tjänsten är praktiskt taget recession-bevis som fler par gå ut i arbete. 

Dessa upptagna människor är tacksamma mottagare av Maid2Clean byrå tjänsten. 

Den Maid2clean verksamhet är redan ett beprövat koncept sedan 1993, med höga 

vinstmarginaler och ökande kundkrav. Hus och samla damm oavsett hur ekonomin 

fungerar och efterfrågan på tjänsten och franchise licenser fortsatt stark, även i 

recession tider. Den inhemska tjänster städbranschen har ökat exponentiellt under de 

senaste 20 åren när fler och fler par att ut att arbeta för att serva livsstil de önskar.  

 

Det finns ingen städning berörs genom franchisetagare eller Master License 

innehavare - båda är chefsbefattningar. Som en Master licenstagare 

(franchisegivaren), skulle du vara väl positionerat för att utnyttja kraften i varumärket 

och växa en betydande franchiseverksamhet i Sverige.  

 

Fördelar med en Maid2Clean Master License  

 

Den Maid2Clean Master Franchise ger dig många fördelar såsom:  

 

• Ensamrätt i ditt område som en franchisegivare, inte bara franchisetagare  



• tillfredsställelse i att veta att du hjälper andra att växa sin verksamhet som deras 

bostadsområde städare ge en välbehövlig service  

• Låg total investering jämfört med andra Master License begrepp  

• Flexibel arbetstid  

 

Att Maid2Clean, är förmågan att använda erfarenhet från näringslivet överväger 

specifik branschkunskap. Som sagt Master franchisegivaren sökande måste ha vissa 

egenskaper.  

 

Den Maid2Clean Master licenspaketet  

 

Du skulle ges exklusiv utveckling rätten att driva Maid2Clean franchisesystem i din 

överenskomna region.  

 

Det kommer inte att behöva investera i svenska fastigheter, rengöringsmedel eller 

livréklädda fordonen kan franchisetagarens byråverksamheten köras från ett litet 

kontor eller hem. Franchiseverksamheten kan köras från hemmet också.  

 

Vår Master Franchisetagare är International Master Franchise ägare. De kommer att få 

följande med sina Maid2clean Master Licens:  

 

• Starta programmet i Sverige  

• Rätten att sälja Maid2Clean Franchise tillstånd inom hela sitt svenska Mästare 

Territory.  

• Rätten att använda Maid2Clean varumärken, servicemärken och andra kommersiella 

symboler.  

• Den know-how för att utveckla franchisetagare företag landsomfattande  

• Kommunicera med Maid2Clean i Storbritannien för pågående support, utbildning 

och affärsutveckling  

• Utveckla en National Account Program för franchisetagare  

• Den know-how om hur man skapar varumärkeskännedom i Sverige  

• Kunskapen om hur man skapar starka marginaler med återkommande kunder  

• Att stödja och backa upp av en erfaren ledningsgrupp  

• Vår mycket framstående varumärke (vi gör det som är står på burken!)  

• Ett varumärke känt för kvalitet och ett engagemang för tjänsten.  

• En skyddad, exklusiva och generösa Master gränsöverskridande licens  

• Maid2Clean egenutvecklade system och metoder för lokalisering och användning i 

Sverige  

• Online kunskapsbas  

• En beprövad affärsmodell sedan 1993  

 

Master Licenstagaren får tillgång till den beprövade Maid2Clean franchise-

programmet, som de kommer att anpassa sig till sitt land. Befälhavaren franchise 

ägare kommer att rekrytera och tilldela franchise inom det geografiska områden som i 

sin master franchise licens, för personer som vill driva egna lokala Maid2Clean 

städning agentur i Sverige.  

 

Investeringar  

 

Investeringen kommer att baseras på storleken på Master tagit License territorium IE 



antalet potentiella Franchise licenser inom det geografiska Master Franchise område 

fördelas. Avgifterna kommer i form av initial "up-front" betalning och därefter 

fortlöpande royalty som skall överenskommas mellan Maid2Clean och Master 

franchisegivaren.  

 

Befälhavaren Franchisegivaren måste bära kostnaderna för att lokalisera franchise 

paketet inklusive drifthandboken. Royaltyn är en fast månadsavgift.  

 

Vi skulle dela upp det ursprungliga franchiseavgifter på varje franchisetagare 

rekryterats 50/50, och royalty på varje franchisetagaren skulle delas 75/25 i 

masterfranchisetagare fördel.  

 

Befälhavaren franchisetagaren skulle sedan att tillåtas att öppna eller sälja så många 

franchise som önskas inom master franchise-området.  

 

Som en Master franchisegivaren du skulle vara licenstagaren av den svenska 

marknaden och ha ansvaret för att leda både din egen Maid2Clean rengöring 

tillsammans säljer Franchise tillstånd för prospektering franchisetagare.  

 

Viktiga egenskaper och färdigheter  

 

• Framgångsrik bakgrund i näringslivet  

• Stark etik  

• God kommunikatör (svenska) i muntlig och skriftlig form  

• Formulera och envisa & hårt arbetande  

• har den finansiella kapacitet och resurser för att rekrytera och stödja lokala 

franchisetagare  

• Tidigare erfarenhet av att utveckla och leda företag.  

• förmåga och resurser att bygga Maid2Clean Brand  

• Möjlighet att köra en pilot system för nätet  

• Förmåga att arbeta ensam och leda en grupp  

• Försäljning erfarenhet  

• Entusiasm för och förmåga att fullt ut delta i den kontinuerliga förbättringen av 

Maid2Clean operativa system  

• goda personliga, påverka och sociala färdigheter  

• Entreprenörsanda  

• Vana att affärsmiljöer och hantera professionella och affärsresenärer  

 

Ideal egenskaper och färdigheter  

 

• Tidigare erfarenhet av franchising  

• Stark försäljning erfarenhet  

• Banbrytande, företagande och njuta av att vara först på marknaden  

• Industrin kunskap  

 

Utbildning & Support  

 

• Omfattande utbildning i Storbritannien och i Sverige  

• Företagsledning kunskap för framgångsrikt Maid2Clean franchise-verksamhet, 

inklusive dag till dag verksamheten, franchisesystem stöd och franchise tillväxt  



• Försäljning och marknadsföring utbildning och stöd  

• befintlig infrastruktur för att stödja din roll som masterfranchisetagare av vårt 

varumärke i ditt land  

profilering kunskap för att hjälpa till att erhålla en stark franchise kandidater  

• Initial och fortlöpande stöd i att förvalta en blomstrande franchisesystem  

• Kunskap och ethos bakom Maid2Clean varumärkesskyddade "Sweep2Left" hela 

systemet bästa praxis  

• Ledningsstöd genom vår Mästare Support Team  

• Verksamheten stöd genom besök på plats, telefon och online dator bistånd  

• IT-system bistånd  

• Administrativa funktioner  

• Billing systemet  

• Regelbundna franchise affärskonsultation  

• Business recensioner och analys  

• Marknadsföring ingång  

• Franchise produktutveckling  

• PR hjälp  

• Inledande utbildning i Storbritannien med besök till franchisetagare platser  

• Drifthandbok för lokalisering  

• Teknisk support hot line  

• Det stöd du behöver med expertis, bästa praxis och kunskap om franchise. Du 

lokalisera helt enkelt paketet.  

• Hjälp med att öppna din Master Franchise  

• Rådgivning för att anpassa Maid2Clean systemet till din lokala kulturen och 

ekonomin  

 

Liten inventering  

 

• Minimal personalbehov  

• Gör pengar i förskott - från alla franchise ut i ditt område  

• Extrainkomst  

• blomstrande industri som fortfarande är i sin linda och redo för tillväxt  

• Unik proprietära system som gör att du (och alla franchisetagare under dig) för att 

bygga en verksamhet som så småningom kan köra utan dig  

• Utbildning och stöd  

• Prestigefyllt vit krage franchise företag  

• Bli en del av en företagskultur med värderingar som är ovanligt att hitta i vår tid  

• Recession-resistenta industri  

 

 

Om du vill diskutera detta unika tillfälle för den svenska marknaden nästa steg skulle 

vara att skicka din CV till Mike Hanrahan på sales@maid2clean.co.uk  
 


