
Türkiye'de Maid2Clean Master Franchise Lisanslar 
bir Master Franchise nedir? 
 
A Master franchise bir ülke (İngiltere EG Maid2Clean) kendini kanıtlamış bir 
sistem olan bir franchise işletmeler başka bir ülke (Türkiye gibi) kendi markası 
için lisans sunuyor yerdir. 
Ana Franchising 
 
Maid2Clean Türkiye'de Master lisans ilgilenen insanlarla konuşarak ilgileniyor. 
 
Maid2Clean iç temizlik pazarında başarılı bir İngiliz yönetimi franchise 
olduğunu. İngiltere'de 100 franchise ticaret üzerinde Maid2Clean şimdi 
Britanya Adaları bazı 9.000 temizleyiciler için çalışmasını sağlar ile. 
 
İrlanda ve Kanada da bir varlığı ile, Maid2Clean şimdi daha Türk pazarına 
genişletmeye bakıyor. 
 
Kimi arıyorsunuz? 
 
Maid2Clean iç temizlik hizmetleri sektöründe benzersiz bir yönetim ajansı 
kavramı sunmak için başarılı başvuru etkinleştirmek için bir Master Franchise 
konuma sahiptir. 
 
Maid2Clean güçlü idari ve ticari anlayışı ile uzun vadeli bir oyuncu arıyor. Sen 
kendi işine çalışan ve franchise ağı geliştirme deneyimine sahip olacak. Eğer 
Türk pazarı içinde çalışma Maid2Clean İngiltere'de franchise paketi 
yerelleştirilmesine yetenek gerekir. 
 
Maid2Clean değil bu aşamada tek bir birim franchise arıyor. eğer inanıyorsan 
tüm size konuşma ilgi olacağını Türkiye'de Maid2Clean marka geliştirmek için 
gerekli özelliklere sahiptir. 
 
daha çiftler iş için dışarı çıkmak kadar hizmet için talep neredeyse durgunluk-
kanıtıdır. Bu meşgul insanlar Maid2Clean ajans hizmet minnettar alıcıları 
vardır. Maid2clean iş zaten yüksek kar marjları ve artan müşteri talebi ile 1993 
yılından bu yana kanıtlanmış bir kavram vardır. Evler toz ekonomisi nasıl 
performans olursa olsun ve talep servis ve franchise lisansı için bir araya 
Gerileme zamanlarda bile, güçlü kalır. sektörü temizlik iç hizmetleri için arzu 
ettikleri yaşam biçimlerini hizmet için çalışmaya daha fazla çiftler olarak son 
20 yılda katlanarak büyüdü. 
 
Hiçbir Franchise veya Master Lisans sahipleri tarafından ilgili temizlik - hem 
yönetim kademelerinde vardır. Master lisans (Franchise veren) olarak, iyi 
marka gücünü ve Türkiye'de önemli bir franchise operasyonu büyümek 
konumda olurdu. 
 
Bir Maid2Clean Master Lisans Avantajları 
 
Maid2Clean Master Franchise fırsat gibi birçok avantaj sağlar: 
 



sadece bir Franchise veren olarak sizin bölgenizde • Özel haklar, bir 
Franchise 
Eğer bilerek • Memnuniyeti onların yerleşim temizleyiciler çok gerekli hizmeti 
olarak başkalarının işlerini büyümeye yardımcı oluyor 
• Düşük toplam yatırım diğer Master Lisans kavramları ile karşılaştırıldığında 
• Esnek çalışma saatleri 
 
Maid2Clean için, iş tecrübesi kullanma yeteneğidir özel sektör bilgisi daha ağır 
basar. Bu Master Franchise Adaylar belli nitelikleri sahip olmalıdır "dedi. 
 
Maid2Clean Master Lisans Paketi 
 
Eğer kabul bölgede Maid2Clean Franchise sisteminin çalışması için özel imar 
hakkı verilmiş olacaktır. 
 
ürün ya da üniformalı araç temizleme, Türk tesislerinde yatırım yapılmasına 
gerek olmayacak, franchise's acentelik küçük ofis veya ev çalıştırılabilir. 
Franchise iş de evden çalıştırılabilir. 
 
Bizim Master Franchise International Master Franchise sahipleri vardır. 
Onların Maid2clean Master Lisansı ile aşağıdaki alırsınız: 
 
• Türkiye'de Launch Programı 
onların Türk Master Bölge genelinde Maid2Clean Franchise Lisansları 
satmaya hakkı •. 
Haklar • Maid2Clean markalar, hizmet markaları ve diğer ticari sembolleri 
kullanmak. 
•-how Franchise işletmelerin ülke geliştirmek için biliyorum 
sürekli destek, eğitim ve iş geliştirme için İngiltere'de Maid2Clean ile • Arayüz 
Franchise için bir Ulusal Hesap Programı Geliştirilmesi • 
• know-how Türkiye'de marka farkındalığı yaratmak için nasıl 
devamlı müşteri ile güçlü marjlar oluşturmak için nasıl bilgi • 
geri deneyimli bir üst yönetim ekibinin desteği ve • 
• Son derece seçkin markası (biz ne yapmak tenekeye diyor!) 
kalite ve hizmet için bir taahhüt için tanınan bir marka •. 
A, özel korumalı ve cömert Master bölge lisans • 
• Maid2Clean özel sistemler ve yöntemler yerelleştirme ve kullanımı, Türkiye 
için 
• Çevrimiçi bilgi tabanı 
1993 yılından bu yana kanıtlanmış bir iş modeli • 
 
Master Lisans ülkelerini adapte olacak kanıtlanmış Maid2Clean franchise 
programı, erişim kazanacaktır. Türkiye'de kendi yerel Maid2Clean temizleme 
ajansı çalıştırmak isteyen bireyler için onların master franchise olarak 
belirlenmiş coğrafi alanlar içinde master franchise sahibi olacak işe ve ödül 
bayilikler. 
 
Yatırım 
 
Yatırım IE alınan Master Lisans bölgenin büyüklüğüne bağlı olacaktır coğrafi 



Master Franchise alan içinde potansiyel Franchise lisans numarası tahsis. 
Ücretleri ilk kadar ön ödeme şeklinde ve daha sonra devam eden bir telif 
Maid2Clean ve Master Franchise arasında mutabık kalınacak alacak. 
 
Master Franchise Çalışma Kılavuzu da dahil olmak üzere franchise paketi 
yerelleştirilmesi masrafları gerekir. Royalty bir aylık sabit ücreti. 
 
Biz 50/50 işe her franchise tarihinde ilk franchise ücretleri bölünmüş olacaktır 
ve her franchise üzerinde telif Master Franchise lehine 75/25 bölünmüş 
olacaktır. 
 
Master franchise ardından açık veya çok franchise olarak master franchise 
alan içinde istenildiği gibi satmak izin verilecek. 
 
Master Franchise olarak size ve Türk pazarının lisans olacağını umudu 
franchise Franchise lisansları satan yanında hem kendi Maid2Clean 
Temizleme işlemi yönetiminden sorumlu olacaktır. 
 
Temel nitelikleri ve Beceriler 
 
iş • Başarılı arka plan 
• Güçlü etik 
sözlü ve yazılı olarak • İyi iletişimci (Türkçe) 
• Articulate, inatçı ve çalışkan 
• sahip finansal kapasitesi ve işe kaynak ve destek yerel franchisees 
Gelişmekte olan ve işletmelerin yönetiminde • Önceki deneyim. 
Yetenek ve kaynakları Maid2Clean Marka oluşturmak için • 
• Yetenek ağ için bir pilot sistemi çalıştırmak için 
• Yetenek tek başına çalışmak ve bir takım kurşun 
• Satış deneyimi 
• Coşku ve yeteneğini tam Maid2Clean operasyonel sistemlerin sürekli 
iyileştirme katılmak için 
• İyi kişilerarası, etkileme ve sosyal beceriler 
• Girişimcilik ruhu 
• iş ortamlarına alışık ve hem profesyoneller ve iş adamları ile ilgili 
 
Ideal özellikleri ve becerileri 
 
franchising içinde • Önceki deneyim 
• Güçlü satış deneyimi 
• Öncü, girişimci ve olmanın keyfini pazara ilk 
• Sanayi bilgi 
 
Eğitim & Destek 
 
İngiltere'de ve Türkiye'de • Kapsamlı eğitim 
gün için günlük operasyonlar da dahil başarılı Maid2Clean franchise işlemleri, 
franchise sistemi desteği ve franchise büyüme için • İş yönetim bilgisi 
• Satış ve pazarlama eğitim ve destek 
• Mevcut altyapı ülkenizde marka bir Master Franchise olarak rol destek 



bilgi profilleme güçlü franchise adayları sağlamaya olanak 
• İlk ve üzerinde başarılı bir franchise sistemi yönetmek yardım gidiyor 
• Bilgi ve ethos Maid2Clean arkasında Sweep2Left 'sistem çapında en iyi 
uygulamalar markalı 
bizim Master Destek Ekibi ile • Yönetim desteği 
Yerinde ziyaret, telefon ve online bilgisayar yardımı ile • Operasyon destek 
• BT Sistemleri yardım 
• İdari fonksiyonlar 
• Fatura sistemi 
• Düzenli franchise iş Danışma 
• İş değerlendirme ve analiz 
• Pazarlama girdi 
• Franchise ürün geliştirme 
• Halkla İlişkiler yardım 
Franchisee yerleri ziyaret ile İngiltere'de • İlk eğitim 
lokalizasyonu için • Operasyon kılavuzu 
• Teknik destek hot line 
Eğer uzmanlık, en iyi uygulamaları ve bilgi franchise gereken desteği •. 
Sadece paket yerelleştirilmesine. 
Master Franchise açılış • Yardım 
• Tavsiye adaptasyonda Maid2Clean Sistem yerel kültür ve ekonomi 
 
Küçük envanter 
 
• Minimum personel gereksinimleri 
• para açık olun - her franchise bölgenizdeki ödüllendirildi 
• Artık gelir 
henüz emekleme aşamasında's ve büyümesi için hazırlanıyor • Gürleyen 
sanayi 
(Eğer altında ve her franchise) SİZE izin • Benzersiz özel sistemler sonunda 
sensiz çalışabilen bir iş kurmak için 
• Eğitim ve destek 
• Prestijli beyaz yakalı franchise iş 
Bu gün ve yaş bulmak nadirdir değerlere sahip bir iş kültürünün bir parçası 
olun • 
• Durgunluk dayanıklı sanayi 
 
 
Bir sonraki adım sales@maid2clean.co.uk Mike Hanrahan için CV'nizi 
olacaktır Türk pazarı için bu eşsiz fırsat görüşmek isterseniz 

 


