Franchise

Επένδυση
στην μοναδικότητα,
σιγουριά
για το μέλλον

Η Πτηνοτροφική Εταιρία Ναυπάκτου
Η εταιρεία ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ιδρύθηκε το 1994 με την επωνυμία «Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και μέσα σε μια εικοσαετία καθιερώθηκε στον επιχειρηματικό χώρο αλλά και
στις προτιμήσεις ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού
καταναλωτών. Σήμερα, η εταιρεία ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ αποτελεί μία από
τις πιο δυναμικές και υγιείς παραγωγικές μονάδες του
κλάδου της πτηνοτροφίας.
Θεμελιακό όραμα από το ξεκίνημα ήταν η παροχή
προϊόντων κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας. Διάφοροι τύποι κοτόπουλου, ειδικά προϊόντα, ρολά
γεμιστά, μπιφτέκια, σουβλάκια, κιμάς, και άλλα πολλά
είδη αποκλειστικά από κοτόπουλο, έκαναν το όνομα
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ συνώνυμο με την απόλυτη ποιότητα και την ξεχωριστή, γνήσια γεύση.

Η εταιρεία λειτουργεί με πλήρη καθετοποιημένη παραγωγή, διαθέτοντας πτηνοτροφικές μονάδες, εργοστάσιο ζωοτροφών, πτηνοσφαγείο, εργαστήριο
επεξεργασίας κοτοσκευασμάτων, τυποποιητήριο και
ιδιόκτητο στόλο φορτηγών διανομής και διάθεσης.
Το εργοστάσιο και οι διοικητικές - υποστηρικτικές
υπηρεσίες της εταιρείας ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, βρίσκονται σε ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 23.000 τ.μ. στην
περιφέρεια του Δ.Δ. Μανάγουλης του Δήμου Δωρίδος του νομού Φωκίδας, ενώ η εταιρεία διαθέτει 6
ιδιόκτητα πτηνοτροφεία στη θέση Γαλατάς της Δ.Ε.
Χάλκειας, 2 πτηνοτροφεία στην Δ.Ε. Ευπαλίου Δωρίδος, 1 στην Αμπελιά Ιωαννίνων και 1 στη Βελβίνα
Ναυπάκτου. Παράλληλα διατηρεί συνεργασίες με 4
ιδιωτικά πτηνοτροφεία στην Άρτα. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα των παραπάνω πτηνοτροφείων
είναι 2.500.000 κοτόπουλα ετησίως, εκ των οποίων το 50% παράγεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.
Το 2015 ξεκινάει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων, το οποίο αφορά την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου πτηνοσφαγείου – τυποποιητηρίου και παρασκευαστηρίου, με το κόστος
της επένδυσης να αγγίζει τα 3.000.000 ευρώ, ενώ
στα άμεσα σχέδια είναι και η ίδρυση μονάδας παραγωγής πλήρως τυποποιημένων προμιγμάτων και ζωοτροφών συνολικού προϋπολογισμού 1.780.000
ευρώ και η ίδρυση μονάδας βιοαερίου δυναμικότητας
700kw, με προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ.
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• Η ποιότητα των προϊόντων μας είναι αδιαπραγμάτευτη.

• Το κοτόπουλο μας είναι βραβευμένο με δύο αστέρια από το International Taste & Quality Institute.

• Τα κοτόπουλα μας είναι ταϊσμένα με καλαμπόκι κατά
65%.

• Τα προϊόντα μας κατέχουν παγκόσμια αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις ποιότητας όπως είναι η πιστοποίηση Αgrocert & η πιστοποίηση ISO:22000:2005.

• Χειροποίητοι ειδικοί κωδικοί.

• Αμιγώς Ελληνική επιχείρηση με Ελληνικά προϊόντα.

Το κοτόπουλο
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το International
Taste & Quality
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Το δίκτυο
Συκωτάκια
Mix

Συκωτάκια και
κοιλίες κοτόπουλου.

Σνίτσελ ΠΑΝΕ

Σνίτσελ
απλό

Σνίτσελ από φιλέτο
στήθος παναρισμένο με
πορτοκαλί φρυγανιά.

Σνίτσελ από
φιλέτο στήθος.

Σνίτσελ Γεμιστό

Σνίτσελ από φιλέτο στήθος
παναρισμένο με πορτοκαλί
φρυγανιά, γεμιστό με τυρί,
μπέικον και πιπεριές.

Κοτομπουκιές

Φιλέτο στήθος σε
κομματάκια παναρισμένα
με μπαχαρικά και
πορτοκαλί φρυγανιά.

Κεφτεδάκια
κοτόπουλο

Τηγανιά κοτόπουλο

Κεφτεδάκια από κιμά
κοτόπουλο παναρισμένα
με φρυγανιά.

Κομμάτια φιλέτο μπούτι και
φιλέτο στήθος με πολύχρωμες
πιπεριές, κρεμμύδι, αλάτι και
πιπέρι, έτοιμο για το τηγάνι.

H αλυσίδα καταστημάτων του ομίλου, τα «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ» αποτελεί μία πρωτοπόρα προσέγγιση και είναι μοναδική
στο είδος της.

Μπιφτέκι
κοτόπουλο

Μπιφτέκια από κιμά κοτόπουλο.

μπιφτέκι
κοτόπουλο
ελαφρύ

Ρολό κοτόπουλου

Κοτόπουλο ξεκοκαλισμένο γεμιστό
με τυρί μπέικον και πιπεριές.

Σουβλάκι
ΦΙΛΕΤΟ

ΣΕΦΤΑΛΙΕΣ

Ρολό μερίδα

Φιλέτο στήθος γεμιστό με τυρί
μπέικον και πιπεριά.

Σουβλάκι
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Σουβλάκι
μπούτι
πιπεριά

ΚΙΜΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Κιμάς από φιλέτο στήθος και
φιλέτο μπούτι κοτόπουλο.

ΚΑΠΝΙΣΤΟ
Φιλέτο

σουβλάκι
φιλέτο
πιπεριά

ΑΠΟΣΤΕΩΜΕΝΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ

Λουκάνικο

Λουκάνικο από κρέας κοτόπουλο
με πιπεριές και τυρί.

Σουβλάκι κοτόπουλο

Σουβλάκι από κομμάτια φιλέτο με
πιπεριά και ντομάτα.

Ρολό Μπιφτέκι γεμιστό

Ρολό μπιφτέκι από κιμά κοτόπουλου
γεμιστό με τυρί, μπέικον και πιπεριές.

Σουβλάκι μπέικον

Σουβλάκι από κομμάτια φιλέτο
τυλιγμένα με μπέικον.

σουβλάκι
μπούτι πιπεριά
& ντομάτα

Στόχος της εταιρείας είναι να γίνουν τα καταστήματα
«ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ»
το σημείο αναφοράς για κάθε νοικοκυρά και για κάθε
οικογένεια, έτσι ώστε να έχουν το δικό τους κατάστημα αγορών ενός ποιοτικού προϊόντος που δεν
υπάρχει στον ανταγωνισμό.
Οι αγορές πραγματοποιούνται σε χώρους που είναι
μοντέρνοι και καλαίσθητοι, που είναι ελκυστικοί σε
ένα ευρύ ηλικιακό κοινό, το οποίο μοιράζεται τις
ίδιες ανάγκες: ποιοτικές αγορές κοτόπουλου και προϊόντων με βάση αυτό.
Η σταθερή πορεία της εξάπλωσης των καταστημάτων
«ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ»
συνεχίζεται με ιδιαίτερη έμφαση, με τελευταίο μέλος
της το κατάστημα στη Γαστούνη Ηλείας που άνοιξε
τον Ιανουάριο του 2015.
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Παριζάκι

Παριζάκι από αγνό κρέας
κοτόπουλο Κοντοχρήστος ιδανικό
για τα μικρογεύματα των μικρών
μας φίλων.

Ν

Η αλυσίδα αριθμεί σήμερα 26 σημεία, 18 εκ των
οποίων franchise.

Καταστήματα
Κοντοχρήστος
σε όλη την Ελλάδα
Καταστήματα 1994-2014
Καταστήματα 2014-2015

Το πλάνο marketing
Δευτερεύοντα στοιχεία:
• Υψηλή ποιότητα προϊόντων / εξυπηρέτησης
• Ταχύτητα
• Ευκολία πρόσβασης

ΟΡΑΜΑ
Δημιουργία μίας ευέλικτης αλυσίδας καταστημάτων πώλησης φρέσκου κοτόπουλου και υποπροϊόντων με βάση
το κοτόπουλο, που όμοια της να μην υπάρχει, και με
δραστηριοποίηση στα περισσότερα σημεία της Ελλάδας.
POSITIONING
Το μοντέρνο, επώνυμο κατάστημα για όλες τις οικογενειακές αλλά και μεμονωμένες ανάγκες των καταναλωτών, με τη μεγάλη ποικιλία ειδών κοτόπουλου και
υποπροϊόντων αυτού.

Η ανάπτυξη
Η εταιρία στοχεύει στη γρήγορη ανάπτυξη καταστημάτων, με όραμα τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου λιανικής πώλησης σε πανελλαδικό
επίπεδο, είτε μέσω ιδιοεκμεταλλευομένων καταστημάτων είτε μέσω συστήματος δικαιόχρησης
(franchising).
Η Στρατηγική Ανάπτυξης βασίζεται στην επέκταση
του Δικτύου μέσω Συνεργατών (Franchise), που θα
φέρουν το όνομα «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ» με κατάλληλη γεωγραφική
τοποθέτηση και ιδανικό μέγεθος, για την εξασφάλιση της κερδοφορίας, αλλά και της Υποστήριξης.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Η στρατηγική μας βασίζεται στους παρακάτω άξονες:
• Έμφαση στο νωπό κοτόπουλο, με μεγάλη ποικιλία
υποπροϊόντων.
• Κτίσιμο εικόνας: Αξιοπιστία ονόματος «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ», με
συνέπεια και ποιότητα σε όλα τα επίπεδα, σε ένα
χαρούμενο, μοντέρνο κατάστημα.
• Ευρεία προϊοντική γκάμα υψηλής ποιότητας.
• Ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική value for money.
• Δίκτυο καταστημάτων με φιλική, άμεση και άνετη
εξυπηρέτηση.
ΚΟΙΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ
• 30-70 ετών, με επικέντρωση στις οικογένειες και τη
μέση ελληνίδα νοικοκυρά.
• Άντρες – γυναίκες

Γιατί να επιλέξετε το franchise
«Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος»
Η μέθοδος με την οποία θα αναπτυχθεί περαιτέρω
το δίκτυο «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ» είναι είτε μέσω ιδιοεκμεταλλευομένων
καταστημάτων είτε μέσω συστήματος δικαιόχρησης
(franchising).
Το Franchising αποτελεί μια επιχειρηματική συνεργασία
δύο πλευρών, του Δικαιοπαρόχου (Franchisor) ή Εταιρεία και του Δικαιοδόχου (Franchisee) ή Συνεργάτη.
Ο Συνεργάτης είναι σε θέση, με τη μέθοδο αυτή, να δημιουργήσει μια σύγχρονη επιχειρηματική μονάδα, χωρίς
να διαθέσει χρόνο και χρήματα για έρευνα σχετικά με την
κατασκευή, τη λειτουργία, την οργάνωση και τον έλεγχο
της επιχείρησης του, ενώ από την άλλη πλευρά, η Εταιρεία εξασφαλίζει την ταχεία γεωγραφική της εξάπλωση.

Ο Συνεργάτης εκμεταλλεύεται όλη την τεχνογνωσία
που διαθέτει η Εταιρεία για να ξεκινήσει την επιχείρηση του, ενώ παράλληλα απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα του να συμμετέχει σε μια επιχείρηση με ήδη γνωστό
και επιβεβλημένο όνομα στην αγορά, μειώνοντας στο
ελάχιστο το ρίσκο της επένδυσης του.
Η Εταιρεία μεταφέρει όλη της την τεχνογνωσία, σύστημα λειτουργίας, σύστημα Marketing, σύστημα εκπαίδευσης, μεθόδους διοίκησης και διαχείρησης, και
ουσιαστικά όλον τον πλούτο πληροφόρησης που διαθέτει, στον Συνεργάτη. Επίσης, εκπαιδεύει τον Συνεργάτη στην αρχή της συνεργασίας και παρέχει συνεχή
εκπαίδευση και υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνεργασίας.

Οι παροχές

Η υποστήριξη

Πριν την υπογραφή της σύμβασης:

Πριν την έναρξη του καταστήματος:

• Αναλυτική ενημέρωση του συνεργάτη για τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κατευθύνσεις, τη διαδικασία
και το χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και κατασκευής του καταστήματος.

• Παροχή πρακτικής βοήθειας από έμπειρο στέλεχος
της Εταιρείας, για το αρχικό διάστημα λειτουργίας.

• Παροχή ολοκληρωμένου συστήματος μηχανογράφησης και ελέγχου της επιχείρησης.
• Συμμετοχή στην επιλογή του προσωπικού του καταστήματος.
• Εκπαίδευση του προσωπικού (Συνεργάτη & Υπαλλήλων) σύμφωνα με τις ανάγκες και τα προγράμματα της Εταιρείας, και αξιολόγησή τους, σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
• Περιοδικό έλεγχο των κατασκευών, ώστε να εκτελούνται σύμφωνα με τα προκαθορισμένα σχέδια
και τον υπάρχοντα προϋπολογισμό.
• Πρόγραμμα προβολής έναρξης του καταστήματος.
• Υποστήριξη στην Διαμόρφωση της αρχικής παραγγελίας των εμπορευμάτων, σύμφωνα με την Εμπορική Πολιτική της Εταιρείας.
• Καθοδήγηση για την επιλογή του τεχνικού εξοπλισμού του καταστήματος.
• Έντυπο ενημερωτικό υλικό.
• Εγχειρίδια λειτουργιάς.

• Συνεχής επικοινωνία, έλεγχος της καλής λειτουργίας του καταστήματος, συμβουλές και μεταφορά μηνυμάτων από και προς την Εταιρεία, μέσω του αρμοδίου Περιφερειακού Διευθυντή καταστημάτων.
• Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, σε θέματα προϊοντικά, τεχνικών πωλήσεων,
ποιοτικής εξυπηρέτησης, διοίκησης καταστήματος
κλπ., με στόχο την βελτίωση των παρεχομένων
υπηρεσιών στους πελάτες.

H Εταιρεία στα πλαίσια του πακέτου Franchise που
έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη:
• Το σήμα «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ».
• Τεχνογνωσία στη σχεδίαση, κατασκευή και οργάνωση του καταστήματος.
• Τη λειτουργική υποστήριξη του καταστήματος μέσω
της Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικτύου Καταστημάτων.
• Πλήρη και συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.
• Συνεχή εμπλουτισμό της γκάμας των προϊόντων με
ότι πιο σύγχρονο και εμπορικό.

• Εκπόνηση και συντονισμός υλοποίησης προγραμμάτων Marketing για τη διαφήμιση, προβολή και προώθηση των πωλήσεων του καταστήματος από τον
Διευθυντή Λειτουργίας του Δικτύου Καταστημάτων.

• Διαφημιστική υποστήριξη και δραστηριότητες Marketing.

• Εκπόνηση και παράδοση στον συνεργάτη, των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του καταστήματος.

• Ανεπτυγμένο Σύστημα Διανομής Προϊόντων (Logistics).

• Διαρκής ενημέρωση για την πορεία του καταστήματος, την εξέλιξη των πωλήσεών του και τυχόν διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, σε σχέση
με τους καθορισμένους στόχους (ποσοτικούς και
ποιοτικούς).
• Συμβουλές σε ειδικά θέματα νομικής και οικονομικής φύσεως που πιθανόν να αντιμετωπίσει το κατάστημα.
• Εξασφάλιση και προμήθεια των προϊόντων του καταστήματος μέσω
i) κεντρικού συστήματος διανομής των προϊόντων ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ
ii) μέσω κεντρικών συμφωνιών με τρίτους προμηθευτές που εξασφαλίζουν σταθερά υψηλή
ποιότητα προϊόντων με ανταγωνιστικούς οικονομικούς όρους.
• Βοήθεια στην εξεύρεση και επιλογή νέου προσωπικού, όταν αυτό είναι αναγκαίο, και βασική εκπαίδευσή του.
• Διοργάνωση των εγκαινίων του καταστήματος,
καθώς και άλλων προωθητικών ενεργειών για το
κατάστημα (τοπικού χαρακτήρα).

• Στρατηγικές συνεργασίες με προμηθευτές και τους
μεγάλους διανομείς.

Επιπλέον με στόχο την πληρέστερη υποστήριξη των
καταστημάτων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στο ευρύτερο πλαίσιο της αγοράς, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς:
• Έρευνας και τεχνολογίας που αφορούν τα προϊόντα
που διακινεί, με σκοπό την αύξηση της τεχνογνωσίας της.
• Έρευνας νέων προϊόντων που θα μπορούσαν να
πλαισιώσουν τα ήδη υπάρχοντα.
• Έρευνας της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων
και των υπηρεσιών των καταστημάτων.
• Εκπόνησης ετησίων προγραμμάτων επικοινωνίας,
προβολής και προώθησης πωλήσεων και αξιολόγηση της επιτυχίας τους από τη Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου Καταστημάτων.
• Διερεύνηση των καταναλωτικών τάσεων.
• Έρευνας αγοράς για νέες περιοχές ανάπτυξης καταστημάτων.

Οι προϋποθέσεις

Οι απαιτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

• Ο Συνεργάτης πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο
Κεφάλαιο, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την
συνολική επένδυση.

• Απαραίτητη προϋπόθεση Συνεργασίας με υποψήφιο
Συνεργάτη, είναι η πλήρης και αποκλειστική απασχόλησή του στο κατάστημα, σε καθημερινή βάση,
επιδεικνύοντας προσωπικό ενδιαφέρον για όλες τις
δραστηριότητες του. Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης συστήνει Εταιρεία με 2 τουλάχιστον μετόχους, ο
ένας, τουλάχιστον, μέτοχος πρέπει να έχει πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση στο κατάστημα.

ΧΩΡΟΣ
• Αναλόγως της περιοχής, της Εμπορικότητας των
Σημείων, αλλά και της Δυναμικότητας της Τοπικής
και Ευρύτερης Αγοράς, θα προτείνεται, οικονομοτεχνικά, κατάστημα,με Εμπορικό Χώρο (ελάχιστο
40 τ.μ.), Αποθηκευτικό Χώρο και Χώρο Παρασκευαστηρίου (ελάχιστο 15 τ.μ.). Το κατάλληλο
κατάστημα θα πρέπει να έχει ικανοποιητική πρόσοψη (τουλάχιστον 4m επί της κεντρικής οδού).
Ο Συνεργάτης μπορεί να εκμισθώσει ή να αγοράσει το χώρο που πρόκειται να λειτουργήσει κατάστημα ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ.
• Το κατάλληλο κατάστημα θα πρέπει να είναι τοποθετημένο, κατά προτίμηση, στο Εμπορικό Κέντρο
της επιλεχθείσας περιοχής ή σε κομβικό σημείο
πρόσβασης, ορατό και επισκέψιμο και προσπελάσιμο, κοντά στο, από γεωγραφικής άποψης, Εμπορικό Κέντρο.
• Η από κοινού αξιολόγηση και έγκριση του χώρου
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή του
αιτήματος Συνεργασίας.

• Είναι γενικώς διαπιστωμένο ότι, το προσωπικό ενδιαφέρον του συνεργάτη οδηγεί σε γρηγορότερη απόδοση της επένδυσης και σε καλύτερα αποτελέσματα.
• Το αρχικό προσωπικό λειτουργίας του καταστήματος θα πρέπει να αποτελείται, απαραίτητα, από δύο
τουλάχιστον άτομα, και τα οποία δύναται να αυξάνονται, σύμφωνα με την Δυναμική της Αγοράς και
την εκτίμηση του Κύκλου Εργασιών.
• Για την πρόσληψη των υπαλλήλων του ΣυνεργάτηFranchisee, είναι απαραίτητη η εκδήλωση Σύμφωνης γνώμης από πλευράς του Δικαιοπαρόχου.

Εκτός από τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα (Ακίνητο, Κεφάλαιο, Προσωπικό ενδιαφέρον), ο υποψήφιος Συνεργάτης πρέπει να χαρακτηρίζεται από φιλοδοξία, εργατικότητα, πολύ καλή
επικοινωνία, διάθεση για συνεργασία, αντίληψη
λειτουργίας κάτω από την Φιλοσοφία και Δομή Οργανωμένης Αλυσίδας Καταστημάτων, Διοικητικές και
Οργανωτικές ικανότητες.
Κατάστημα ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ μπορεί να ιδρύσει, εκτός από φυσικό
πρόσωπο και νομικό πρόσωπο, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να ορίσει το νόμιμο εκπρόσωπό του,
δηλαδή το άτομο που θα εκπροσωπήσει επιχειρηματικά τον Συνεργάτη, στις σχέσεις του με την Εταιρεία.

Οι γενικοί όροι
• Τον καθορισμό της περιοχής δραστηριότητας του
καταστήματος

• Ο Συνεργάτης-Franchisee, καθώς και οι υπάλληλοι
του Καταστήματος, θα εκπαιδευτούν σε αντικείμενο
που θα έχει σχέση με την γκάμα των προωθούμενων εμπορευμάτων,τα προϊοντικά και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, καθώς επίσης και για τις
μεθόδους πωλήσεων και την σε κάθε περίπτωση,
ακολουθούμενη τιμολογιακή πολιτική του Δικτύου.

• Τις υποχρεώσεις του Δικαιοπαρόχου σε θέματα εκπαίδευσης, εξοπλισμού, διακόσμησης, marketing,
γενικής διαφήμισης κλπ.

Η συνεργασία ανάμεσα στην Εταιρεία και τον Συνεργάτη επιβεβαιώνεται με την υπογραφή της Σύμβασης
franchise που προβλέπει:
• Την συνεργασία για 12 έτη μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και τους, μετά την λήξη, τρόπους ανανέωσής της
• Την προμήθεια όλων των προϊόντων όπως ορίζεται
από τον Δικαιοπάροχο (Franchisor) προς τον Δικαιοδόχο (Franchisee)
• Την χρήση από πλευράς Δικαιοδόχου, του σήματος και λογοτύπου της Εταιρείας ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ, της τεχνογνωσίας και όλων των μεθόδων λειτουργίας που έχει
καθιερώσει ο Δικαιοπάροχος καθώς επίσης και τις
συσσωρευμένες γνώσεις και εμπειρίες του

• Τις υποχρεώσεις του Δικαιοδόχου σε θέματα εκπαίδευσης, πληρωμών, επαγγελματικών μυστικών, επικοινωνίας, καθορισμού υπευθύνου καταστήματος,
προμήθειας προϊόντων κλπ.
• Την κατάρτιση προγραμμάτων διαφήμισης και προώθησης των πωλήσεων του καταστήματος τόσο σε
επίπεδο συνολικής παρουσίασης Δικτύου, όσο και
σε επίπεδο τοπικής Αγοράς
• Τις προϋποθέσεις διακοπής της Σύμβασης εκ μέρους
του Δικαιοπαρόχου ή του Δικαιοδόχου, καθώς και
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών
μετά τη διακοπή της Σύμβασης, για οποιοδήποτε
λόγο
• Ειδικούς όρους που αφορούν την, μεταξύ των δύο
μερών, Σύμβαση Δικαιόχρησης.
• Την μη ύπαρξη παράλληλης, και δη, ανταγωνιστικής
δραστηριότητας.

Μανάγουλη Δήμου Δωρίδος
Τηλ.: 26340-71401, e-mail: info@kontoxristos.gr

www.kontoxristos.gr

www.facebook.com/pages/Κοτόπουλα-Ναυπάκτου-Κοντοχρήστος
www.youtube.com/user/KONTOXRHSTOS

