
КОМПЛЕКСНЕ 
ПРОСУВАННЯ 

ФРАНШИЗ
Каталоги, розсилки

і багато іншого

20-річний досвід розробки понад 1500
і просування понад 5000 франшиз



3-в-1

Що ми даємо:

Компанія «Франч» пропонує унікальний 
сервіс на ринку франчайзингу — комплексне 

просування франшизи.

Розміщення
у каталогах франшиз

1

Email-розсилки
за базами франчайзі

2

Бонуси

3



Пакет Business 90 Business 180 Business 360 VIP DIAMOND

Термін розміщення 3 місяці 6 місяців 1 рік 1 рік 1 рік

Бали популярності (чим 
більше, тим вища франшиза) 200 500 1200 1500 2000

Банер у ротації, днів 15 40 90 100 120

Брендування сторінки 
франшизи та відключення 
реклами конкурентів

Автоматичне оновлення 
франшизи в списку нових

кожні 
3 місяці

кожні 
3 місяці

кожні 
3 місяці

кожні 
2 місяці

1. Каталоги франшиз

Наш перший сайт — franch.biz — з’явився у 2008 році. Зараз це 
найбільший каталог франшиз в Укарїні, у якому налічується 
понад 4000 франчайзингових проєктів. Ми також створили 
кілька успішних регіональних катало-
гів і випустили мобільні додатки для 
iPhone, iPad і пристроїв на базі Android.

Сумарний трафік сайтів — 
до 100 000 осіб на місяць. 

Наші онлайн-майданчики:

• franch.ua — Україна та країни СНД 
(крім росії)

• franch.ua - Україна

• mybrand.kz — Казахстан



Пакет Business 90 Business 180 Business 360 VIP DIAMOND

Індивідуальна розсилка 
(тільки за вашою 
франшизою)*

1 2 3

2. Розсилки

Email-маркетинг —один із найефективніших способів генера-
ції заявок на купівлю франшизи.

Ми отримуємо лояльних передплатників з безлічі джерел: 
каталогів франшиз, відеоканалу, сервісу з аналізу франшиз 
та інших. У нашій базі понад 100 000 чол., які цікавляться 
купівлею франшиз.

Ми проводимо щотижневі розсилки з добіркою пропозицій, а 
також індивідуальні розсилки за окремими франшизами. Ми 
знаємо, як проводити ефективні розсилки з CTR до 25%.

* - вказано кількість розсилок за період розміщення



Пакет VIP DIAMOND

Доступ на освітню платформу 
Franchise Creator

Знижка на послуги з створення та 
доопрацювання франшизи 5% 10%

Знижка на тренінг для команди 
франчайзера (продажі, просування, 
упаковка франшизи)

10% 25%

3. Бонуси для ВІП і Diamond

Деякі компанії під виглядом бонусів дають те, що 
не шкода, або те, що вже і так включено в ціну.

Ми ж просто зібрали для вас корисні та цінні ін-
струменти, без яких наші послуги з розвитку та 
просування франшиз будуть не такими комплекс-
ними.



* — кількість розсилок | ** — кількість постів у соцмережах

Пакет Business 90 Business 180 Business 360 VIP DIAMOND

1. Каталоги франшиз

Термін розміщення 3 місяці 6 місяців 1 рік 1 рік 1 рік

Бали популярності (що більше, то вища франшиза) 200 500 1200 1500 2000

Банер у ротації, днів 15 40 90 100 120

Брендування раншизи та вимкнення реклами конкурентів

Автоматичне оновлення франшизи у списку нових кожні 
3 місяці

кожні 
3 місяці

кожні 
3 місяці

кожні 
2 місяці

2. Розсилки

Індивідуальна розсилка (тільки за вашою франшизою)* 1 2 3

Загальна розсилка (разом з іншими франшизами)* 1 2 3 4 6

3. Бонусы

Доступ на освітню платформу 
Franchise Creator

Знижка на послуги з створення та доопрацювання франшизи 5% 10%

Знижка на тренінг для команди франчайзера (продажі, просування, упаковка 
франшизи) 10% 25%

Вартість пакета 5 800 грн. 11 500 грн. 23 000 грн. 28 000 грн. 47 000 грн.

Зведена таблиця пакетів просування



ДАВАЙТЕ ПОБУДУЄМО 
ВАШУ ФРАНЧАЙЗИНГОВУ 

ІМПЕРІЮ

Консультації з питань
просування франшиз

Катерина Татаринова

sale@franch.biz

Telegram | Viber | WhatsApp


