
7 кроків
до запуску
вашої 
франшизи
Готові шаблони від експертів 
з 18-річним досвідом
в галузі франчайзингу



Привіт!

Мене звати Роман Кирилович, я 
співзасновник компанії Франч, яка за 18 
років створила понад 1000 франшиз в 24 
країнах світу.

У цьому міні-керівництві ви знайдете
7 шаблонів для створення франшизи. Сім 
кроків, які потрібно пройти, щоб 
перетворити свій малий або середній 
бізнес на велику бізнес-імперію.

Так, це непростий шлях, але знаєте, який 
крок є найскладнішим?

Перший. Зважитися на те, щоб створити 
велику компанію. Перестати бути 
ремісником і нарешті стати підприємцем.
І ви вже почали робити свій перший крок, 
коли завантажили це керівництво.

Успіхів!



які, як і ви, вибрали розвиток по франчайзингу

Мої клієнти,

В'ячеслав Клімов
і Володимир 
Поперешнюк

6000+
відділень

Дмитро
Дубілет

мета — світова 
експансія

Владислав
Чечоткін

мета — 1000
точок видачі

Юрій
Косюк

1800
магазинів

... і ще 1000+ компаній в 24 країнах світу

Ілля 
Кенігштейн

мета — світова 
експансія



Мета створення 
вашої франшизи

ü Хочу збільшити прибуток і зменшити 

операційну діяльність

ü Хочу побудувати велику мережу

ü Хочу вийти в інші міста і країни

ü Хочу «замочити» конкурентів

1

Перший крок — зрозуміти, навіщо вам франшиза? 
Нижче ви знайдете кілька найпопулярніших 
відповідей наших клієнтів. Правильних
і неправильних варіантів тут немає.
Крім того, у вас може бути і своя версія.

Мета франшизи Smartass
Дмитра Дубілета — світова 
експансія його фітнес-клубу.

Приклад



Бізнес-модель 
вашого партнера

ü Бізнес-модель партнера як у вас
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Тепер потрібно визначитися, на чому буде заробляти ваш 
партнер (а трохи пізніше ми порахуємо, скільки). Ви 
можете подумати, що по франшизі ваші партнери будуть 
відкривати такий саме бізнес, як у вас. Але насправді 
варіантів більше.

Наприклад, так працюють франшизи ресторанів. 
Партнери відкривають такі ж заклади, як і ви.

ü Бізнес-модель партнера майже повторює вашу

При створенні франшизи Smartass ми вирішили 
відмовитися від ресторану, який є в клубі франчайзера, 
тому що на фітнесі партнер буде заробляти більше.

ü Партнер відповідає тільки за частину бізнес-процесу

У франчайзингової точки видачі ROZETKA (див. малюнок) 
партнер тільки видає замовлення і обслуговує клієнтів. 
Все інше робить ROZETKA. До речі, так само працює 
франшиза Нової Пошти.

Як працює франшиза ROZETKA



Переваги вашої 
франшизи

ü Унікальний продукт

ü Масовий або зростаючий ринок

ü Слабка конкуренція

ü Гарні фінансові показники (інвестиції, 

прибуток, окупність)

ü Ефективні маркетингові або IT-

рішення

ü Новий підхід до звичних бізнес-

процесів
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Подумайте, в чому переваги вашої бізнес-моделі. 
Але не для кінцевого клієнта, а для вашого 
партнера. Нижче я перерахую кілька прикладів 
УТП франшизи, але це далеко не вичерпний 
список.

Унікальний продукт —
бутиковий фітнес в 
форматі нічного клубу

Замість тренера — емсі, 
який управляє світлом, 
музикою і атмосферою

Ніяких абонементів. 
Використовується 

модель pay-as-you-go —
клієнт купує тренування

Зручний мобільний 
додаток для клієнтів і 
адмін-панель для 
франчайзі

Переваги франшизи Smartass



Кіоск Павільйон

Відділ у магазині Магазин біля дому

Купава Ролет

Формати вашої франшизи4
Формати — це різні варіанти організації бізнесу під вашою 
франшизою. Вони можуть відрізнятися площею, 
асортиментом, зовнішнім виглядом тощо. Кожен формат 
повинен бути самодостатнім, затребуваним клієнтами і 
приносити прибуток власнику.

Справа представлені формати франшизи Наша Ряба. Вони 
відрізняються:

o місцем розміщення (ринок, вбудоване приміщення, 
вулиця тощо);

o асортиментом (в магазині біля дому — найширший 
асортимент);

o площею і зовнішнім виглядом;
o розміром інвестицій.

Навіщо потрібні різні формати франшизи? Для гнучкості. 
Уявіть, що до вас прийшов потенційний франчайзі, у якого 
є $10'000. Слідом прийшов франчайзі, готовий вкласти 
$50'000. Якщо у вас є формат тільки за $10'000, то ви 
кожному з них запропонуєте однакову франшизу. Але 
навіщо людині з $50'000 пропонувати формат за $10'000?

Подумайте, які формати можуть бути у вашій франшизи.

Формати франшизи Наша Ряба



Підтримка 
франчайзі
5

Франшиза — це не квиток в один кінець. 
Після продажу франшизи все тільки 
починається. Подумайте, чим ви будете 
корисні для своїх партнерів на етапі 
відкриття їх бізнесу і — найголовніше! —
після цього. Ось кілька ідей:

ü Допомога в пошуку локації

ü Розробка дизайн-проекту

ü Поставки за спеціальними цінами

ü Регулярне оновлення 

асортименту

ü Навчання персоналу

ü Маркетинг, лідогенераціі

ü Програмне забезпечення

ü Аналітика продажів франчайзі

ü Підтримка та консультації з будь-

яких питань
Ігор Рибаков підтримує своїх 
партнерів особистим коучингом



Цільова аудиторія покупців 
вашої франшизи
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Ще не думали, кому ви продасте першу 
франшизу? Ось кілька ідей:

ü Підприємці-початківці

Найбільша аудиторія. Всі ті, хто хоче кинути працювати 
на дядька і почати свій власний бізнес.

ü Несистемні конкуренти
У будь-якій сфері бізнесу є компанії, які не вміють 
працювати і продавати. Ви можете навчити їх робити бізнес 
в обмін на зміну вивіски і виконання ваших стандартів.

ü Ваші клієнти і оточення

Їм не потрібно доводити, що у вас класна бізнес-модель. 
Клієнти і так це знають. А ваші знайомі, друзі і партнери, 
можливо, завжди мріяли зайнятися з вами бізнесом.

Серед перших франчайзі ROZETKA —
кращі продавці Marketplace



Фінансова 
модель вашої 
франшизи
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Перш ніж продавати франшизу, 
необхідно скласти фінансову 
модель. Вам потрібно зрозуміти, 
скільки на цій франшизі буде 
заробляти ваш партнер,
а скільки — ви.

Я підготував шаблон для 
швидкого розрахунку доходу від 
франшизи. Натисніть на кнопку 
нижче і вже через 5 хвилин ви 
дізнаєтеся, чи буде ваша 
франшиза вигідним бізнесом 
для вас і ваших партнерів.

Калькулятор доходу 
від франшизи

https://docs.google.com/spreadsheets/d/144Z7ikRDLOw36tJF5J2ja5cbw1z1qpnL5U9qqbKlZ00/edit?usp=sharing


Дорожня карта запуску франшизи

Концепція 
франшизи

2-3 місяці

Фінансова 
модель

Упаковка 
франшизи

Анонс 
франшизи

Юридичний 
пакет

Воронка 
продажів

Підтримка
в продажах

Книга 
франчайзі

Регулярна 
підтримка

3-4 місяці

Що робить команда Франча



Книга про створення франшизи

Це книга про те, як звичайні люди, які починали в підвалі, в 
маленькому містечку або немолодому віці, створювали 
величезні бізнес-імперії. Це книга про франчайзинг, який 
став їх інструментом для досягнення мети. Що ви 
дізнаєтеся, прочитавши книгу:

Завантажити безкоштовно в PDF або ePub

ü Як створити сильну франшизу

(покроковий план)

ü Яка з п'яти моделей франчайзингу

підходить вам найбільше

ü Скільки можна заробити на продажу

франшизи

ü Як побудувати воронку і продати перші

5-10 франшиз

ü Надихаючі історії творців

франчайзингових мереж

Наразі книга доступна російською мовою

https://franch.site/ua/get-book


Читати кейс створення франшизи Smartass

https://franch.site/smartass?utm_source=7templates


Валентина Федірко

заступниця генерального директора

+38 (096) 484-28-78

Записатися на безкоштовну 
консультацію

https://franch.site/uk/consult?utm_source=7templates





