
 
WiZION GROUP #_1 

 
Ένας πλήρης οδηγός για να ξεκινήστε το δικό σας 

δίκτυο franchise με επιτυχία. 
 

DOING 
FRANCHISE 
BUSINESS 

 

 
 

 

 

~ 
Το franchising έχει αναδειχθεί αφενός ως η πλέον βιώσιμη και σίγουρη επιλογή ως αυτο-
απασχόληση για όσους αναζητούν ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον, και αφετέρου ως η 
ιδανική στρατηγική για τις εταιρείες που διαθέτουν ένα δυνατό concept και επιθυμούν ταχεία 
ανάπτυξη, με μειωμένο ρίσκο και ελάχιστες επενδύσεις. 
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01 
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 

 

Πλέον, το ερώτημα «Πού και πώς θα βρω δουλειά;» αντικαθίσταται με 
το «Πώς μπορώ να δημιουργήσω τη δική μου επιχείρηση;»  
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Σήμερα, στην Ελλάδα της κρίσης, παρατηρούμε μια έντονη τάση υπέρ της επιχειρηματικότητας, με νέους που 
επιθυμούν, προσπαθούν και τελικά ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση. Λίγοι εξ αυτών κατορθώνουν να 
μεταμορφώσουν την πρωταρχική τους ιδέα σε μια start up που κινείται στους ρυθμούς του διαδικτύου, και με 
επιμονή και γνώση κατορθώνουν ενίοτε αξιοσημείωτες αποδόσεις, είτε πραγματικές (δηλ. πωλήσεις 
προϊόντων/υπηρεσιών – συναλλαγές), είτε virtual (δηλ. εξαγορές, συμμετοχές από funds). Πολλοί περισσότεροι 
(και όχι κατ’ ανάγκη νέοι σε ηλικία) με κύριο στόχο να δουλεύουν για τον εαυτό τους και όχι για κάποιον άλλο, 
στρέφονται στο franchising, το οποίο μας παρέχει ένα ασφαλές πλαίσιο επιχειρηματικότητας, με σημαντικές 
απολαβές, συνεχή υποστήριξη και μακροχρόνια βιωσιμότητα, χωρίς - βέβαια - την προοπτική των υπερ-
αποδόσεων (…για να είμαστε ειλικρινείς). 

Όταν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα ποσοστά της ανεργίας έχουν εκτοξευθεί, η μόνη λύση 
για όσους δεν μπορούν να βρουν μια αξιοπρεπή μισθωτή εργασία που να προσφέρει σεβασμό στην εμπειρία και 
στην γνώση του καθενός, τότε ο καθένας μας θα πρέπει να δημιουργήσει τη δική του θέση εργασίας. 

Το franchising αναδεικνύει ένα νέο πλαίσιο ατομικής επιχειρηματικότητας σε αντιδιαστολή με τη μισθωτή 
εργασία, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλές αποδόσεις και από αβεβαιότητα για το μέλλον. Το franchising 
προσφέρει τις αποδόσεις του αυτο-επιχειρείν, με εκμηδενισμένο ρίσκο, λόγω brand, know how, total support και 
έτσι μπορεί ο καθένας να γίνει αφεντικό του εαυτού του, χωρίς να διαθέτει τις γνώσεις, την εμπειρία και τις 
δεξιότητες, που σε κάθε άλλη περίπτωση – επιχειρηματική κίνηση είναι αναγκαίες. Δεν χρειάζεται να ασχολείται 
με την διαφήμιση – προώθηση, έρευνα νέων προϊόντων, διερεύνηση νέων προμηθευτών, εκπαίδευση προσωπικού, 
branding κ.ο.κ. Το κυριότερο, δε, απολαμβάνει τα οφέλη από τις διαρκώς ενισχυόμενες οικονομίες κλίμακος και 
παραμένει συνέχεια ανταγωνιστικός, με συνεχή και πλήρη υποστήριξη σε κάθε βήμα του. 
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1.1. Franchise vs Αυτόνομο Κατάστημα 
Τόσο η επιχειρηματικότητα, όσο - και κυρίως - το franchising χαρακτηρίζονται από ανυπέρβλητες προοπτικές, 
αρκεί να υπάρχει δέσμευση για εργασία, ποιότητα, στόχευση και επιμονή. Καθώς, η συντριπτική πλειοψηφία των 
νέων επιχειρηματιών ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση με κύριο κίνητρο την ανάγκη για εργασία, είτε λόγω 
ανεργίας, είτε κατά την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και μεγαλύτερων οικονομικών απολαβών, η 
επιλογή του franchising, σε αντιπαράθεση με ένα αυτόνομο κατάστημα, υπερέχει σαφέστατα, καθώς: 

 Μεγιστοποιεί τα έσοδα, λόγω του αναγνωρισμένου brand και των ενεργειών marketing της μητρικής 
εταιρείας, όπως και του υψηλού value for money προϊόντων και/ή υπηρεσιών. 

 Μεγιστοποιεί τα κέρδη, λόγω των μεγαλύτερων μεικτών περιθωρίων μέσω οικονομιών κλίμακος, των 
χαμηλότερων λειτουργικών μέσω εργαλείων διαχείρισης, όπως και της συμπιεσμένης αρχικής 
επένδυσης, αποτέλεσμα της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας της μητρικής εταιρείας. 

Ο franchisee ένα και μόνο πράγμα θέλει, ένα όνομα και ένα concept γνωστό στον κόσμο, με αξιόλογα περιθώρια και 
έναν franchisor που να βρίσκεται κοντά του όχι μόνο όταν τον θελήσει, αλλά πριν τον χρειασθεί. Ζητά μια εργασία 
και επιζητά να «πληρώσει» για αυτήν για να έχει το κεφάλι του ήσυχο για αλλαγές στην αγορά, για προμηθευτές, 
για διαφημίσεις. Ζητά μια ευχάριστη δουλειά και μια αξιοπρεπή αμοιβή. 

Το βασικό ζήτημα που οφείλουν να αναλύσουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιοδόχοι αφορά στην συμμετοχή τους στη 
νέα επιχείρηση, καθώς κατά κανόνα απαιτείται η πλήρης ενασχόλησή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει 
αφενός να συνειδητοποιήσουν ότι θα απαιτηθεί η πολύωρη καθημερινή απασχόλησή τους και αφετέρου θα πρέπει 
να ξεκαθαρίσουν αν τους ενδιαφέρει το αντικείμενο της νέας δραστηριότητας. Περιπτώσεις, όπου οι δικαιοδόχοι 
θεώρησαν τον ρόλο τους αποκλειστικά και μόνο ως επενδυτικό ή ασχολήθηκαν με αντικείμενα άσχετα με τα 
ενδιαφέροντά τους, οδήγησαν πολύ γρήγορα σε αποτυχία. 

ΞΕΚΙΝΑ ΕΝΑ FRANCHISE, ΜΟΝΟ ΑΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΕΛΕΓΕΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΩΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ,  

ΚΑΙ ΑΝ ΝΙΩΘΕΙΣ ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Αν και η απόφαση να ξεκινήσει κάποιος τη δική του αυτόνομη και ανεξάρτητη δραστηριότητα, συγκριτικά με το να 
επιλέξει τη συνεργασία με μια αλυσίδα franchise, είναι εύκολη - καθώς σαφέστατα και εύλογα το franchising 
υπερέχει τα μέγιστα - η επιλογή του πλέον «κατάλληλου» franchise brand είναι πολύπλοκη και εξαιρετικά 
σημαντική. Με την 20ετή και πλέον πλήρη εξειδίκευσή μας στο franchising, έχουμε καταλήξει σε μια συγκεκριμένη 
μεθοδολογία με στόχο την κάλυψη τόσο των Δυνατοτήτων, όσο και των Προσδοκιών εκάστου ενδιαφερόμενου. 

 Οι Δυνατότητες των ενδιαφερομένων αφορούν στοιχεία όπως εμπειρία, ηλικία, διαθέσιμο χρόνο 
απασχόλησης, διαθέσιμα κεφάλαια, προσωπική ενασχόληση ή μέσω συνεταιρισμού, υποστήριξη από το 
οικογενειακό περιβάλλον, τεχνικές και άλλες γνώσεις. 

 Οι Προσδοκίες αφορούν στον συνδυασμό των αναγκών και των φιλοδοξιών, ώστε αφενός να 
ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις και αφετέρου να καταλήξει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος σε μια 
επιλογή, με όραμα και προοπτικές. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FRANCHISING 
 

Το Franchising αποτελεί έναν αποδεδειγμένα επιτυχημένο εργαλείο, μια 
στρατηγική και φιλοσοφία επιχειρηματικής ανάπτυξης, που 

χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και αποδόσεις. 
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Σε μια συνεργασία franchising διακρίνονται δύο μέρη, ο δικαιοπάροχος (ή μητρική εταιρεία ή δότης ή franchisor) 
και ο δικαιοδόχος (ή λήπτης ή franchisee). Ο πρώτος εκ των δύο έχει σχεδιάσει, δημιουργήσει, δοκιμάσει και 
τυποποιήσει ένα σύνολο πρακτικών, ιδεών, συνεργατών, προμηθευτών, προϊόντων που συνιστούν την 
επιχειρηματική ιδέα του (ή business concept). Επιπλέον, έχει καθιερώσει μεθόδους για να βελτιώνει συνέχεια την 
ιδέα του και για να υποστηρίζει τους συνεργάτες – δικαιοδόχους του, οι οποίοι πιστεύοντας στην επιχειρηματική 
πρότασή του και στις υποδομές του, εντάσσονται στο δίκτυο franchise που δημιουργεί απολαμβάνοντας μια σειρά 
από προνόμια που τους διασφαλίζουν ταχεία και σχετικά σίγουρη επιχειρηματική δραστηριοποίηση. 

Το Franchising βασίζεται στην Ποιότητα, στην Τυποποίηση, στην Εφαρμογή και στην Συνεχή Βελτίωση της 
Τεχνογνωσίας του Δικαιοπαρόχου. Αν το Franchising ήταν «αγορά» ονόματος και μόνο, τότε θα είχε ένα άλλο 
όνομα. Η Τεχνογνωσία ως έννοια ποικίλει και μπορεί να αφορά από διαδικασίες εύρεσης πελατών, από μεταφορά 
know – how για εκπόνηση μελετών, από διαδικασίες και εκπαιδευτικό υλικό για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μέχρι 
σύναψη συνεργασιών με εξαιρετικούς προμηθευτές και αποκλειστικότητες προϊόντων ή σχεδιασμό καινοτόμων 
προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση το Προϊόν του Franchise αφορά σε ένα σύνολο διαφορετικών στοιχείων ανά 
επιχειρηματικό κλάδο και κατ΄ ελάχιστον προσδιορίζει ανταγωνιστικό προϊόν, γνωστό όνομα, καθορισμένες 
διαδικασίες λειτουργίας, διασφάλιση ποιότητας, οικονομίες κλίμακος, συνεχή υποστήριξη. 

 

  



 
WiZION GROUP #_8 

2.1.  Ποια είναι τα θεμελιώδη συστατικά της επιτυχίας 
Για να διασφαλισθεί η μακροχρόνια επιτυχία ενός δικτύου θα πρέπει να έχουν ευρεθεί και να έχουν σχεδιασθεί οι 
διαδικασίες που βελτιώνουν συνέχεια τις αποδόσεις και το καθιστούν συνέχεια ανταγωνιστικό στην αγορά. Πριν, 
ωστόσο, την συνεχή βελτίωση θα πρέπει να έχει προσδιορισθεί το business concept που εγγυάται την επιτυχία 
και αυτό αφορά σε ένα σύνολο προσφοράς προς τον καταναλωτή το οποίο δημιουργεί το «προϊόν» του κάθε 
franchisee και οφείλει να καλύπτει ανάγκες και προσδοκίες με διαφοροποιημένο τρόπο σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό και μέσα από λειτουργίες και μεικτά περιθώρια που διασφαλίζουν αξιόλογη κερδοφορία. 

Η επιτυχία, με την προϋπόθεση της ύπαρξης των θεμελιωδών συστατικών, διασφαλίζεται μέσω φιλοσοφίας και 
διαδικασιών που θεσμοθετούν  

α) την ανανέωση του concept ώστε να παραμένει ανταγωνιστικό και  

β) την πλήρη και ουσιαστική υποστήριξη των δικαιοδόχων. 

Η διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας δημιουργείται μέσω διαδικασιών και συνεχούς 
προσπάθειας για ανανέωση και διαφοροποίηση της γκάμας των προϊόντων και των υπηρεσιών, αύξηση της 
αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της απόδοσης του δικτύου σε λειτουργικό 
επίπεδο, συμπίεση των εξόδων και του κόστους αγορών, αύξηση τζίρου, κερδοφορίας, αναγνωρισιμότητας. 

Οι δικαιοδόχοι χρειάζονται συνεχή υποστήριξη στα αυτονόητα της έγκαιρης παράδοσης εμπορευμάτων ή της 
διαφημιστικής προβολής και παράλληλα βασίζονται στη μητρική εταιρεία προκειμένου να τους δίνει άμεσα λύσεις 
σε καθημερινά και σε στρατηγικά θέματα καθώς και να βελτιώνει συνέχεια τα συστήματα με στόχο την αύξηση 
των αποδόσεων, προτείνοντας νέα μηχανογράφηση, κάρτες πιστότητας πελατών, τοπικές προωθητικές 
ενέργειες κ.λπ. 

Συμβαίνουν ενίοτε τα «παράδοξα» να μπορεί ένας δικαιοπάροχος να αναπτυχθεί, ανοίγοντας καταστήματα και 
εισπράττοντας entry fees, χωρίς να έχει διασφαλίσει την επιτυχία των συνεργατών του ή να μην καταφέρνει να 
προσελκύσει – πείσει υποψήφιους συνεργάτες του παρόλο που τους προσφέρει μια σημαντική επιχειρηματική 
ευκαιρία. Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και δεν αρκεί να διαθέτει ο δικαιοπάροχος ένα αξιόλογο concept. 
Απαιτείται και η «συσκευασία», οι τεχνικές πωλήσεων και marketing του franchise που θα αναδείξουν τα προνόμια 
της επιχειρηματικής πρότασης και θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των δυνητικών επιχειρηματιών. Όταν 
σχεδιασθούν και ακολουθηθούν οι αποτελεσματικές πρακτικές που θα οδηγήσουν σε πλήθος και ποιότητα 
δικαιοδόχων, τότε και μόνο τότε η ανάπτυξη είναι δυνατή. Η συνέχεια του μακροχρόνια και συνολικά 
επιτυχημένου δικτύου ακολουθεί, εφόσον έχουν καλυφθεί και οι προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου. 

Η λογική του Franchising με σκοπό την ταχεία απόκτηση οικονομιών κλίμακος και ανάπτυξης στηρίζεται σε 
αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχων, με τους τελευταίους να διαχειρίζονται και να 
διοικούν με εξαιρετικές αποδόσεις και παρακίνηση τις επιχειρήσεις τους και με τον δικαιοπάροχο να τους νιώθει 
και να τους αντιμετωπίζει ως ισότιμα και ουσιαστικά μέλη του δικτύου, ως πραγματικούς συνεργάτες που 
δημιουργούν υπεραξίες και αγωνίζονται για τον κοινό σκοπό. 

Το Franchising από την φύση του ως επιστήμη και ως ενασχόληση καλύπτει και προϋποθέτει μια σειρά από 
γνώσεις, από marketing και διαφήμιση μέχρι operations και οικονομικά. Η απόφαση να αναπτυχθεί κάποιος μέσω 
franchise προϋποθέτει σχετικές γνώσεις και την δυνατότητα να προσλάβει αξιόλογα στελέχη που θα 
επανδρώσουν μια άρτια οργανωμένη κεντρική εταιρεία, η οποία θα είναι σε θέση να υποστηρίζει το δίκτυο.  
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Παράλληλα, και πολύ πιο έντονα σήμερα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και του αναβαθμισμένου επιπέδου 
καταναλωτών και δικαιοδόχων, σε καμιά περίπτωση δεν έχει κάποιος την παραμικρή πιθανότητα επιτυχίας, όταν 
δεν γνωρίζει τα θεμελιώδη και δεν αντιλαμβάνεται τον σύνθετο ρόλο του franchise. Ιδιοκτήτες καταστημάτων 
που επιθυμούν να δημιουργήσουν μεγαλεπήβολα δίκτυα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αξιόλογες 
δυνατότητες, γνώσεις και αντίληψη και φυσικά να έχουν να προτείνουν το κάτι διαφορετικό και ταυτόχρονα 
ουσιαστικό. Η απόφαση, επίσης, να συνεργασθεί κάποιος με μια εταιρεία συμβούλων δεν δημιουργεί από μόνη της 
την επιτυχία και παράλληλα χρειάζεται αρκετή σκέψη καθώς οι δικαιοπάροχοι «αγοράζουν» κάτι το οποίο συχνά 
δεν μπορούν να το αξιολογήσουν. 

Πρωτεύοντα ρόλο στην όλη προσπάθεια ανάπτυξης είναι το «πιστεύω» και το «θέλω» του franchisor. Εταιρείες 
που στηρίζονται σε απρόσωπες δομές και χρησιμοποιούν το franchise ως έναν ακόμη τρόπο επιχειρηματικής 
ανέλιξης αποδεικνύουν την σημασία που έχει ο προσωπικός ρόλος και το όραμα του franchisor. Όταν ο πατέρας 
της επιχειρηματικής ιδέας πιστεύει, γνωρίζει, μπορεί και έχει δεσμευθεί στον ρόλο του, τότε και μόνο έρχεται η 
επιτυχία. Στον κόσμο των επιχειρήσεων πολλές αποφάσεις για να γίνουν πράξη αρκεί και μόνο η ίδια η απόφαση. 
Στο franchise απαιτείται η πραγματική δέσμευση και η επένδυση τόσο σε χρόνο και σκέψη, όσο και σε χρήμα. 

Οι πελάτες του franchisor είναι τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι franchisees και όπως συμβαίνει κατά την 
ανάπτυξη ενός στελέχους που αναλαμβάνει ολοένα και λιγότερα εκτελεστικά καθήκοντα και ολοένα και 
περισσότερα διοικητικά, έτσι και οι franchisors κατευθύνονται όλο και περισσότερο προς τους franchisees τους 
και δεν είναι τυχαίο ότι στα πλέον επιτυχημένα συστήματα η μητρική εταιρεία διαθέτει ελάχιστο αριθμό δικών 
της καταστημάτων, με σκοπό να τεστάρει πιλοτικά προϊόντα ή διαδικασίες και να νοιώθει τον παλμό της αγοράς. 
Ο ρόλος του franchisor είναι μόνο ένας, η συνεχής βελτίωση σε κάθε επίπεδο της συνολικής λειτουργίας των 
franchisees του. 

Για να επιτύχει ο franchisor πρέπει να δημιουργήσει υποδομές. Για να τις δημιουργήσει πρέπει να νοιώσει την 
ευθύνη που του αναλογεί και να αντιληφθεί το όλο εγχείρημα του franchise. Θα χρειασθεί στελέχη, γραφεία, 
αποθήκες, μηχανογράφηση, ταξίδια, γνώση, συμβούλους, διαφήμιση, νέα προϊόντα. Χωρίς υποδομές δεν 
εξασφαλίζει επιτυχία ούτε στο άμεσο, ούτε – βέβαια – στο μακρινό μέλλον. Το να γυρίζει από το δικό του 
κατάστημα, από franchisee σε franchisee, από καφετέρια σε εστιατόριο για meetings και business launches... Το να 
προσπαθεί από μόνος του να φτιάξει μακέτες, να βρει συσκευασίες, να παζαρέψει προϊόντα, να επιβλέψει 
εντυποδιανομές... ούτε καν αστεία δεν χαρακτηρίζονται! 
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2.2. Ορισμοί 
Franchise  

Το σύνολο δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα κι επωνυμίες, 
πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής, τεχνογνωσίες ή διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας προς εκμετάλλευση για την μεταπώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς 
χρήστες. Χαρακτηρίζει επίσης κάθε τι που έχει σχέση με το Franchise (Σύμβαση Franchise). 

Franchising 

Είναι η εμπορική μέθοδος με την οποία μια επιχείρηση (ο δικαιοπάροχος), παραχωρεί σε άλλη (δικαιοδόχος), 
έναντι αμέσου ή εμμέσου οικονομικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του συστήματος franchise με 
σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και διάθεσης υπηρεσιών. 

Franchisor - Δικαιοπάροχος 

Είναι η επιχείρησή που παραχωρεί στην άλλη, τον δικαιοδόχο, έναντι αμέσου ή εμμέσου οικονομικού 
ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης του συστήματος franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων 
τύπων προϊόντων ή/και διάθεσης υπηρεσιών. 

Franchisee - Δικαιοδόχος 

Είναι η επιχείρηση στην οποία παραχωρείται από τον δικαιοπάροχο το δικαίωμα εκμετάλλευσης του συστήματος 
franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και διάθεσης υπηρεσιών. 

Disclosure - Υποχρέωση πληροφόρησης 

Είναι η υποχρέωση του δικαιοπάροχου να παρέχει εγγράφως σε κάθε υποψήφιο δικαιοδόχο και μέσα σε εύλογο 
χρόνο πριν από την υπογραφή ενός δεσμευτικού εγγράφου πλήρη και ακριβή πληροφόρηση σχετικά με την 
εταιρική και οικονομική του κατάσταση, το επιχειρηματικό του ιστορικό, την περιγραφή της επιχείρησης που 
είναι αντικείμενο του συστήματος franchise, την περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών της τεχνογνωσίας, 
την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τον δικαιοδόχο, το προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης μίας 
επιχείρησης franchise, την βιωσιμότητα του συστήματος, τα βασικά στοιχεία τής σύμβασης franchise, τα ονόματα 
και τις διευθύνσεις των μελών του δικτύου κ.λπ. 

Master Franchisee/ Sub-Franchisor - Κύριος Δικαιοδόχος 

Είναι η επιχείρηση, στην οποία ο δικαιοπάροχος, παρέχει την άδεια να εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή μέσω της από τον κύριο δικαιοδόχο περαιτέρω παραχώρησης σε τρίτους του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης του συστήματος franchise μέσα από συγκεκριμένες μονάδες εκμετάλλευσης (καταστήματα) που 
καθένας από αυτούς δημιουργεί μέσα στην ίδια γεωγραφική περιοχή βάσει ενός δεδομένου χρονικού σχεδίου 
ανάπτυξης, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα της παράλληλης δημιουργίας κι εκμετάλλευσης από τον κύριο 
δικαιοδόχο μιας ή περισσοτέρων μονάδων εκμετάλλευσης στην ίδια γεωγραφική περιοχή. 

Area Developer - Δικαιοδόχος Ανάπτυξης Περιοχής 

Είναι η επιχείρηση, στην οποία ο δικαιοπάροχος, παρέχει στον δικαιοδόχο την άδεια να εκμεταλλευθεί μια 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μέσω της από τον ίδιο δημιουργίας και εκμετάλλευσης περισσοτέρων της 
μιας μονάδων εκμετάλλευσης βάσει ενός δεδομένου χρονικού σχεδίου ανάπτυξης. 
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Entry Fees - Δικαιώματα Εισόδου 

Είναι μια εφάπαξ αμοιβή που καταβάλλει ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο για την παραχώρηση του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης του συστήματος franchise. 

Royalties - Περιοδικά Δικαιώματα 

Είναι το συνεχές οικονομικό αντάλλαγμα που καταβάλλει περιοδικά ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο για την 
παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του συστήματος franchise καθ'όλη την διάρκεια της συμβατικής 
τους σχέσης. 

Franchise Training - Εκπαίδευση Franchise 

Είναι η εκπαίδευση που παρέχει ο δικαιοπάροχος στον δικαιοδόχο και στους υπαλλήλους του πάνω στο σύστημα 
franchise και στις μεθόδους και πρακτικές εκμετάλλευσής του. 

Quality Control - Ποιοτικός Έλεγχος 

Είναι ο έλεγχος που διενεργεί ο δικαιοπάροχος στις μονάδες εκμετάλλευσης του franchise ώστε να 
πιστοποιείται η συμμόρφωση των δικαιοδόχων του δικτύου με τους κανόνες του Εγχειριδίου Λειτουργίας του 
συστήματος franchise και τους όρους της σύμβασης franchise που έχουν υπογράψει, τους σχετικούς με την 
ποιότητα των πωλουμένων προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Buy Back Option - Επιλογή Εξαγοράς 

Είναι η περίπτωση όπου - σε περίπτωση λήξης ή λύσης μιας σύμβασης franchise - ο δικαιοπάροχος ασκεί το 
συμβατικό του δικαίωμα να ζητήσει από τον δικαιοδόχο να του πωλήσει είτε την επιχείρησή του, είτε μέρος 
αυτής, είτε τα προϊόντα που έχουν απομείνει στην κυριότητα του δικαιοδόχου κατά την λύση ή λήξη της 
σύμβασης. 

 

Τα επίσημα στατιστικά τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό αποδεικνύουν ότι οι πιθανότητες να «κλείσει» 
μια ενταγμένη σε ένα δίκτυο franchise επιχείρηση είναι πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες πιθανότητες μιας 
no-name (αυτόνομης) επιχείρησης. Επίσης, ο κόπος και τα αρχικά λάθη της αυτόνομης επιχείρησης είναι 
πολλαπλάσια από αυτής που καθοδηγείται μέσα από τις δομές ενός δικτύου franchise. Επίσης, οι ταχείς ρυθμοί 
αύξησης τόσο των αλυσίδων, όσο και των καταστημάτων franchise δημιουργούν μια τεράστια ενίσχυση στην 
Ελληνική Οικονομία και παράλληλα ενισχύουν και τον κρατικό προϋπολογισμό. Το franchise είναι ο μονόδρομος 
για να αναπτυχθεί με υγιή τρόπο η οικονομία μας σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού και παράλληλα προσδίδει 
μια εξαιρετική δυνατότητα για την εξάπλωση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας και εκτός συνόρων. 

Επιπλέον, καθώς η Παγκοσμιοποίηση δεν είναι πλέον ένα θεωρητικό φαινόμενο, αποτελεί πράξη και γεγονός με 
συναλλαγές που γίνονται άμεσα και εύκολα σε όλο τον κόσμο, μέσω internet ή όχι, και το franchise, αφενός 
εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες της παγκόσμιας αγοράς με Ελληνικά Συστήματα που προμηθεύονται προϊόντα 
τρίτων χωρών ή οργανώνονται με συστήματα του εξωτερικού, με Ελληνικά Συστήματα που εξαπλώνονται 
επιτυχημένα σε όλες τις άκρες της υφηλίου, με Ξένα Συστήματα που προσαρμόζονται και αναπτύσσονται στη χώρα 
μας εκμεταλλευόμενα τις οικονομίες κλίμακος και τις συνέργειες παγκόσμιων δικτύων. Ο στόχος είναι αυτός που 
αρμόζει στην γεωπολιτική θέση της χώρας μας και αφορά στη μεταμόρφωσή της στο παγκόσμιο εφαλτήριο του 
franchise για τις βαλκανικές και ανατολικές χώρες. 
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03 
SWOT ANALYSIS 

 

Το Franchising ως φιλοσοφία επιχειρηματικής δραστηριοποίησης 
χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά πλεονεκτήματα, που συντελούν στην 

ταχεία και στιβαρή ανάπτυξη και την αναδεικνύουν ως το απόλυτο μέσο 
έκφρασης της επιχειρηματικότητας, διασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις 

και δημιουργώντας σημαντικές υπεραξίες. 
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Η κριτική ανάλυση του θεσμού του Franchising ως τρόπου επιχειρηματικής ανάπτυξης & δραστηριοποίησης 
φανερώνει τόσο πλεονεκτήματα και δυνατά σημεία, όσο αδυναμίες και σημεία όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. 
Έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές την ταχεία ανάπτυξη του θεσμού του franchising, καθώς και τις ευοίωνες 
προοπτικές του για τη χώρα μας. Στην ανά χείρας ενότητα θα προσπαθήσουμε να οριοθετήσουμε το πλαίσιο μέσα 
στο οποίο ενεργοποιούνται όλες οι σχετικές με το Franchising δραστηριότητες, καθώς και τους εμπλεκόμενους 
φορείς και παράγοντες. Ως θεσμός το Franchising αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης δικτύων λιανικής, 
ο οποίος δρα πολλές φορές παράλληλα ή συμπληρωματικά με την ανάπτυξη με ιδιόκτητους πόρους και μέσα. 

Ας μελετήσουμε τον θεσμό, με την βοήθεια του πίνακα Ι, από την πλευρά της επιχείρησης που εξετάζει το 
ενδεχόμενο να αναπτυχθεί μέσω franchise: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – FRANCHISE S.W.O.T. ANALYSIS × FRANCHISOR 
Strengths - Δυνατά Σημεία 
Ταχεία Ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας πόρους και μέσα τρίτων – 
συνεργατών – δικαιοδόχων. 

Ταχεία δημιουργία brand name υψηλού awareness. 

Διοίκηση των καταστημάτων του δικτύου από managers, οι οποίοι 
αφού έχουν επενδύσει οι ίδιοι, χαρακτηρίζονται από υψηλή 
παρακίνηση. 

Ισχυρό κονδύλι για διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες, το 
οποίο συγκεντρώνεται από την συμμετοχή όλων. 

Επίτευξη οικονομιών κλίμακος, όπως καλύτερες συμφωνίες με 
προμηθευτές και συνεργάτες. 

Χαμηλότερο επιχειρηματικό ρίσκο για τη μητρική εταιρεία και 
μεγαλύτερη διασπορά του στους δικαιοδόχους. 

Απλούστερη διοικητική οργάνωση. 

Υστέρηση της δημιουργίας κεντρικής υποδομής σε σχέση με το 
μέγεθος του δικτύου, λόγω της ταχείας ανάπτυξης. 

Δυσκολία ελέγχου του δικτύου και εμφάνιση λειτουργικών 
προβλημάτων λόγω της ταχείας ανάπτυξης. 

Δυσκολία ελέγχου ή/ και ενδεχόμενοι περιορισμοί ανάπτυξης σε 
περιπτώσεις, όπου έχουν δωθεί area licenses ή/ και έχουν συναφθεί 
στρατηγικές συμμαχίες, με σκοπό την αρχική ταχύτητα στην 
ανάπτυξη. 

Προβλήματα και ενδοιασμοί από το δίκτυο σε περιπτώσεις όπου η 
μητρική εταιρεία συνεργάζεται μετοχικά με τρίτους. 

Weaknesses - Αδύνατα Σημεία 
Μειωμένο μεικτό συνολικό κέρδος 

Αδυναμίες επιβολής κεντρικών κατευθύνσεων, π.χ. ενιαίες προσφορές 

  

Opportunities - Ευκαιρίες 
Δημιουργία συνεργειών από την συνένωση της κοινής προσπάθειας 
όλων των εμπλεκομένων. 

Ιδανική οργάνωση για παρακολούθηση της αγοράς και 
αποτελεσματικού feedback πληροφοριών προς τα κέντρα 
αποφάσεων. 

Ευέλικτη και ελεύθερη μορφή συνεργασίας και διοίκησης. 

Δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρίας και του υφιστάμενου δικτύου 
για δημιουργία νέων συμπληρωματικών δικτύων ή/ και τον 
εμπλουτισμό της γκάμας των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

Threats - Απειλές 
Πιθανότητα να εμφανιστούν αδυναμίες συμμόρφωσης με τις κεντρικές 
πολιτικές και κατευθύνσεις, αφού ο κάθε manager θεωρεί τον εαυτό του, και 
είναι, ως ανεξάρτητο επιχειρηματία, π.χ. ανομοιομορφίες στην αισθητική των 
καταστημάτων, κ.λπ. 

Πιθανότητα για «απολωλόντα» μέλη του δικτύου, τα οποία ίσως πιστέψουν 
περισσότερο στον εαυτό τους και θελήσουν να διαφοροποιηθούν από τις 
κεντρικές κατευθύνσεις, αποχωρώντας από το δίκτυο. 

Πιθανότητα να μειωθεί η αξιοπιστία και το κύρος του δικτύου από μεμονωμένες 
περιπτώσεις «κακών» δικαιοδόχων. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα πλεονεκτήματα του θεσμού είναι συγκριτικά πολύ περισσότερα και δυνατότερα από 
τις ενδεχόμενες αδυναμίες του και τον καθιστούν ως τον πλέον αξιόλογο τρόπο ανάπτυξης, τον οποίο έχουν 
εκμεταλλευθεί οι περισσότερες αξιόλογες εταιρείες στο χώρο της λιανικής, έστω και συμπληρωματικά, όταν τα 
απαιτούμενα κεφάλαια για ιδιόκτητη ανάπτυξη είναι επαρκή. 

Για τα διάφορα προβλήματα που μπορούν να εμφανισθούν, υπάρχουν οι κατάλληλες «συνταγές», όπως: 

 Ο μεθοδολογικός και αναλυτικός τρόπος αξιολόγησης και επιλογής δικαιοδόχων και η αποτύπωση των 
όρων συνεργασίας μαζί τους στην σύμβαση δικαιόχρησης. 

 Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών στο κύκλωμα των logistics. 
 Η χρησιμοποίηση ολοκληρωμένων μηχανογραφικών συστημάτων – ERP. 
 Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή οργανωτικών και διοικητικών συστημάτων, βασισμένων σε σύγχρονα 

πρότυπα, όπως το EN ISO 9001/2000, τόσο για τις κεντρικές υπηρεσίες, όσο και για τα καταστήματα του 
δικτύου. 

 Η εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού και συστημάτων αμοιβής βάσει απόδοσης. 
 Η παρακολούθηση της πορείας του δικτύου, βάσει στοχοποιημένου Επιχειρηματικού Πλάνου. 

 

Από την άλλη πλευρά, ο υποψήφιος δικαιοδόχος ως νέος επιχειρηματίας αντιμετωπίζει το franchise από άλλη 
προοπτική, όπως διαφαίνεται στον Πίνακα ΙΙ. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ – FRANCHISE S.W.O.T. ANALYSIS × FRANCHISEE 
Strengths - Δυνατά Σημεία 
Εκμετάλλευση της γνώσης και της εμπειρίας του δικαιοπαρόχου, όπως 
περιγράφεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, στα Εγχειρίδια Λειτουργίας, κ.λπ. 

Ταχεία διαμόρφωση του καταστήματός του, κάνοντας χρήση της τυποποίησης 
και των μέσων του δικαιοπαρόχου. 

Υποστήριξη από διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες του δικαιοπαρόχου, 
οι οποίες γίνονται σε πανελλήνια κλίμακα. 

Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση κατά τη λειτουργία του καταστήματός του, 
από εξειδικευμένο προσωπικό του δικαιοπαρόχου, σε θέματα διοίκησης, 
προμηθειών, τοπικών προωθητικών ενεργειών, κ.λπ. 

Ευνοϊκές συνεργασίες με προμηθευτές και συνεργάτες, βάσει κεντρικών 
συμφωνιών. 

Εκμετάλλευση της εμπειρίας και των γνώσεων υψηλόβαθμων στελεχών και 
συνεργατών του δικαιοπαρόχου. 

Αποδοχές και κέρδη άμεσα εξαρτημένα από τις ικανότητές και την εργασία 
του. 

Αίσθημα αυτονομίας και ανεξαρτησίας, έναντι υπαλληλικής σχέσης, 

Weaknesses - Αδύνατα Σημεία 
Ενδεχόμενο οριοθέτησης μη συμφέρουσας γεωγραφικής περιοχής. 

Συμπίεση χρηματοροών λόγω των royalties. 

Αίσθημα εξάρτησης και έλλειψης ελευθερίας, έναντι ελευθέριου 
επαγγέλματος. 

Ελλειπή υποστήριξη και εκπαίδευση από τον δικαιοπάροχο, λόγω 
χαμηλής υποδομής. 

Χαμηλή αρχική διαφημιστική δαπάνη, έναντι της αναμενόμενης. 

Απαίτηση για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένη και ανελαστική γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών. 

Υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οργανωτικές και τις λειτουργικές 
προδιαγραφές του δικτύου. 

Υποχρέωση για λήψη έγκρισης από τον δικαιοπάροχο για κάθε είδους 
αλλαγές και πρωτοβουλίες. 

  

Opportunities - Ευκαιρίες 
Δυναμική επέκταση στην γεωγραφική περιοχή του ή και σε άλλες περιοχές, 
εκμεταλλευόμενος την εμπειρία που έχει αποκτήσει από το πρώτο κατάστημα. 

Μετοχική συμμετοχή του στη κεντρική εταιρεία. 

Threats - Απειλές 
Αθέμιτος ανταγωνισμός από τον δικαιοπάροχο. 

Μη τήρηση αποκλειστικότητας γεωγραφικής περιοχής. 

Αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής όσο αφορά τις τιμές λιανικής, αλλά και 
όσο αφορά τις τιμές αγοράς α' υλών με αποτέλεσμα τη μείωση των 
μεικτών περιθωρίων των δικαιοδόχων. 

 



 
WiZION GROUP #_16 

 

04 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Η επιτυχία και οι εκρηκτικοί ρυθμοί ανάπτυξης των επιτυχημένων 
franchise concepts αποτελούν πηγή έμπνευσης για τις επιχειρήσεις που 
αναζητούν μια στρατηγική ανάπτυξης που θα τους οδηγήσει σε ταχεία 

ανάπτυξη με σταδιακές επενδύσεις. 
Πώς οφείλει να αξιοποιήσει το franchise ένας επιχειρηματίας για να 

δημιουργήσει το δικό του επιτυχημένο δίκτυο; 
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Η βασική προϋπόθεση για να αναπτύξει κάποιος ένα δυνατό δίκτυο αφορά στην ύπαρξη ή στην δημιουργία του 
δικού του μοναδικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά που δραστηριοποιείται. Να προσφέρει, δηλαδή, 
στον καταναλωτή το προϊόν που έχει δυνατό reason to buy, το προϊόν που δεν χρειάζεται να το πουλήσεις, αλλά 
να αγοράζεται από μόνο του, καθώς έχει υψηλότατο value for money, προωθείται μέσω ενός διαφορετικού 
concept, διαθέτει νεωτεριστικά στοιχεία και απευθύνεται σε ευρύ target group. Παράλληλα, τα αναμενόμενα 
έσοδα και τα μεικτά περιθώρια οφείλουν να καταλήγουν σε ικανοποιητικές αποδόσεις από 1,500 Ευρώ κατ’ 
ελάχιστον μέχρι και άνω των 4,500 Ευρώ. 

Από την άλλη πλευρά, η συνολική επένδυση θα πρέπει να είναι κάτω των 120,000 Ευρώ, ώστε να μπορεί να 
προσελκύσει ικανό αριθμό ενδιαφερομένων, αλλά και τα entry fees και τα royalties να κυμαίνονται σε σχετικά 
χαμηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές σήμερα είναι πολύ περισσότερο επιφυλακτικοί από ποτέ. 

Ταυτόχρονα, μεγάλη σημασία θα πρέπει να δωθεί στην αρχική υποστήριξη προς τους δικαιοδόχους, όπως εύρεση 
και επιλογή καταστήματος, αρχιτεκτονική μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή καταστήματος, εκπαίδευση, καθοδήγηση, 
διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας, όπως και στη συνέχεια στην ενδυνάμωση των υποδομών της μητρικής 
εταιρείας με στόχο την άριστη παρακολούθηση, έλεγχο, εφοδιασμό, διαφημιστική προώθηση, συνεχή εκπαίδευση, 
συνεχή βελτίωση της γκάμας των προϊόντων κ.ο.κ. 

ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ,  

ΑΦΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΟΥ 
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Η εταιρεία μας αποτελεί τον πλέον ολοκληρωμένο και κορυφαίο φορέα παροχής υπηρεσιών franchise, το οποίο 
θεωρούμε ότι αποτελεί α/ μονόδρομο για κάθε νέο επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να ανοίξει το δικό του 
κατάστημα και β/ μοναδική διέξοδο για όποιον επιθυμεί να αυξήσει το οικογενειακό του εισόδημα και να 
απεγκλωβιστεί από τα δεσμά της ανεργίας. Γεγονότα που έχουν οδηγήσει στην ραγδαία αύξηση της δημοτικότητας 
του θεσμού. 

4.1. Οι 4 φάσεις 
Οι υπηρεσίες μας πλήρεις και αποτελεσματικές, καλύπτουν τις ανάγκες στρατηγικής και σχεδιασμού δικτύων, 
καθώς και θέματα ανάπτυξης, λειτουργίας, εφοδιαστικής, επικοινωνίας, πληροφορικής, χρηματοδοτήσεων, 
παρακολούθησης και ελέγχου δικτύων. Η άρτια στελέχωσή της, οι υλικοτεχνικές υποδομές της, το δίκτυο των 
συνεργατών της και η τεχνογνωσία της στις πλέον σύγχρονες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές διασφαλίζουν το 
καλύτερο αποτέλεσμα και την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.  

Η συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία της οδήγησε στην δημιουργία μιας πρότυπης μεθοδολογίας, που 
βασίζεται σε 4 άξονες - φάσεις, όπως αναλύονται στη συνέχεια. 

 

Business Definition 

 

Διαμορφώνουμε την Επιχειρηματική Ιδέα Δικαιόχρησης, ώστε να 
αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του αύριο συντάσσοντας ολοκληρωμένο 
και ρεαλιστικό Επιχειρηματικό Πλάνο, που βασίζεται σε νέα μοναδικά 
διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά και προσδίδει καινοτομική αξία σε 
καταναλωτές και σε δικαιοδόχους. 

Αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση, προσδιορίζονται τα αναμενόμενα 
οικονομικά αποτελέσματα, καθορίζεται η στρατηγική ανάπτυξης, 
συντάσσονται τα πλάνα επικοινωνίας και δημιουργίας υποδομών και 
οργάνωσης, και διαμορφώνεται το πλήρες Σύστημα Δικαιόχρησης, 
δηλαδή το πλήρες Επιχειρηματικό ΠΑΚΕΤΟ-CONCEPT, που βασίζεται σε 
μοναδικά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά. 

 

Business Processes 

 

Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε την εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών, 
που διασφαλίζουν την τήρηση των κατευθυντήριων αρχών και την 
επίτευξη των στόχων, παρακολουθώντας, ελέγχοντας και 
βελτιώνοντας τις αποδόσεις. 

Συντάσσονται και εφαρμόζονται οι πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας 
των μονάδων του δικτύου και της μητρικής εταιρείας, καθώς και οι 
διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και υποστήριξης. 
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Sales & Marketing 

 

Διαμορφώνουμε το Franchise Media Kit για την επικοινωνία της 
επιχειρηματικής πρότασης και σας παρέχουμε δημοσιότητα σε 850.000 
υποψήφιους συνεργάτες σας σε ετήσια βάση. Σχεδιάζουμε και 
υλοποιούμε το Franchise Marketing Plan που σας καθιερώνει στην 
παρούσα και στη μελλοντική αγορά. 

Δημιουργείται το πλήρες υλικό (Franchise Media Kit) για την 
επικοινωνία της επιχειρηματικής πρότασης και καθορίζεται η 
στρατηγική και το πλάνο δημοσιότητας. 

 

 

Business Development 

 

Ενημερώνουμε και αξιολογούμε τους υποψήφιους συνεργάτες σας. 
Ενισχύουμε το επιχειρηματικό πλάνο και τις υλικοτεχνικές υποδομές 
σας. Δημιουργούμε ευέλικτες και στιβαρές οργανωτικές δομές. 
Ενισχύουμε τις ικανότητες της επιχείρησής σας. 

Ενημερώνονται και αξιολογούνται οι δυνητικοί δικαιοδόχοι, 
πραγματοποιούνται έλεγχοι του δικτύου δικαιόχρησης, προτείνονται και 
εφαρμόζονται στρατηγικές, μέθοδοι και τεχνικές με σκοπό την 
ενίσχυση της ανάπτυξης και των αποδόσεων. 
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4.2. Πρότυπο ανάπτυξης 
Τα ποσοστά αποτυχίας συστημάτων franchise είναι αναμφισβήτητα μικρά, όχι, όμως, αμελητέα. Με σκοπό την 
αποτελεσματική και στιβαρή ανάπτυξη μέσω franchise, και στηριζόμενη στην μεγάλη εμπειρία της τόσο σε θέματα 
Franchise, όσο και στο τομέα των Προτύπων Συστημάτων Διοίκησης, η FBS - Franchise Business Services, 
δημιούργησε το 2000 και έχει υιοθετήσει συγκεκριμένο πρότυπο ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει 10 ενότητες: 

 

1. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Ο Franchisor (δικαιοπάροχος) οφείλει να σχεδιάσει και να εισάγει διαδικασίες για τον προγραμματισμό και 
υλοποίηση δραστηριοτήτων συγκέντρωσης και ανάλυσης πληροφοριών από την αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στην ανάλυση του ανταγωνισμού, στις προσδοκίες του πελάτη, στις αλλαγές των συνηθειών και 
προτιμήσεων του, στις οδηγίες εθνικών και διεθνών οργανισμών για θέματα σχετικά με ασφάλεια, υγεία, 
περιβάλλον, στις εξελίξεις της τεχνολογίας, κ.λπ. 

 

2. BUSINESS PLAN 

Πριν αρχίσει η ανάπτυξη της αλυσίδας θα πρέπει να αναλυθεί και να καταρτιστεί λεπτομερές Επιχειρηματικό 
Πλάνο, το οποίο θα προγραμματίζει και θα τεκμηριώνει τα περιθώρια κέρδους και τον όγκο των πωλήσεων που 
θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των franchisees (δικαιοδόχων), τον χρόνο αποπληρωμής της επένδυσης 
(payback period), το πλήθος των καταστημάτων ανά μελλοντική χρονική περίοδο και την γεωγραφική τους 
διασπορά και θέση, τους βασικούς όρους της σύμβασης δικαιοχρησίας (π.χ. τέλη εισόδου, royalties, κ.λπ.), τις 
εκτιμώμενες χρηματοροές, το "νεκρό σημείο" της αλυσίδας κ.λπ. Σημαντική απόφαση αποτελεί το κρίσιμο πλήθος 
των ιδιόκτητων καταστημάτων τα οποία πρέπει να προϋπάρχουν της ανάπτυξης με franchise, ώστε να 
διασφαλιστεί, τόσο η προσέλκυση υποψήφιων επενδυτών, όσο και η επιτυχία της αλυσίδας. Στη συνέχεια, το 
Επιχειρηματικό Πλάνο οφείλει να λαμβάνει υπόψη του της ιδιαιτερότητες των μελών - franchisees της αλυσίδας 
και να αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ CONCEPT 

Ο Franchisor οφείλει να ορίσει και να τεκμηριώσει το Όραμα και τους Στρατηγικούς Στόχους της αλυσίδας. Ο 
Franchisor θα πρέπει να αποδεικνύει την δέσμευσή του ως προς το Όραμά του, να βεβαιώνει ότι το Όραμα και οι 
Στρατηγικοί Στόχοι της αλυσίδας, έχουν γίνει κατανοητοί, έχουν εφαρμοσθεί και διατηρούνται σε όλα τα επίπεδα 
της αλυσίδας. Κατά τον καθορισμό του Οράματος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι προσδοκίες των 
καταναλωτών, η εικόνα και φήμη της αλυσίδας, η απόδοση της λειτουργίας της, η αξιοπιστία του ονόματος και 
των προϊόντων που διαθέτει, ο ρόλος του κάθε καταστήματος της αλυσίδας στην υλοποίηση του κ.λπ. Μόνο με 
την παραπάνω προσπάθεια θα είναι δυνατή η κατανόηση, πραγμάτωση και συντήρηση του Οράματος. 

Ο Franchisor οφείλει να αναλύσει προσεκτικά και να προσδιορίσει το concept της αλυσίδας, αναφορικά με το 
product mix των προϊόντων και υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά της θέσης και του μεγέθους των καταστημάτων, 
την εσωτερική και την εξωτερική τους διακόσμηση κ.ο.κ. Ο Franchisor οφείλει να παρακολουθεί την 
ανταγωνιστικότητα και την αποδοχή του concept, λαμβάνοντας και αναλύοντας στοιχεία τόσο από την αγορά, όσο 
και από τα μέλη της αλυσίδας, με στόχο την συνεχή βελτιωσή του. Απαραίτητη είναι η κατοχύρωση των σημάτων. 
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4. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίδεται στον σχεδιασμό και στη λειτουργία του Πιλοτικού Καταστήματος. Το Πιλοτικό 
Κατάστημα δίνει την δυνατότητα να επαληθευτούν και να βελτιωθούν τόσο οι διαδικασίες λειτουργίας, όσο και 
το concept της αλυσίδας, πριν από την ανάπτυξη και την επέκτασή της. Στη συνέχεια, αποτελεί το κέντρο 
εκπαίδευσης, ενισχύει τη φήμη της αλυσίδας και μετασχηματίζεται σε πόλο έλξης υποψήφιων επενδυτών. 

 

5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ 

Η σύμβαση δικαιοχρησίας τυποποιείται από τον franchisor και πρέπει να καθορίζει κατ΄ ελάχιστο: 

- διάρκεια συμβολαίου (συνήθως μέχρι πέντε έτη) 

- ύπαρξη και μέγεθος των entry fees 

- ύπαρξη και ποσοστό των royalties (σταθερά, επί των ακαθάριστων πωλήσεων, αγορών, σε συνδυασμό;) 

- τρόπος και συμβολή στη διαφήμιση της αλυσίδας από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη 

- παροχή υποστήριξης από τον franchisor (εκπαίδευση, εγχειρίδια λειτουργίας, κ.λπ.) 

- όροι γεωγραφικής αποκλειστικότητας 

- εξασφάλιση απορρήτου 

- συνθήκες και τρόποι λύσης της σύμβασης 

- συμμόρφωση με την οδηγία της Ε.Κ. περί ανταγωνισμού 

- λοιπές υποχρεώσεις franchisor και franchisee 

 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE 

Θα πρέπει να καθορισθούν οι υπευθυνότητες, οι δικαιοδοσίες και οι αμοιβαίες σχέσεις όλου του προσωπικού, 
τόσο του Franchisor, όσο και των Franchisees, που διοικεί, εκτελεί και επαληθεύει κάθε εργασία που επηρεάζει 
την λειτουργία της αλυσίδας. Ο Franchisor οφείλει να προσδιορίζει τις απαιτήσεις για επαλήθευση εντός της 
αλυσίδας, να παρέχει ικανοποιητικά μέσα και να αναθέτει σε εκπαιδευμένο προσωπικό τις δραστηριότητες της 
επαλήθευσης. Οι δραστηριότητες της επαλήθευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιθεώρηση, έλεγχο και συνεχή 
παρακολούθηση όλων των διαδικασιών λειτουργίας της αλυσίδας, με απώτερο σκοπό την διασφάλιση τόσο των 
παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, όσο και του τρόπου που αυτά παρέχονται. 

Όλα τα σημεία πώλησης οφείλουν να μεταδίδουν προς τον καταναλωτή ενιαία εικόνα τόσο στον τρόπο 
εξυπηρέτησης, όσο και στην οπτική εικόνα. Για το λόγο αυτό, ο Franchisor οφείλει να σχεδιάσει και να τυποποιήσει 
τα αρχιτεκτονικά σχέδια, την εσωτερική διακόσμηση και την διαρρύθμιση των καταστημάτων της αλυσίδας. 
Στόχος είναι η ενιαία και ισχυρή εικόνα της αλυσίδας και η εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακος. Η διασφάλιση της 
ενιαίας εικόνας και η ανανέωση και βελτίωση του εσωτερικού και εξωτερικού διάκοσμου των καταστημάτων 
οφείλει να ελέγχεται και να τεκμηριώνεται. 

Ο Franchisor οφείλει να αναλαμβάνει τις κεντρικές συμφωνίες για τις προμήθειες, τόσο των βασικών προϊόντων, 
όσο και των αναλωσίμων. Στις συμφωνίες αυτές οφείλει να επιτυγχάνει σημαντικά μειωμένες τιμές αγοράς, λόγω 
του υφιστάμενου και μελλοντικού μεγέθους της αλυσίδας. Ο κάθε franchisee οφείλει να διασφαλίζει ότι τα 
αγοραζόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με τις καθορισμένες απαιτήσεις. Ο Franchisor θα πρέπει να επιλέγει τους 
προμηθευτές της αλυσίδας βάση των δυνατοτήτων τους για ικανοποίηση των συμβολαίων, 
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συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για ποιότητα. Ο Franchisor οφείλει να καθιερώσει αρχεία προμηθευτών 
που έχουν γίνει αποδεκτοί. 

Η επιλογή προμηθευτών καθώς και ο τύπος και η έκταση του ελέγχου που εξασκεί η αλυσίδα θα πρέπει να 
εξαρτάται από το τύπο του προϊόντος και όπου χρειάζεται, από αρχεία του προμηθευτή που αποδεικνύουν ότι στο 
παρελθόν είχε την αντίστοιχη δυνατότητα και επιδόσεις. Τα έγγραφα των προμηθειών θα πρέπει να περιέχουν 
στοιχεία τα οποία να περιγράφουν με σαφήνεια το παραγγελθέν προϊόν. 

Η Πρόγνωση Πωλήσεων και η Διαχείριση Αποθεμάτων, θα πρέπει να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις των logistics 
και να αξιολογούνται συνέχεια τα εναλλακτικά σενάρια, όπως ύπαρξη κεντρικής αποθήκης ανά γεωγραφικές 
ζώνες, κοινή χρήση συστήματος διανομής, συμφωνία και συνεργασία με third party logistics, αλληλοσυμπλήρωση 
των αναγκών των καταστημάτων, κ.λπ. 

Στόχος είναι το χαμηλότερο δυνατό μέσο απόθεμα στο σύνολο της αλυσίδας και το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο 
εξυπηρέτησης των πελατών. Για το λόγο αυτό ο Franchisor οφείλει να προσδιορίσει και να τεκμηριώσει το 
κατάλληλο Distribution Plan, του οποίου οι ενέργειες θα σχετίζονται τόσο με την γεωγραφική, όσο και με την 
ποσοτική ανάπτυξη της αλυσίδας. 

 

7. MARKETING, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ο ενημερωτικός φάκελος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την άρτια ενημέρωση των υποψήφιων 
επενδυτών και έχει ως σκοπό την "πώληση" του concept σε αυτούς. 

Περιλαμβάνει στοιχεία για τον Franchisor, την δυναμική της αλυσίδας, το Όραμα και τους Στρατηγικούς Στόχους 
της αλυσίδας, την περιγραφή και την φιλοσοφία του concept, τους βασικούς όρους της σύμβασης δικαιόχρησης, 
βασικά στοιχεία του Business Plan και του Marketing Plan, κ.λπ. 

Ο Franchisor οφείλει να αναλύσει και να προγραμματίσει πλάνο ενεργειών προβολής της αλυσίδας με σκοπό την 
προσέλκυση επενδυτών με διαφημίσεις, χρήση διαδικτύου, αγγελίες σε εφημερίδες και ειδικές εκδόσεις, 
συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.λπ. 

Παράλληλα, οφείλει να συντονίζει και να προγραμματίζει τις ενέργειες προώθησης της αλυσίδας με σκοπό την 
αύξηση του κύρους της και την αποτελεσματική προβολή της. Οι ενέργειες αυτές γίνονται τόσο σε τοπικό, όσο και 
σε κεντρικό επίπεδο. 

 

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ FRANCHISEES 

Ο πλέον πολύτιμος πόρος της αλυσίδας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Αποτελεί ευθύνη του franchisor η 
παρακίνηση, επιμόρφωση/ανάπτυξη, επικοινωνία και απόδοση όλου του προσωπικού της αλυσίδας. Πρωταρχικό 
μέλημά του είναι η επιλογή των πλέον κατάλληλων και ικανών franchisees. 

Θα πρέπει: 

Α. να καθορισθεί με λεπτομέρεια το επιθυμητό profile των franchisees 

Β. να αξιολογηθούν και να επιλεχθούν με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, οικονομική φερεγγυότητα, ικανότητες, κ.λπ.) 
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9. ΕΚΠAΙΔΕΥΣΗ FRANCHISEES 

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι ο μοναδικός τρόπος για την αλλαγή και την ανάπτυξη κάθε 
οργανισμού. Ο Franchisor οφείλει να καθιερώσει και να τηρεί διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών σε 
εκπαίδευση όλου του προσωπικού της αλυσίδας. Προσωπικό το οποίο εκτελεί καθορισμένα ειδικά καθήκοντα, θα 
πρέπει να εξειδικευτεί με την κατάλληλη εκπαίδευση, τεχνογνωσία ή/και εμπειρία όπως απαιτείται. Κατάλληλα 
αρχεία της Εκπαίδευσης θα πρέπει να διατηρούνται. 

 

10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Ο Franchisor οφείλει να καθιερώσει και να επιβεβαιώνει την τήρηση ενός τεκμηριωμένου Σύστηματος 
Λειτουργίας (standard operation procedures), ως το μέσο για την διασφάλιση του ότι η λειτουργία της αλυσίδας 
συμμορφώνεται με τις καθορισμένες απαιτήσεις του Οράματος και των Στρατηγικών Στόχων. Το σύστημα αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

- την προετοιμασία τεκμηριωμένων διαδικασιών και οδηγιών 

- την αποτελεσματική εφαρμογή των τεκμηριωμένων διαδικασιών και οδηγιών 

Η λειτουργία και η απόδοση της αλυσίδας θα πρέπει να επανεξετάζεται ανά κατάλληλα χρονικά διαστήματα, για 
να εξασφαλίζεται η συνέχεια της καταλληλότητας του Συστήματος Λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς 
του. Η αλυσίδα οφείλει να καθιερώσει και να τηρεί διαδικασίες για προσδιορισμό, συλλογή, σύνταξη ευρετηρίου, 
αρχειοθέτηση, αποθήκευση, διατήρηση και διάθεση των αρχείων και στοιχείων που προσδιορίζουν ποιοτικά και 
ποσοτικά την απόδοση της αλυσίδας. 

Τα σχετικά στοιχεία είναι δυνατό να συγκεντρώνονται ενδεικτικά από: 

- έρευνες ικανοποίησης πελάτων 

- έρευνες mystery shopping 

- ελέγχους τήρησης των διαδικασιών 

- M.I.S. reporting οικονομικών στοιχείων 

Όπου χρειάζεται η αλυσίδα θα πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες για την χρήση και τον προσδιορισμό των 
στατιστικών τεχνικών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της λειτουργίας της. 
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05 
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ FRANCHISE 

 

Ο ρόλος μας δεν αφορά μόνο στην ταχεία ανάπτυξή σας, αλλά και στην 
στιβαρή δημιουργία ισχυρών δικτύων, υποστηρίζοντάς σας στις 

λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά και παράλληλα διασφαλίζοντάς 
σας από τις παθογένειες του franchising, όπως τις έχουμε βιώσει κατά 

τη πολύχρονη ενασχόλησή μας. 
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Η WiZION GROUP με εξειδίκευση στο franchising από το 1998, συνεισφέροντας καταλυτικά στην ανάπτυξη των 
πλέον καταξιωμένων brands και των ταχύτερα αναπτυσσόμενων αλυσίδων, εκδίδει το FRANCHISE BUSINESS – 
το Νο1 περιοδικό στην Ελλάδα, διαχειρίζεται το Franchise.GR – Νο1 σε όλες τις search engines και ranking sites 
και το Franchise-Business.gr – Νο1 ψηφιακή πλατφόρμα για το franchise στο facebook, διοργανώνει από το 2008 
τα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE, έχει ιδρύσει το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, προετοιμάζει και αναπτύσσει αλυσίδες 
franchise μέσω της συμβουλευτικής FBS – Franchise Business Services. 

 

O Πλάτωνας Τρ. Μαλλικούρτης  Founder & CEO της WiZION GROUP, Μηχανικός Παραγωγής 
ΕΜΠ, έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στον τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και 
Επιχειρησιακής Έρευνας του ΕΜΠ, με αντικείμενο τα Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης 
Ποιότητας. Παντρεμένος με την Ιφιγένεια Καρπουζάκη, με τρία παιδιά. Η επαγγελματική 
σταδιοδρομία του, από το 1990, είναι συνυφασμένη με καινοτόμες ενέργειες στον χώρο των 

επιχειρήσεων. Έχει προβεί σε εκατοντάδες δημοσιεύσεις και σε πλήθος ομιλιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. 
Συγγραφέας του βιβλίου Franchise Business Rules από τις εκδόσεις Arsinoi. Εμπνευστής των Βραβείων Franchise, 
που διοργανώνοντας κατ' έτος από το 2008. Εκδότης του περιοδικού FRANCHISE BUSINESS, που κυκλοφορεί από 
το 1998. Administrator των Franchise.GR και Franchise-Business.gr. 
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5.1. Θεσμικός ρόλος 
Ο ρόλος μας στην αγορά θεωρείται θεσμικός, καθώς το 1998 λάβαμε την πρωτοβουλία έκδοσης του πανελληνίας 
κυκλοφορίας περιοδικού FRANCHISE BUSINESS, πριν από οποιαδήποτε άλλο αντίστοιχο μέσο ή φορέα. Το 
FRANCHISE BUSINESS διατηρεί συνέχεια τον ηγετικό ρόλο στο χώρο, αποτελεί το πρώτο και κορυφαίο μέσο του 
κλάδου, και με συνεχή εξέλιξη και προσπάθεια πρωτοστατεί συνέχεια. 

Το 1998 δημιουργήσαμε το πρώτο site στην Ελλάδα με όλες τις αλυσίδες franchise, το Franchise.GR, στην αρχή ως 
η επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού FRANCHISE BUSINESS, που πλέον έχει εξελιχθεί ως η Νο1 ψηφιακή 
πλατφόρμα ενημέρωσης για την επιχειρηματικότητα μέσω franchise. Νο1 σε περιεχόμενο, πληρότητα, αξιοπιστία 
και ενημέρωση. Νο1 σε κάθε μηχανή αναζήτησης και κατάταξης. 

Η διοικητική ομάδα μας έχει προβεί σε εκατοντάδες δημοσιεύσεις και σε πλήθος ομιλιών σε ελληνικά και διεθνή 
συνέδρια, σε παρεμβάσεις και συμμετοχή στα συλλογικά όργανα, υπηρετώντας την περαιτέρω διείσδυση και 
ενδυνάμωση του θεσμού στην χώρα μας. 

 

5.2. Καινοτομία 
Βασιζόμενη στην ελληνική εμπειρία και μεταφέροντας διεθνή τεχνογνωσία και πρακτικές, δημιουργήσαμε και 
εξελίσσουμε πρότυπες μεθοδολογίες, αλλά και νέες έννοιες, προσεγγίζοντας ολοκληρωμένα την Δικαιόχρηση 
ως στρατηγική ανάπτυξης και εφαλτήριο επιχειρηματικότητας. 

Η διοικητική ομάδα μας συνέταξε την πρώτη ολοκληρωμένη μεθοδολογία ανάπτυξης αλυσίδων δικαιόχρησης, η 
οποία έχει εφαρμοσθεί σε πλήθος δικτύων, αλλά και ακολουθείται από αρκετούς νεότερους στο χώρο 
συμβούλους. Παράλληλα, εισάγαμε στην αγορά το λεξιλόγιο του franchising, με όρους όπως franchise concept 
book, franchise facts κ.λπ. και κυρίως τυποποιήσαμε την παρουσίαση των βασικών στοιχείων του franchising, μια 
τυποποίηση που ακολουθείται από την συντριπτική πλειοψηφία των αλυσίδων δικαιόχρησης στη χώρα μας. 

Σήμερα, διαθέτοντας στο ενεργητικό μας μια εξαιρετικά αξιοσημείωτη εμπειρία και έχοντας προσφέρει τις 
υπηρεσίες μας σε εκατοντάδες επιχειρήσεις λιανικής, από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις μέχρι θυγατρικές 
πολυεθνικών και εισηγμένες με περηφάνεια τολμάμε να ισχυριζόμαστε ότι αποτελούμε τον κορυφαίο και 
μοναδικό ενιαίο φορέα franchise. 
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Παρέχουμε πλήρεις, ολοκληρωμένες, καθετοποιημένες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Με εμπειρία 
ως σύμβουλοι από το 1990 και με πρωταγωνιστικό, θεσμικό και ηγετικό ρόλο στο franchising από το 1998, έχουμε 
συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία των μεγαλύτερων αλυσίδων και υποστηρίζουμε τα ταχύτερα 
αναπτυσσόμενα και πλέον καινοτόμα concepts. 

ενδεικτικά brands που μας εμπιστεύονται… 

         

         

 
  

 

BRAND ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

COFFEE ISLAND 2012 μέχρι σήμερα ~ 300 

CHILLBOX 2012 1 έτος ~ 40 

FAMOUS SHOES STORES 2013 1 έτος ~ 30 

FUNKY BUDDHA Σεπ 2015 μέχρι σήμερα ~ 10 

COFFEE LAB Σεπ 2015 μέχρι σήμερα ~ 40 
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ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ 
Εξειδικευόμαστε στο franchising από το 1998, με συνολική εμπειρία στο 

χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών από το 1990 και παρέχουμε 
πλήρεις, ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες.   
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H FBS - Franchise Business Services, η πλέον αξιόπιστη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών franchise! Αναλαμβάνουμε τη πλήρη προετοιμασία και ανάπτυξη αλυσίδων, με περισσότερους από 100 
πελάτες, από γνωστά brands (COFFEE ISLAND, FAMOUS, FORTHNET, KLIMATAIR, STARBUCKS, VIRGIN 
MEGASTORES) μέχρι αλυσίδες που υποστηρίξαμε από τα πρώτα βήματά τους (BUBBLEICIOUS, CHILLBOX, COFFEE 
LAB, CRISLIA, FAIRYNAILS, FUANKY BUDDHA, IQ PARFUMERIE)  

| est. 1995 

Το FRANCHISE BUSINESS, το Νο1 μέσο ενημέρωσης για το franchising, πρωτοκυκλοφόρησε την Άνοιξη του 1998, 
πριν από οιαδήποτε άλλη σχετική πρωτοβουλία, διατηρεί σταθερά την ηγετική, θεσμική και πρωταγωνιστική θέση 
στον κλάδο, κυκλοφορεί στα περίπτερα, σε νεωτεριστικό σχήμα, στα 2,5 €, σε διασύνδεση με το Franchise.GR μέσω 
QRcodes. 

| est. 1998 

Το Franchise.GR, το πρώτο portal που δημιουργήθηκε στη χώρα μας, αποτελεί, από το 1998, την πληρέστερη και 
πλέον αξιόπιστη διαδικτυακή πηγή ενημέρωσης, γεγονός που το έχει αναδείξει ως το #1 αποτέλεσμα σε όλες τις 
search engines και ranking sites. Παρέχει πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση, με κύριο στόχο την ενδυνάμωση 
του θεσμού. 

| est. 1998 
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Το Franchise-Business.gr, the OnLine Franchise & Business Opportunities Show, ο διαδικτυακός τόπος του 
FRANCHISE BUSINESS θέτει νέα δεδομένα στην ενημέρωση για το franchising, προσνατολισμένος σε mobile 
phones και social media. 

| est. 2013 

Όλοι οι ανωτέρω διαδικτυακοί τόποι προσαρμόζονται αυτόματα σε κάθε συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο από Η/Υ 
μέχρι tablets και smartphones. 

 

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, διενεργεί τριμηνιαίες έρευνες, μέσω της μελέτης στατιστικών στοιχείων και 
on-line ερωτηματολογίων. Οι έρευνές του δημοσιεύονται σε όλα τα έγκριτα μέσα (ΒΗΜΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, REAL 
NEWS, ΚΕΡΔΟΣ κ.ά), portals, blogs κ.ο.κ. 

| est. 2009 

Τα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE διοργανώνονται από το 2008 κάθε έτος, αναδεικνύοντας τις επιχειρήσεις που έχουν 
υιοθετήσει το franchise ως στρατηγική ανάπτυξης και των ανθρώπων που ηγούνται του κλάδου, δίνοντας ώθηση 
στα οράματα όλων των επιχειρηματιών και συνεισφέροντας στην διάδοση του franchising, έχοντας καθιερωθεί 
απόλυτα στην αγορά ως σήμα ποιότητας και αξιοπιστίας. 

| est. 2008 

Η πρωτοβουλία FAST FRANCHISE δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ρόλου του franchising ως καταλύτη τόσο για 
την επιχειρηματικότητα, όσο και για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, και προσφέρει δωρεάν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και υποστήριξη σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, που βρίσκονται σε 
στάδιο start up. 

| est. 2014 
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INFO 
 

2106540681 

sales@franchise.gr 


