ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻ ՄԱՍԻՆ
BUYBRAND Անդրկովկասը ֆրենչայզների և այլ բիզնես հնարավորությունների
միջազգային ցուցահանդես է: Տարածաշրջանում խոշարագույն իրադարձություն փոքր և
միջին բիզնեսի համար:
Անցկացկման վայր և ժամանակ
2-3 հունիսի, Թբիլիսի, Վրաստան: Expo Georgia ցուցահանդեսային կենտրոն
Ինչ է ներկայացված
100 գաղափար բիզնեսի համար – ցուցահանդեսում ներկայացված կլինեն
սրճարանների, ռեստորանների, խանութների, բժշկական գրասենյակների, կրթական
կենտրոնների և բիզնեսի այլ ուղղություններով ֆրենչայզներ: Ներկայացված բիզնեսմոդելների ներդրումային միջակայքը կազմում է 5,000-ից մինչև 600,000 ԱՄՆ դոլար:
Մասնակիցների ցանկ
11 ժամ ուսուցում BUYBRAND Transcaucasia-ի աշխատանքային օրերին տեղի կունենա
գործարար ֆորում, որին կմասնակցեն ֆրենչայզինգային ընկերությունների թոփմենեջերներ, փորձագետներ և ֆրենչայզինգի ու բիզնեսի զարգացման խորհրդատուներ:
Ծրագրում՝ շուկաների վերլուծություն, ֆրենչայզի և մաստեր-ֆրենչայզի արդյունավետ
կառավարման մաստեր-կլասներ, ֆրենչայզինգային փոխհարաբերությունների
իրավական ձևակերպում և շատ ավելին: Ֆորումի ծրագիրը
ՖՐԵՆՉԱՅԶԻՆԳԻ ՄԱՍԻՆ
Ֆրենչազինգը բիզնեսի զարգացման ռազմավարություն է, երբ մի ընկերությունը
տրամադրում է մյուսին ապրանքային նշանի ժամանակավոր կիրառումը, «նոու-հաուն»,
տեխնոլոգիաները և բիզնեսի կազմակերպման ու կառավարման համակարգերը:
Ֆրենչայզի գնման օգտին 3 հիմնական փաստարկ
Ստուգված բիզնես-մոդել և աջակցում ֆրենչայզերին. Կարիք չկա, որ ինքներդ մշակեք
բիզնես-պլան, «փակ աչքերով» փնտրեք վարձակալներ և կապալառուներ: Ձեռք բերելով
ֆրենչայզ՝ Դուք մտնում եք երկարաժամկետ փոխհարաբերության մեջ ֆրենչայզերի հետ,
ով կծանոթացնի Ձեզ գործող բիզնես-մոդելի նրբություններին, ինչը գործում արդեն իսկ
ապացուցել է իր աշխատունակությունը:
Հայտնի ապրանքանիշ՝ Սկսելով բիզնեսը հանրահայտ ապրանքանիշի անվան տակ՝ դուք
ազատվում եք հաճախորդների գրավման և խթանման անհրաժեշտությունից: Հայտնի

ապրանքանիշն արդեն ունի սեփական նվիրված լսարանը, որը կընկալի Ձեր բիզնեսը,
որպես մի բանի մաս, որն իրեն արդեն շատ լավ ծանոթ է:
Ներդրումային ռիսկերի կրճատում՝ Ֆրենչայզի գնումն անհաջողության դեմ դեղամիջոց
չէ, բայցևայնպես, համաձայն վիճակագրության, բիզնեսի հիմնումը ֆրենչայզինգով
երկարաժամակետ առաջիկայում ավելի ապահով միջոց է՝ սկսելու սեփական գործը, քան
սկսնակ բիզնեսի հիմնումը զրոյից:
ՈՒՄ ԵՎ ԻՆՉԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԺԵ ԱՅՑԵԼԵԼ BUYBRAND Transcaucasia
•
•
•

Անհատ ներդրողներին և գործարարներին, ովքեր պատրաստ են ներդնել իրենց
գումարները ժամանակով ստուգված բիզնեսի համակարգերում
Վարձատուներին, որոնք ուզում են ինքնուրույն տիրապետել դատարկվող
տարածքները
Մենեջերներին, որոնք ուզում են կիրառել սեփական գիտելիքները և
ունակությունները՝ սեփական բիզնեսը սկսելիս

BUYBRAND Transcaucasia -ն ձեր հնարավորությունն է`
•
•
•
•

Զանազանակերպել ձեր բիզնեսը՝ դառնալով հայտնի և կայուն ֆրենչայզինգային
ընկերության գործընկերը
Անհատապես շփվել ֆրենչայզինգի ոլորտում արհեստավարժ մասնագետների հետ
և ստանալ պրակտիկ գիտելիքներ և խորհուրդներ
Համեմատել հարյուրավոր հայեցակարգերի առավելությունները և ընտրել ձեզ
հարմար բիզնեսը
Սկսել սեփական բիզնեսը վստահելի գործընկերոջ հետ

