FRANCHISE
En franchise för dig som vill hjälpa
andra och dig själv till ett bättre liv

Tel . +46 (0) 70 - 954 20 44
E-post: info@maklarjouren.nu
www.maklarjouren.nu

Vad kan Mäklarjouren göra för dig?
✔ Lär dig det du behöver veta för att bli företagsmäklare
✔ Hjälpa människor att hitta sin drömverksamhet
✔ Möjlighet att tjäna stora pengar
✔ Tillgång till ett väletablerat varumärke
✔ Tillgång till marknadsföring genom vår hemsida Maklarjouren.nu
✔ Support i affärsfrågor och juridiska frågor
✔ Juridiskt stöd
✔ Marknadsföringsmaterial

Vårt erbjudande
✔ Kompetens på området från år 1999.
✔ Ett känt och etablerat varumärke.
✔ En databas om ca 11 000 presumtiva köpare i hela landet.
✔ En attraktiv och växande bransch.
✔ Juridiskt stöd och vetande i alla sakfrågor gällande företag och företagsmäkleri.
✔ Marknadsföring med beprövade metoder, lokalt och nationellt.
✔ Möjlighet till månadslön om minst 50 000 kr.
✔ Vi lyssnar på dina idéer och gör vårt bästa för att hjälpa dig att växa.
✔ Med vår etablerade affärsplan och franchisehandbok hjälper vi dig att skapa ett strukturerat
arbete.

Om Mäklarjouren
Vi är ett framåt och expansivt företag som specialiserat oss på att förmedla köp
och försäljning av företag inom restaurang, service, handel och industribranscherna, i vilka vi har mycket goda kontakter.
Vår affärsidé är att på ett professionellt och effektivt sätt förmedla företag i Sverige och utomlands, där säljare och köpare matchas för att avslutet skall bli det
bästa möjliga för båda parter.
Vi har goda finansiella, juridiska, försäkringsmässiga och administrativa kompetenser knutna till företaget. Vi har haft fall i högsta domstolen och har skapat
prejudikat i svensk rättshistoria. Vår vision är att bli den kvalitativt mest erkända
företagsmäklaren i Sverige.
Vårt mål är att inom en snar framtid ha etablerat en kvalitativ, effektiv och
lönsam franchisekedja, med minst en representant vardera i Sveriges tio största
städer.

Avgift
Vi har två olika modeller för avgifter:
1. Franchiseavgift 250,000 kr som engångsbelopp, därefter 5% av omsättningen per månad,
dock minimum 6,000 kr per månad.
2. Ingen franchiseavgift, men avgift om 50% av omsättningen varje månad plus en fast kostnad
om 10,000 kr per månad avseende annonsering och royalty.
3. Samtliga priser är exklusive moms.
Franchiseavgiften är en engångsavgift och första delbetalningen skall
erläggas senast 10 dagar efter underskrift av franchiseavtal.

