twoja restaurcja - franczyza united chicken
Jesteś solidną, kreatywną i zmotywowaną osobą, która posiada doświadczenie w zarządzaniu
oraz realizacjach przedsięwzięć biznesowych?
Myślisz o własnym biznesie? Chcesz otworzyć własny lokal gastronomiczny?
Nie wymagamy doświadczenia w gastronomii. Wprowadzimy Cię w tajniki panierowanych
kurczaków United Chicken.
Jaki lokal?
•
•
•

lokal higt street: min 60-100 m2 (w zależności od kształtu),
lokal Foodcourt: ok. 50 m2 ,
lokal z drivem: ze strefą drive min 150-180m2.

Wymagania techniczne:
•
•
•

moc przyłączeniowa 45-85 kW lub przyłącze gazowe,
wentylacja 28-30 wymian na godz.; 3000 m3/godz.,
dopuszczalne obciążenie 500 kg/m2 .

Co jest ważne
•
•
•
•

brak bezpośredniego sąsiedztwa innych restauracji typu fast-food,
możliwość oznakowania lokalu/budynku,
konieczna toaleta lub możliwość wykonania,
sprawna wentylacja mechaniczna.

Dowozy:
•
•
•

auto dowozowe z grafiką zaprojektowaną przez United Chicken,
miejsce parkingowe w pobliżu restauracji,
możliwość dowozów 7 dni w tygodniu.

MASZ LOKAL TO POŁOWA SUKCESU! POMOŻEMY W UROCHOMIENIU RESTUARCJI:

•
•
•

•
•
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przygotujesz nawet odręczny rzut lokalu
z wymiarami a my przygotujemy projekt technologiczny oraz zadbamy o zaopiniowanie
przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych
przygotujemy szacunkowy kosztorys przygotowania całego lokalu
wesprzemy w doborze wyposażenia i wystroju
wnętrza
zapewniamy doradztwo w zakresie wyboru
i sposobu finansowania sprzętu, pomagamy
w uzyskaniu leasingu poprzez udostępnienie
specjalnej oferty przygotowanej dla sieci United
Chicken.
wspieramy w uzyskaniu odpowiednich zgód
i opinii
doradzamy w zakresie finansowania inwestycji
przy optymalizacji kapitału
UWAGA. WSZYTKIE WYMIARY MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY. DOKŁADNE POMIARY NALEŻY POBRAĆ Z BUDOWY.
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