HA EGY OLYAN FRANCHISE-T KERESEL, AMI “EGY VÁGÁSSAL ÁTSZABJA AZ
ÉLETED”, AKKOR BIZTOSAN MI VAGYUNK A MEGFELELŐ VÁLASZTÁS!
A Tincses Sziget gyermek élményfodrászat évek óta bizonyítja: az itthoni üzleti életben
megállta a helyét. Ragaszkodunk a minőséghez, és úgy terveztük meg vállalkozásunkat,
hogy biztosítsa a célközönség – gyermekek, valamint szüleik - elégedettségét.
Nem jelent gondot, ha nem vagy fodrász: a Tincses Sziget lehetőséget ad arra, hogy az
ügyes, és lelkes vállalkozó szelleműek élvezzék a gyümölcsét ennek az egyedi
franchise modellnek.
Ha pozitív a hozzáállásod, szereted a saját életedet megszervezni, építeni, szenvedélyes és
kitartó vagy, valamint hajlandó vagy arra, hogy figyelj, tanulj, vezess és jól „keress”, akkor a
te „saját” Tincses Sziget-ed lehet a legjobb szolgáltató - minden egyes nap.
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egyszerű és olcsón fenntartható üzleti modell – nincsenek rejtett költségek
több forrásból származó bevétel – állj Te is több lábon
egyedi élmény gyerekeknek – a leghálásabb közönség
egyedülálló (nincs konkurenciája) – a mosoly, és a türelem hasznot terem
kedvelt, bevált, elismert arculat, szlogen
páratlan tréning program: segítség, lépésről lépésre – nem vagy egyedül
hatékony személyes jelenlét a kezdeti időszakban – miért fizetnél többet másnak
a vállalkozás teljes életére kiterjedően „hátországként” működünk, segítünk
egyedi és eredményes marketing programok – már nem kell kitalálnod: készen van
biztosítjuk az infrastruktúrát: segítünk az üzlet kialakításában
egyedi terveket készítünk a berendezéshez
a berendezést, és a bútorokat személyre szabottan gyártattjuk le – meg sem kell
mozdulnod
folyamatosan biztosítjuk különleges termékeink elérhetőségét, amiket mindig
kedvező nagykereskedői áron kínálunk szerződött partnereinknek
a Te sikered a mi sikerünk is – ezt mindig szem előtt tartjuk.

A Tincses Sziget-nek „kulcsrakész” franchise csomagja van: nem kell hónapokig tartó
hatásvizsgálatokat végezned: a teljes szalon franchise árába beletartozik a berendezés,
eszközök, tartozékok és az eladásra szánt termékek is, valamint az aktív részvétellel történő
tréning a nyitás előtt és mindvégig.
Elkötelezett támogatói csapatunk mindig készen áll arra, hogy a megfelelő tréninget, a
helyes eszközöket és a legjobb tanácsokat adja neked
Fontos a sikered: vezesd az üzleted, mi magabiztosságot adunk, hogy az álmodra
összpontosíthass.
ÍRJ AZ INFO@TINCSES-SZIGET.HU CÍMRE, HOGY A KONKURENCIA ELÉ KERÜLJ!

