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“Ik opende mijn eerste franchisevestiging in 
2010 in Rotterdam. Ik kreeg veel positieve 
feedback van mijn klanten en besloot om 
een   van de eersten van dit systeem in 
Nederland te worden. Met de steun van een 

ik in 2016 de pionier van dit concept in 
Nederland met zes franchisevestigingen. De 
eenvoudig te beheren administratie, de lage 
investeringskosten, de sterke relaties met 
franchisepartners en de stabiele groei van 

gemaakt. Ons doel is om van het merk 
 toonaangevend merk in 

Nederland te maken met een sterk en 
enthousiast team in al onze bedrijven. "

"V
kwam, werkte ik in de textielindustrie. Het 

och had ik het 
gevoel dat er meer kansen voor mij waren 
en dat ik meer kon bereiken in het leven. Ik 
maakte kennis met het plezierige en 
winstgevende franchisesysteem van 

Bochum. Ik werk er samen met mijn 

samen te werken met iemand waar je altijd 
op kunt vertrouwen en op hun steun kunt 
rekenen bij het ontwikkelen van je eigen 
bedrijf. 

oen ik de 

urkije, wilde ik dit werk ook doen in de stad 
waar ik woon: Gelsenkirchen. Natuurlijk ging 
mijn voorkeur hierbij uit naar het beste merk op 
de markt. Mijn bevindingen waren zowel op 

oprechte en professionele houding van de 
managers van het merk hebben mijn vertrouwen 
in het merk alleen maar doen toenemen. De 

vanaf de eerste ontmoeting tot aan de 

trainingen, bij het gehele proces aanwezig. Ze 
brengen regelmatig bezoeken om te waarborgen 
dat ons bedrijf continu de service biedt die 
voldoet aan de gewenste normen.

werden gekozen was ook een bron van trots 
voor ons.  

charme van de baan motiveerde mij enorm om mijn 

huidige vestiging in Düsseldorf overgenomen. 
Hoewel ik geen commerciële ervaring heb, vind ik de 
eenvoudige administratie en voortdurende 

. Ik 
ben nu goed bekend met het management van een 

Ik ben er vooral van onder de indruk dat de 

merk in haar branche, is wederzijds economisch 
succes erg belangrijk. Het winnen van de 
franchisepartner staat zelfs op de voorgrond voor 

managementbenadering na die is gebaseerd op 
bijzonder sterke communicatie met haar 
franchisepartners.
We genereren elke dag meer klanten. Omdat de 
bezorgservice ook erg goed gaat, ben ik momenteel 
op zoek naar een andere winkel voor mijn tweede 
vestiging in Düsseldorf. "
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1 ton cigkofte-ondersteuning























Veelgestelde Vragen
Het investeringsbedrag is afhankelijk van de grootte en het 

stand/kraam (in een winkelcentrum).

rekening gebracht.

Voor de exploitatie van een Ç
minimumoppervlakte van 40 m² nodig (inclusief een 
verkoopruimte van 20 m² en een opslagruimte van 20 m²). 
De standruimte in een winkelcentrum dient minimaal 9 m² te 
bedragen.

İĞKÖFTEM vestiging geselecteerd?
De locatie voor de opening van een nieuw Ç

Ç
voor de opening en een week erna.

İĞKÖFTEM �liaal te 
runnen?
De ervaring leert dat met name  die direct door de 

actief beheren.

İĞKÖFTEM �liaal openen?
Ç

oordat 
je dit doet is het echter belangrijk om voldoende ervaring 
op te doen in de bestaande vestiging. 

 
İĞKÖFTEM �liaal te runnen?

minstens drie extra werknemers in dienst.

İĞKÖFTEM?
çi , 

falafels, cakes, lavas wraps,  verbruiksartikelen en 
verpakkingsmaterialen met het Ç

(bijv. Groenten) en de onbedrukte verpakkingsmaterialen 
kunnen worden verkregen bij externe leveranciers met 





EM EUROPE GmbH
Landstraße


