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Ako ho využiť v stavebníctve

REALITA
VO FRANCHISINGU
Je to malá hra so slovíčkom reality. Franchising, samozrejme, ponúka možnosť
aj v realitách, ale v súčasnosti azda dôležitejšou otázkou je realita vo franchisingu –
na Slovensku.
 MONIKA JAKUBECZOVÁ
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ranchising je odbytový systém, prostredníctvom ktorého
sa predávajú výrobky, služby
alebo technológia. Spočíva v
úzkej a stálej spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých podnikov.
Franchisor je spoločnosť, ktorá úspešne funguje na trhu niekoľko rokov a má
overenú koncepciu podnikania so známou
značkou. Pri rozširovaní firmy však nevolí klasický spôsob pobočiek so zamestnancami, ale ponúkne svoje vedomosti,
skúsenosti a známu značku nezávislému
podnikateľovi vo forme licencie. Preto sa
aj franchisorovi hovorí „poskytovateľ licencie“.

O rozdieloch
Rozdiel medzi kúpou jednoduchej licencie
a franchise licencie je v tom, že pri kúpe
jednoduchej licencie má podnikateľ právo
využívať len značku so striktnými predpismi (a všetko ostatné je jeho starosť),
pri franchise licencii je podnikateľ okrem
vyššie spomínaného aj zaučený, podporovaný a vedený franchisorom. Je to ako kúpa hotového podnikania na kľúč!

Kde všade
Franchisingové podnikanie možno nájsť
v každej oblasti: v službách, napríklad rea-
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litné kancelárie, v stavebníctve, reštaurácie, nábytok, odevy, automobilový priemysel, reklama atď.
Hoci sa koncepcie jednotlivých podnikaní líšia, sú niektoré zásadné body, ktoré charakterizujú franchisingové podnikanie: Franchisingová zmluva tvorí základ
na spoluprácu vo franchisingovom systéme. Do hĺbky sa zaoberá partnermi, právami a povinnosťami jednotlivých zmluvných partnerov, obchodnou činnosťou,
reklamou a ďalšími skutočnosťami.
Franchisingový manuál je hlavným
zdrojom informácií franchisanta. Franchisingový manuál je dokument obsahujúci všetky relevantné údaje, postupy a inštrukcie na podnikanie.
Manuál sa, samozrejme, tiež líši podľa
koncepcie. Napríklad pri kaviarni v štýle
írskeho pubu je v manuáli presne opísaný
vzhľad, detailne vypracované uskutočnenie interiéru, nákresy vzorov drevených
nosných stĺpov atď. Samozrejmosťou je
opis receptúr, otváracích hodín alebo spôsob účtovania. Nezriedka sa stretávame aj
s manuálom, ktorý predpisuje spôsob
správania sa ku klientom. Franchisingový
manuál je detailný opis celého systému
úspešného podnikania, a preto nečudo, že
sa stráži ako oko v hlave. Vypracúvajú sa
smernice na úschovu a prácu s manuá-

