
WłasnyBiznes wrzesień 2009

tematnumeru

54

wą, jed nak w mia rę upły wu
cza su, fir ma roz sze rzy ła
swo ją dzia łal ność han dlo wą
tak że na ry nek de ta licz ny.
– Roz wój han dlu wiel ko po -

wierzch nio we go i wzrost
zna cze nia za ku pów w ga le riach
han dlo wych spo wo do wał, że od

ro ku 1995 spół ka roz po czę ła dy wer -
sy fi ka cję swo jej dzia łal no ści han dlo -

wej – mó wi Pa weł Ko ro bacz, dy rek tor
sie ci de ta licz nej Yes. – Na tu ral ną kon se kwen -

cją tych zmian ryn ko wych by ło stwo rze nie sie ci
skle pów fir mo wych pod zna kiem Skle py Ju bi ler skie Yes.

W 1998 ro ku Yes roz po czę ło two rze nie sie ci sprze da ży de -
ta licz nej opar tej o sys tem fran czy zo wy. Obec nie li czy ona 79
skle pów, z cze go 57 dzia ła na za sa dzie fran czy zy, a 22 to jed -
nost ki agen cyj ne. Yes pro wa dzi tak że dwa skle py wła sne. 

– Do koń ca bie żą ce go ro ku Yes pla nu je otwar cie jesz cze
czte rech, sze ściu skle pów. W cią gu naj bliż szych czte rech lat
fir ma chce zbu do wać sieć li czą cą 120 punk tów – mó wi Pa weł
Ko ro bacz. - Chce my być obec ni w naj lep szych lo ka li za cjach

wszyst kich li czą cych się cen trów han dlo wych,
za rów no no wo bu do wa nych, jak i już ist nie -
ją cych, tych z ugrun to wa ną po zy cją na ryn ku.
Oso ba, któ ra chce przy stą pić do sie ci Yes, po -

win na dys po no wać kwo tą mi ni mum 150 tys.
zł, któ re zo sta ną prze zna czo ne na in we sty cję
w na kła dy trwa łe. Po zo sta łe kosz ty (wy po sa -
że nie, to war) w tym wa rian cie po no si Yes.
Fran czy zo bior ca mo że rów nież za in we sto wać
więk sze środ ki: np. 300 lub 800 tys. zł – wów -
czas do dat ko wo po no si kosz ty wy po sa że nia
lub wy po sa że nia i to wa ru. Ma wte dy od po -
wied nio ko rzyst niej sze wa run ki współ pra cy,
a udział Yes ma le je. Kan dy dat mo że sam za -
pro po no wać lo kal o po wierzch ni 55-75 m2,
ale nie ma ta kie go wy mo gu, gdyż Yes sta le
mo ni to ru je ry nek lo ka li han dlo wych i dys po -
nu je sze ro ką ofer tą pro po zy cji lo ka li za cyj nych

na te re nie ca łe go kra ju. Sklep po wi nien 
mie ścić się przy głów nym cią gu ko mu -

ni ka cyj nym lub w cen trum han -
dlo wym. Pre fe ro wa ne są lo ka le

znaj du ją ce się na par te rze z
na roż ną wi try ną. 

Yes ofe ru je swo im
part ne rom po moc w przy go -

to wa niu lo ka li, know -how,
spe cja li stycz ne szko le nia i

wspar cie re kla mo we.  Fir ma nie
po bie ra bie żą cych opłat fran czy -

zo wych, a je dy nie jed no ra zo wą
opła tę wstęp ną w wy so ko ści 15 tys. zł.

In we sty cja zwra ca się śred nio w cią gu
trzech lat.

Bi żu te ria
Ada plus
Sieć Ada Plus wpro wa -
dzi ła no we lo go oraz
zmie ni ła wi ze ru nek sto -
isk part ner skich. 

Fir ma Ada Plus zaj mu je się wy -
twa rza niem i sprze da żą srebr nej bi -
żu te rii. W swo jej ofer cie ma ok.10 tys.
róż nych wzo rów, przy go to wa nych przez spe cja -
li stów od po ko leń zwią za nych z pro jek to wa niem i wy twa rza -
niem bi żu te rii. Wszyst kie wy ro by pod le ga ją ry go ry stycz nej
kon tro li oraz speł nia ją nor my okre ślo ne przez pol skie pra wo
pro bier cze.

– Ostat nio po sze rzy li śmy ofer tę han dlo wą o no we wzo ry z
wyż szej pół ki ce no wej, two rzo ne z uwzględ nie niem upodo -
bań pol skie go kon su men ta – mó wi Ma rze na Łyszcz, dy rek -
tor han dlo wy fir my Ada Plus.

Na te re nie ca łej Pol ski dzia ła po nad 900 punk tów sprze da -
ży, w któ rych moż na na być bi żu te rię z lo go Ada Plus. Od po -
cząt ku 2009 ro ku utwo rzo nych zo sta ło 30 no -
wych sto isk part ner skich. Wy ro by fir my
moż na zna leźć tak że u na szych są sia dów. Ada
Plus ma 161 punk tów w Cze chach, 38 na te re -
nie Sło wa cji i 8 w Niem czech. Sto iska z bi żu -
te rią miesz czą się w skle pach z odzie żą, upo -
min ka mi, ko sme ty ka mi oraz w kwia ciar niach
i są uzu peł nie niem pro wa dzo nej dzia łal no ści
han dlo wej. 

Fir ma po szu ku je part ne rów han dlo wych w
miej sco wo ściach li czą cych wię cej niż 15 tys.
miesz kań ców, pro wa dzą cych już dzia łal ność
han dlo wą w atrak cyj nej lo ka li za cji. Przy stą pie -
nie do sie ci nie wią że się z żad ny mi opła ta mi,
part ner mu si je dy nie wnieść wkład fi nan so wy na
po zio mie od 10 do 100 tys. zł. Wiel kość punk tu
jest uza leż nio na od wy so ko ści te go wkła du. 

Ada Plus ofe ru je swo im fran czy zo bior com w
peł ni wy po sa żo ne sto iska: pod świe tla ne ga blo ty,
la dy i eks po zy to ry do sre bra. Za pew nia
szko le nia pro duk to we, do stęp do ma te -
ria łów re kla mo wych oraz bez płat ne
opa ko wa nia na bi żu te rię z lo go fir -
my. We dług przed sta wi cie li sie ci
in we sty cja zwra ca się po 6 do 18
mie się cy od otwar cia sto iska.

Skle py 
Ju bi ler skie Yes
No wa ko lek cja bi żu te rii Yes po ja wi się
w sprze da ży je sie nią te go ro ku. 

Od bli sko 30 lat Yes zaj mu je się pro -
duk cją oraz sprze da żą bi żu te rii. Po cząt -
ki zwią za ne by ły z dzia łal no ścią hur to -

Aleksandra
Skawiniak
menedżer ds. rozwoju
sieci Zielony Kot

Od kilku miesięcy
obserwujemy
znaczący wzrost
zakupów biżuterii
dokonywanych przez
zagranicznych
turystów, który jest
efektem osłabienia
złotówki.
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