
Bi żu te ria i Upo min ki
Yes
Yes ak tu al nie szu ka fran czy zo bior ców m.in. w War sza wie,
we Wro cła wiu, w Lu bli nie, To ru niu i Trój mie ście.

W sie ci Yes dzia ła obec nie 88 sa lo nów, z któ rych 72 to skle -
py fran czy zo we, a 16 to pla ców ki part ner skie. 

– Do koń ca te go ro ku chce my uru cho mić jesz cze pięć no -
wych skle pów Yes. Na przy szły rok za pla no wa li śmy otwar cie
10-12 punk tów. Je śli ko niunk tu ra bę dzie sprzy ja ją ca, mo że
uda nam się uru cho mić ich na wet 15 – mó wi Pa weł Ko ro bacz,
dy rek tor sie ci de ta licz nej Yes.

Oso ba, któ ra chcia ła by zo stać wła ści cie lem skle pu ju bi ler -
skie go Yes, po win na dys po no wać środ ka mi fi nan so wy mi w
wy so ko ści od 100 tys. do 350 tys. zł. Kosz ty re mon tu to oko -
ło 170 tys. zł. Przy szły fran czy zo bior ca mu si rów nież wnieść
opła tę za przy stą pie nie do sie ci w wy so ko ści 15 tys. zł. Yes za -
pew nia swo im part ne rom atrak cyj ny lo kal o po wierzch ni od
45 m2 do 65 m2 miesz czą cy się w cen trum han dlo wym. Fran -
czy zo bior ca mo że li czyć na wspar cie mar ke tin go we oraz pa -
kiet szko leń han dlo wych i me ry to rycz nych, otrzy ma rów nież
wy tycz ne do ty czą ce wy glą du skle pu, aran ża cji wnę trza, spo -
so bów eks po no wa nia bi żu te rii. 

– Przy stą pie nie do sie ci fran czy zo wej Yes to nie tyl ko zna -
ne lo go, któ re za wi sło nad wej ściem do mo je go skle pu, ale
przede wszyst kim wspar cie me ry to rycz ne i tech nicz ne ze
stro ny sie ci – mó wi Elż bie ta Lan gow ska, któ ra z bran żą ju bi -

ler ską jest zwią za na od 1988 ro ku, a od
sied miu lat pro wa dzi swój sklep pod

lo go Yes. – Dzię ki te -
mu, że dzia łam w sie ci

wie le spraw, zwłasz cza zwią za nych z pro mo cją
i mar ke tin giem, któ re wcze śniej mu sia łam ro -
bić sa mo dziel nie, dziś wy ko nu je za mnie ze -
spół spe cja li stów z fir my.  

W ofer cie skle pów ju bi ler skich Yes moż na
zna leźć sze ro ki asor ty ment bi żu te rii m.in. z
dia men ta mi i in ny mi ka mie nia mi szla chet -

Dobre perspektywy

Paweł Korobacz
dyrektor sieci detalicznej Yes

W Polsce wydatki na biżuterię są wciąż na dużo
niższym poziomie niż w innych krajach Unii
Europejskiej. Jednak branża ma bardzo dobre
perspektywy, bo cały czas rośnie poziom  
zamożności społeczeństwa i dzięki temu 
będziemy skłonni coraz więcej wydawać na 
dobra luksusowe, w tym również na 
biżuterię. 

ny mi, wzo ry ze zło ta, ko lek cje ze sre bra, a tak że pier ścion ki
za rę czy no we i ob rącz ki ślub ne. 

Ada plus
W cią gu pra wie 15 lat ist nie nia
Ada Plus stwo rzy ła sieć li -
czą cą pra wie 1000 sto isk
ze srebr ną bi żu te rią.

Fir ma Ada Plus
zaj mu je się pro -
duk cją i dys try bu -
cją srebr nej bi żu te rii.
Na pol skim ryn ku
dzia ła od 1996 ro ku.
Sieć Ada Plus li czy 965
sto isk miesz czą cych się
głów nie w za chod niej
Pol sce. We wrze śniu ma ją
do niej do łą czyć trzy ko lej -
ne sto iska. 

Nasz mo del współ pra cy
skie ro wa ny jest głów nie do
osób, któ re pro wa dzą już wła -
sny biz nes, np. w bran ży odzie -
żo wej bądź ko sme tycz nej lub
zwią za nej z upo min ka mi, czy li
wszę dzie tam, gdzie bi żu te ria mo że
być uzu peł nie niem sprze da wa ne go
asor ty men tu – mó wi Ma rze na
Łyszcz, dy rek tor han dlo wy
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fir my Ada Plus. – Do tych czas otwie ra li śmy na sze sto iska
głów nie w mniej szych mia stach, ale w tym ro ku po sta no wi -
li śmy zmo dy fi ko wać nie co stra te gię roz wo ju i wejść z pro -
duk ta mi Ada Plus rów nież do du żych miast. Za mie rza my
otwie rać wy spy z bi żu te rią w ga le riach han dlo wych i wła śnie
roz po czę li śmy po szu ki wa nia no wych part ne rów. 

Za przy stą pie nie do sie ci fir ma Ada Plus nie po bie ra żad -
nych opłat. Przy szły part ner han dlo wy mu si jed nak wnieść
wkład fi nan so wy w wy so ko ści 10, 30, 60 lub 100 tys. zł na za -
kup bi żu te rii, w za leż no ści od
wiel ko ści sto iska, ja kie bę -
dzie chciał umie ścić w
swo im skle pie. Ada
Plus bez płat nie
udo stęp nia
part ne rom la -
dy i ga blo ty
oraz eks po -
zy to ry do
sre bra, ma -
te ria ły re -
kla mo we i
opa ko wa -
nia z lo go fir my.
Lo kal, w któ rym
zo sta nie usta wio ne sto isko
z bi żu te rią, po wi nien znaj do -
wać się naj le piej przy głów nej
uli cy mia sta lub w cen trum
han dlo wym. Part ner i je go per -
so nel przej dą szko le nie sprze -
da żo we. 

Zie lo ny Kot 
W skle pach Zie lo ny Kot moż -
na ku pić m.in. bi żu te rię wy ko -
na ną z na tu ral nych ma te ria -
łów, ta kich jak  drew no, szkło
czy ży wi ca.

Zie lo ny Kot po sia da obec nie
trzy skle py. Przed sta wi cie le fir -
my twier dzą, że pro wa dzą za -
awan so wa ne roz mo wy z po ten cjal ny mi fran czy zo bior ca mi z
Kra ko wa i War sza wy. No we pla ców ki ma ją po wstać rów nież
w  Trój mie ście, Po zna niu i we Wro cła wiu. 

Lo kal, w któ rym bę dzie mie ścił się sklep Zie lo ny Kot, po -
wi nien mieć ok. 30 m2 po wierzch ni. Pre fe ro wa ne lo ka li za cje
to cen trum han dlo we lub głów na uli ca mia sta. Wy ma ga na
kwo ta in we sty cji to mniej wię cej 200 tys. zł, z cze go po nad
100 tys. trze ba wy dać na za opa trze nie. Opła ta za przy stą pie -
nie do sie ci wy no si 12 tys. zł, opła ta bie żą ca kształ tu je się na
po zio mie 10 proc. od ob ro tu, zaś opła ta na fun dusz mar ke tin -
go wy to 1 proc. od ob ro tu.  

– Bi żu te ria to na sza pa sja, któ rą z po wo dze niem roz wi ja -
my już od 27 lat – mó wi Han na Ro chac ka, wła ści ciel ka fir my

Mierzą, 
zanim kupią

Hanna Rochacka
właścicielka firmy
Zielony Kot

Klienci wolą biżuterię
przed zakupem
dokładnie obejrzeć 
i przymierzyć. Dlatego
niestraszne nam
sklepy internetowe,
które zmuszają
kupujących do oceny
produktu wyłącznie 
na podstawie zdjęcia. 

Zgłoszenia przyjmuje
Maciej Podlaszewski
tel. +48 601 595 925
franczyza@pierogarnie.com
www.pierogarnie.com

Restauracja 
to za mało? 
Zostań właścicielem 
Pierogarni!

Pierogarnia Stary Młyn to:
 · sprawdzony pomysł na biznes 
 restauracyjny
 · ponad przeciętne zyski oraz szybki 
 czas zwrotu z inwestycji
 · atmosfera i charakter miejsca, które 
 nie jest zwykłą knajpą
 · pełne wsparcie oraz opieka dla 
 partnerów biznesowych
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