Інформація про франчайзера:
ТОВ «Делівері»
01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2.
franch@delivery-auto.com.ua
Контактна особа:

Керівник групи по роботі з франчайзинговими складами
Авраменко Альона Володимирівна - (067) 623-35-61
Опис компанії:
ТОВ «Делівері» входить до групи компаній «Delivery» і почало свою роботу у 2001 році. Основним видом
діяльності Товариства є надання транспортно-експедиційних, логістичних послуг для сектора B2B (суб'єкти
підприємницької діяльності та корпоративний сектор) як на території України, так і за її межами. За роки роботи
Товариство стало надійним партнером для більш ніж 200 000 корпоративних клієнтів, що працюють у всіх галузях
економіки країни.



Ми є одним з лідерів на логістичному ринку України.
Ми надаємо максимально широкий спектр логістичних послуг з високим рівнем обслуговування.

На сьогоднішній день до групи компаній «DELIVERY» входить 4 підприємства:





Delivery – доставка вантажу автомобільним транспортом по всій території України
DelTruck – перевезення вантажу повнофрахтовими автомобілями;
Delivery-International – міжнародні перевезення вантажу;
Кворум – страхова компанія.

Бізнес-факти групи компаній «Delivery»:
 Щомісячно 200 000 клієнтів;
 Щоденно більше 1000 рейсів;
 344 представництва;
 Представництва знаходяться у більш ніж 135 містах України;
 18 транзитних складів;
 Повна відповідальність за вантаж, індивідуальне страхування;
 Послуги відповідального зберігання;
 Великий вибір пакування, можливість розробки пакування відповідно до специфіки вантажу;
 Галузеві тарифи
У квітні 2012 року в ТОВ «Делівері» був започаткований новий проект - відкриття представництв за системою
франчайзингу.
У зв'язку із розширенням агентської мережі запрошуємо до співпраці підприємців по всій території України!
Наразі по системі франчайзингу в Товаристві працює 96 партнерських відділень.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗІ:
Прибутковість бізнесу




Базова комісія – від 25% (Київ) та від 35% (вся Україна), додаткові бонуси від наданих послуг
Окупність – від 5 міс.
Програми для представництв (акції, подарунки, мотивація партнерів)

Навчання і підвищення кваліфікації


Професійна підготовка партнерів в Центрі Навчання Делівері, велика кількість методичних та
відеоматеріалів, можливість дистанційного навчання








Атестація партнерів
Консультування партнерів при відкритті відділення і в післянавчальний період
Конференції, бізнес-заходи, виставки
Реклама і просування відділення
Анонс відкриття представництва на сайті компанії (відвідуваність сайту від 300 000 щомісяця і понад 1,5
млн унікальних відвідувачів на рік)
Бренд національного масштабу

Загальнонаціональна рекламна підтримка






Спільна участь в рекламних компаніях
Сall-centre, оперативне вирішення питань клієнтів
Дизайн рекламних макетів
Забезпечення первинної поліграфією.
Підтримка відділом обслуговування клієнтів

Автоматизація бізнесу









Особистий кабінет для клієнтів (виписка квитанцій, розширена інформація за квитанціями, службовим
розслідуванням, KPI по клієнту, аналітика тощо)
Безкоштовний модуль 1С Делівері для клієнтів
Віджети для сайтів
Корпоративна пошта для партнера;
Сучасне ліцензійно програмне забезпечення і технічна підтримка
Корпоративний мобільний зв'язок
Корпоративна зв'язок Skype For business, для проведення відео-конференцій, чатів, демонстрацій
Корпоративний портал зберігання документів, навчальних матеріалів і т.п. на Share Point

Додаткові привілеї




Участь в бізнесі з 18-річною історією;
Низький фінансовий поріг входу;
Отримання додаткового прибутку від перевезення вантажів компанії DelTruck та міжнародних
перевезень компанії Delivery-International.

Вимоги до кандидатів по франчайзингу:









Зареєстрований ФОП ( 3-тя група, ставка 5%);
Наявність складських приміщень (власного або орендованого);
Наявність вантажно-вагового обладнання:
Наявність оргтехніки;
Наявність вантажного автомобіля;
Бажання навчатися;
Наявність необхідних якостей, що дозволяють прийняти умови роботи в системі.

Документи необхідні для початку співпраці:






Копія паспорту та Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Довідка з банку про наявність розрахункового рахунку ФОП
Виписка з реєстру платників єдиного податку (3-тя група, ставка - 5%)
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань (з відкритим кодом КВЕД 52.29)

ЯКЩО ВИ ЗАЦІКАВЛЕНІ У СПІВПРАЦІ,
ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ НА НАШОМУ САЙТІ, ТА МИ ЗВ’ЯЖЕМОСЯ З ВАМИ!

