
HORVATION

ENERGY GROUP
 

FRANCHISE BEMUTATÓ



HOGYAN? !

Jó vezetői készségek, jártas a toborzásban,

rendelkezik megfelelő értékesítői

tapasztalattal, eredményorientált, nem

sajnálja se az időt és a pénzt saját

vállalkozására.

Saját brand használatával, országos

marketinggel, maximális segítőkészséggel,

menedzseléssel, betanítással, kimagasló

bevétellel!

Egy kiemelt potenciállal rendelkező piacra

keresünk olyan Franchise Partnereket, akik

hajlandóak megvalósítani egy olyan

vállalkozást (anyagi ráfordításokat is), mely

biztos megélhetését fogja jelenteni a

következő években, évtizedekben.

Ha elég magabiztosnak érzed magad egy

partneri iroda vezetéséhez és sikerre tudsz

vinni egy vállalkozást maximális támogatással,

jelentkezz hozzánk Franchise Partnernek!

Napelemek és elektromos fűtésrendszerek

kiemelt szakértőjeként, a piacon kiemelt

szerepet töltünk be. A leendő partnerekkel

szembeni elvárások az alábbiak:

Természetesen a megelőlegezet bizalmat

honoráljuk! Mégpedig ezekkel:



LEHETŐSÉGEK
EZEN VARIÁCIÓK KÖZÜL VÁLASZTHATSZ

Franchise Partnerként előszőr el kell döntened mekkorában csinálod. Kicsiben

kezded, kicsi ráfordítással vagy közepes erőfeszítéssel vagy netán teljes

erőbedobással, ami "a csövön kifér" alapon a siker felé haladsz!

Ebben az esetben

lassan fejlődve,

minimális

ráfordítással indul az

irodád

Ebben az esetben

már egy komolyabb

irodának leszel a

tulajdonosa

Itt egy komplex

marketing tervvel és

háttér támogatással

piacvezetővé válsz!

Befektetők nálunk vesznek!
Velünk minden számodra szükséges információt megkapsz ahhoz, hogy egy sikeres

irodát vezess, ami hónapokon belül megtérül számodra és állanód profitot termel
éveken át - hiszen ez az új közös célunk innentől!
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AMIT MI
TUDUNK

Velünk az elejétől a végéig
támogatva vagy
Szakértő csapatunkkal végigkísérjük veled
a befektetési folyamatot és addig
mentorálunk míg el nem éred a 2 milliós
bevételt

-45%
GYORSASÁG

Átalgosan nálunk 45%-kal
gyorsabban elkészül a
napelemes rendszer

100%
TÁMOGATÁS

Szükség esetén a teljes
folyamatban segítünk,
biztosítjuk a szükséges

marketing anyagokat és
mentorálunk amíg sikeres

nem leszel!

A TELJES FOLYAMATBAN SEGÍTÜNK:
Megtalálni a megfelelő területet

Kiépíteni az értékesítői csapatot

Céges szoftvert, mely biztosítja a stratégiát

Online irodából egy valódi bemutató termet létrehozni

További irodkat nyitni

1.

2.

3.

4.

5.


