FRANCZYZA
CRAFT BEER PUB
otwórz swój PUB
i korzystaj z naszego doświadczenia

DLACZEGO
ź WOLNOŚĆ - Ty zarządzasz, my pomagamy;
ź Doświadczenie i pasja twórcy marki;
ź Know-how - błędy kosztują, a sprawdzone rozwiązania zawsze wychodzą taniej;
ź Duży ﬁrmowy browar - dobra oferta, dobre ceny, wysoka marża;
ź Program lojalnościowy dla wszystkich pubów - Jabeerowa Karta Rabatowa;
ź Trzy historie sukcesu - zapraszamy do pubów w Warszawie, Poznaniu i Łodzi;
ź Wynegocjowane warunki u dostawców – w grupie łatwiej!;
ź Wyłączność w danym mieście - najlepsza konkurencja to ta, której nie ma;
ź Stała opieka i wsparcie merytoryczne;
ź Szkolenia i usługi dodatkowe.

Czy w Twoim mieście
jest już JABEERWOCKY?

DOŚWIADCZENIE i PASJA
Co to jest?
JABEERWOCKY Craft Beer Pub to wysokiej klasy
bar, gdzie napijemy się wyłącznie najwyższej
jakości rzemieślniczego piwa z kilkunastu
kranów. To miejsce dla wszystkich, niezależnie od
poglądów i przekonań. W pubie usłyszymy
muzykę rockową w różnych odsłonach. Tu zjemy
doskonałe potrawy i miło spędzimy czas
w przyja ciółmi. Premier y, kran oprzejęcia
browarów gościnnych, spotkania z ciekawymi
ludźmi z branży – to wszystko dzieje się w pubach
JABEERWOCKY.

Kto za tym stoi?
Twórcą marki jest Rafał Kowalczyk, znana postać
w branży piwowarskiej. Aktywny międzynarodowy
sędzia piwny od wielu lat uczestniczy w największych
zawodach i imprezach piwnych. Wykładowca
sensoryki piwa na Uniwersytecie Przyrodniczym
we Wrocławiu. Konsultant, ekspert, dziennikarz,
a przede wszystkim pasjonat i miłośnik piwnego
trunku. Założyciel pierwszego JABEERWOCKY Craft
Beer Pub w Warszawie uznanego przez gości i media
jako jeden z najlepszych barów w Polsce. Pub Znalazł
się również na liście TOP 50 Best Craft Beer Pubs
in Europe.

KNOW-HOW, czyli co dostaniesz?

POMOC PRZY PROJEKCIE
I PODCZAS REMONTU LOKALU.
TO NAJWAŻNIEJSZY ETAP
PRZYGOTOWANIA
– PÓŹNIEJ PEWNYCH RZECZY
SIĘ NIE POPRAWI

SZKOLENIA
DLA PERSONELU PUBU
ORAZ KADRY MENADŻERSKIEJ
PRZED ROZPOCZĘCIEM
I W TRAKCIE DZIAŁALNOŚCI

SZEROKA OFERTA PIW
JABEERWOCKY®
RÓWNIEŻ TYCH UNIKALNYCH
PRZEZNACZONYCH
WYŁĄCZNIE DLA NASZYCH
FIRMOWYCH PUBÓW

PREFERENCYJNE CENY ZAKUPU
PIW Z BROWARU JABEERWOCKY®
OZNACZAJĄ WYSOKIE MARŻE
DLA PUBU LUB MOŻLIWOŚCI
PROMOCJI DLA GOŚCI

KONTAKTY W BRANŻY KRAFTOWEJ
ORAZ DOBRE WARUNKI
WSPÓŁPRACY Z NIMI
– PRACUJESZ Z NA JLEPSZYMI,
UNIKASZ ZŁYCH USŁUG

USŁUGI DODATKOWE
MARKETING, FOTO/ VIDEO,
GRAFIKI, SOCIAL MEDIA
FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ

BROWAR
Browar JABEERWOCKY to wyjątkowe miejsce ledwie
20 km od centrum Warszawy. Nowoczesna hala skrywa
40 HL warzelnię i szereg zbiorników fermentacyjnych.
Na 1 ha działce są również stare budynki ceglane,
w których projektowana jest produkcja piw dzikich
i kwaśnych oraz największy kraftowy pub w Polsce.
W nim planujemy obchodzić nasze święta
i organizować wyjątkowe spotkania. Latem na
otwartym terenie będziemy organizowali festyny
i koncerty muzyczne.

Piwo dla f ranczyzobiorców w cenach
producenta, czyli dajemy możliwość albo
zwiększenia marży pubu, albo ustawienia
ceny sprzedaży pubu na bardzo atrakcyjnym
poziomie dla klientów.
Szeroka oferta piw okazjonalnych,
sezonowych, nie zawsze traﬁ do butelek, ale
zawsze do beczek i naszych franczyzowych
pubów. Amatorzy różnorodności i nowości
z naszego browaru tylko w ten sposób będą
mogli spróbować naszych unikalnych piw.

HISTORIA SUKCESU
Warszawa, Łódź, Poznań
Kolebka JABEERWOCKY to warszawski pub
przy ul. Nowogrodzkiej 12. Wielokrotnie doceniany i nagradzany
przez gości w tym zagranicznych turystów. Znalazł się na liście
Top 50 Craft Beer Pubs in Europe. Piwo lejemy tu z 17 kranów.

W każdym lokalu:
CHARAKTERYSTYCZNY BAR,
KILKANAŚCIE FIRMOWYCH KRANÓW,
KUCHNIA I PYSZNE POTRAWY.

Nasz pub w Poznaniu jest jednym z największych w Polsce i szybko
zyskał sławę miejsca gdzie goście napiją się doskonałego piwa i zjedzą
smaczne posiłki. Historyczny budynek skrywa klimatyczne piwnice i
drugi bar. Razem jest tam 19 kranów.
Nasz najnowszy pub znajduje się w Łodzi. Genialna lokalizacja, dobry układ
lokalu i usytuowanie długiego baru - to zdecydowanie mocne strony
JABEERWOCKY Łódź. Nie mamy wątpliwości, że to kolejne, wyjątkowe miejsce
na piwnej mapie tego miasta. Piwo leje się tu aż z 15 kranów.
Robi wrażenie, prawda?.

i WSPARCIE MARKI
KAŻDY PUB DZIAŁAJĄCY POD MARKĄ JABEERWOCKY® OTRZYMUJE OD NAS:
ź

Stałą opiekę i wsparcie twórcy marki (konsultacje, szkolenia);

ź

Pomoc marketingową w tym udział w programie lojalnościowym dla naszych stałych gości;

ź

Dostępność materiałów promocyjnych i POS – koszulki,
szkło ﬁrmowe, podkładki i inne biroﬁlia;

ź

Social Media (przeszkolenie personelu, dobre praktyki itp.)
oraz ew. pomoc w komunikacji;

ź

Doraźna pomoc w zakresie zamówień i gospodarki magazynowej;

ź

Nadzór techniczny lub szkolenia techniczne załogi;

USŁUGI DODATKOWE
ź Przy uruchomieniu pubu polecamy architekta

i dekoratora wnętrz, projekty branżowe…;
ź Usługi marketingowe, w tym promocja
w Social Media;
ź Usługi IT i oprogramowanie POS;

ź Usługi foto i video - indywidualne sesje

na potrzeby pubu;
ź Graﬁki - spersonalizowane projekty graﬁczne
w klimacie JABEERWOCKY.

WARUNKI FRANCZYZY
ź Minimalne środki ﬁnansowe, które musisz posiadać to 200.000 zł* aby wystartować z projektem;
ź Prawo do lokalu o pow. około 200 m2 - własność lub umowa najmu;
ź Dobra lokalizacja lokalu zwiększa szanse sukcesu;
ź Możliwość uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu w danym miejscu;
ź Otrzymujesz wyłączność terytorialną;
ź Niska opłata wstępna i miesięczna opłata franczyzowa.

* kwota inwestycji zależy od wielkości lokalu oraz zakresu dostosowania i/lub jego remontu.
Na wysokość nakładów będą też miały wpływ różne ceny wyposażenia: meble, urządzenia gastronomiczne, etc.

Zainteresowany?

LET’S GET
!
Dołącz do JabeerFamily
Rafał Kowalczyk
rafal@jabeerwocky.com

Jeżeli zainteresowało Cię
prowadzenie własnego baru
pod szyldem JABEERWOCKY,
skontaktuj się z nami.

Każdy przypadek jest indywidualny
i do każdego podchodzimy z należytą uwagą.
Przedstawimy Ci
szczegółową ofertę ﬁnansową
i ew. zaopiniujemy Twój lokal.

