MI AZ A BUBBLES ÖNKISZOLGÁLÓ MOSODA?
A Bubbles Magyarország legnagyobb önkiszolgáló
mosoda hálózata. Nagyméretű mosó- és
szárítógépeinkkel bő 1 óra alatt akár több adagnyi
ruhát vagy más nagyméretű textilt (takaró, párna,
ágynemű) tudsz kimosni és megszárítani. Hazánkban
már több, mint 33 mosodánk működik!
Saját üzlet

Franchise üzlet

MIRE JÓ A BUBBLES?

MI TALÁLHATÓ A BUBBLES-BEN?

MIÉRT ÉRDEMES KIPRÓBÁLNI?
GYORS: Egy mosás 30, a szárítás pedig 37 percig tart. Ezalatt kényelmesen hátradőlhetsz, vagy kellemes
környezetben intézheted a tennivalóidat.

HIGIÉNIKUS: A rendszer a mosószer mellett automatikusan adagol minden programhoz fertőtlenítőt is.
MEGFIZETHETŐ: Ami nálunk 1 mosás, az otthon 3! Sőt! Áraink tartalmazzák a mosó-, illetve öblítőszert is.
Árainkról bővebben: bubbles.hu/arlista

NON-STOP: Legtöbb üzletünk 0/24 nyitva tart, ünnepnapokon és hétvégén is!
ÖNKISZOLGÁLÓ: A Bubbles mosodákban nincs személyzet. Csak hozd el a ruháidat, kövesd az egyszerű
utasításokat, majd dőlj hátra és élvezd, ahogy a gépek dolgoznak!

PRÓBÁLD KI TE IS!

EGY KIS BUBBLES TÖRTÉNELEM
A Bubbles önkiszolgáló mosodahálózat 2011-ben nyitotta meg az első üzletét, 2014-től pedig intenzív
hálózatfejlesztésbe kezdett. A cél, hogy a Bubbles mosodák eljussanak a nagyobb vidéki városokba, és a
következő 3-4 évben Franchise Partnerek bevonásával elérjük az országos lefedettséget.

MIÉRT ÉRDEMES KIPRÓBÁLNI?
•

Magyarországon egyedülálló, innovatív üzleti megoldás

•

Folyamatosan bővülő piac (már több mint 100 ezer felhasználó)

•

Professzionális tisztítószalonok minőségének ötvözete az egyszerű kezelhetőséggel

•

Nulla emberi erőforrás-igény

•

Kidolgozott koncepció, teljesen automatizált rendszer

•

Számítógép-vezérelt, ipari mosó- és szárítógépek

•

Mosoda üzemeltetése teljes állás mellett is ellátható

•

Támogatás az üzlet kialakításához, üzemeltetéséhez; belső tréningek

•

Kedvezményes gépvásárlási lehetőség

•

Legnagyobb magyarországi mosoda-hálózat

•

Területi exkluzivitás lehetősége a belépőknek
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MENNYIBE KERÜL EGY BUBBLES-ÜZLET ELINDÍTÁSA?
Egy Bubbles üzlet kialakítása 22 – 27 millió Ft beruházást igényel*. A beruházás összege ettől eltérhet
az adott üzlet egyéni adottságaitól, tulajdonságaitól függően. Az összeg tartalmazza az üzlet indításához
szükséges teljes kialakítási, felszerelési költséget és franchise belépési díjat.
Az üzlet megnyitását nem szükséges teljes mértékben önerőből finanszírozni. Az önerő mellett a hitel
és pályázati támogatásokból való finanszírozást is elfogadja a Bubbles, így egy mosoda megnyitásához
kb. 8-25 millió Ft* közötti önerőre lesz szükség, attól függően, hogy milyen forrásokat tud igénybe
venni a Partner.
* A számok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlat tételnek. A finanszírozási lehetőségek a Partner és cégének egyéni
adottságaitól függenek, amelyek felkutatása és pályázat elkészítése a Partner feladata.

BUBBLES FRANCHISE 30 MÁSODPERCBEN
LEÍRÁS: a Bubbles hazánkban egyedülálló önkiszolgáló mosodaszolgáltatást kínál, teljesen automatizált üzleteiben
ELŐNYÖK: automatizált rendszer, nulla emberi-erőforrás igény, nyitva az év 365 napján
BERUHÁZÁS: kb. 22-27 millió Ft*
HELYIGÉNY: min. 80 m2-es alapterületű üzlethelyiség
HOL NYITUNK: 10-15 ezer lakos feletti vidéki nagyvárosokban

