
FRANCZYZA
oferta na H1 2022



QABBO TO SZYBKO ROZWIJAJĄCA SIĘ MARKA

Qabbo na warszawskich Kabatach od

9.12.2021

221 opinii

w Google ze średnią

oceną 4,8/5

51,5 tys.
wyświetleń Google

My Business

Qabbo to restauracja inspirowana daniami 
kuchni japońskiej. Menu opiera się na 
daniach typu ramen oraz azjatyckich 

przystawkach.

Nagroda Debiut 
Roku na Targach 
Franczyza Expo 

2022



Nie pracujemy na gotowych
półproduktach.
Ręcznie produkowany makaron, własne
kimchi oraz pierożki gwarantują
niesamowitą jakość i smak oraz koszty
na odpowiednim poziomie.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji 
inwestycji polegającej na budowie kuchni
centralnej o powierzchni 150 m2 oraz hali 
produkcyjnej o powierzchni 7500 m2.

WYRÓŻNIAMY SIĘ NIEZWYKŁYMI 
DANIAMI I WYSOKIEJ JAKOŚCI
PRODUKTAMI…





…DOPRACOWANĄ STRATEGIĄ MARKETINGOWĄ…

ZAMAWIARKA ONLINE
www.danienazawolanie.pl/#restaurant/qabb

FACEBOOK

INSTAGRAM

PAID 
SEARCH
Google  

Ads

PAID
SOCIAL

Facebook  
Ads

STRONA WWW
www.qabbo.pl

Odpowiednio zaplanowane działania marketingowe i zapewnienie połączeń pomiędzy assetami zapewnia dotarcie 
do dużej liczby osób i wzrost popularności (co zaobserwować można w pokazanych wcześniej wyświetleniach 
wizytówki w wyszukiwarce i mapach). Obecni jesteśmy nie tylko w Internecie, ale również na Targach (np.
Międzynarodowe Targi Franczyzy).

http://www.danienazawolanie.pl/%23restaurant/qabb
http://www.qabbo.pl/


…ORAZ IDENTYFIKACJĄ WIZUALNĄ



WSPÓŁPRACUJEMY ZE ZNANYMI MARKAMI

Relacje z partnerami strategicznymi przekładają się na możliwości współpracy, 
większą rozpoznawalność i produkty w niższych cenach dla franczyzobiorców.



NASZA
PROPOZYCJA



SALA KONSUMPCYJNA + KUCHNIA 
LUB DARK KITCHEN

*Estymacja - koszty inwestycyjne są zależne od wielkości lokalu oraz wymaganych nakładów adaptacyjnych

Kwoty netto

Model podobny do modelu na warszawskich
Kabatach. Sala konsumpcyjna ok. 30 miejsc
siedzących, (ogródek w sezonie letnim -
dodatkowo 20 miejsc) i kuchnia

350
tys. zł*

150
tys. zł*

OPCJA 1

OPCJA 2

Dark kitchen z wyłączeniem sali konsumpcyjnej
Min. 30m2

Możliwe jest łączenie się inwestorów w dany projekt.



powierzchnia 
restauracji 

min. 80m2

OPCJA 1 – SALA KONSUMPCYJNA

średni miesięczny obrót 

~100 000 zł netto

miesięczny zysk po uwzględnieniu wszystkich 
kosztów

~14 500 zł netto

2-4
pracowników na 

zmianie

codziennie min. 

1 kucharz 
i 1 kelner

zewnętrzni 
dostawcy 

(Pyszne, Uber, 
etc.)



powierzchnia 
restauracji 

min. 30m2

średni miesięczny obrót 

~60 000 zł netto

miesięczny zysk po uwzględnieniu wszystkich 
kosztów

~7 000 zł netto

1-2 
pracowników na 

zmianie

tylko sprzedaż 

na wynos
(bez alkoholu)

prowizja dla 
agregatorów 

30%

OPCJA 2 – DARK KITCHEN



DOSTOSUJEMY TWÓJ LOKAL, UŁOŻYMY
MENU, PRZEANALIZUJEMY RYNEK,

PRZEPROWADZIMY REKRUTACJE DO NOWEJ 
LOKALIZACJI QABBO, PRZESZKOLIMY

ZAŁOGĘ, BĘDZIEMY CZUWAĆ NAD
SYSTEMEM CIĄGŁEJ POPRAWY.



DOŚWIADCZENIE W BRANŻY
GASTRONOMICZNEJ NIE JEST WYMAGANE
- CAŁĄ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ PRZEKAŻEMY 

FRANCZYZOBIORCY.
MODEL BIZNESOWY MINIMALIZUJE RYZYKO 

POCZĄTKOWYCH BŁĘDÓW.



FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

• Formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

• Bezpośredni zakup udziałów/spółki możliwy jest od franczyzodawcy z powodu
rejestracji spółek zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi dotyczącymi rozwoju 
marki.

• Cena spółki - 5 000 zł netto - koszty obsługi prawnej i rejestracji spółki (100% 
udziałów).



OPŁATA INICJACYJNA JEDNORAZOWA
35 tys.

7%

3%

2,4 tys.

OPŁATY FRANCZYZOWE

Podane kwoty są kwotami netto.

STAŁA MIESIĘCZNA OPŁATA ZA PRZYSTĄPIENIE DO SIECI

STAŁA OPŁATA MIESIĘCZNA ZA ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ
MARKETINGOWĄ
Dedykowany opiekun do działań marketingowych SEM i Social oraz kreowania i wspierania
dobrego wizerunku marki

STAŁA MIESIĘCZNA OPŁATA ROZWOJOWA
wraz z budżetem na działania marketingowe SEM i Social dedykowane dla danej
placówki; sesje foto, zarządzanie Google My Business, strona internetowa, etc.

INFLUENCER MARKETING
Działania z influencerem – promocja danej placówki w mediach digital

*Aktywność opcjonalna

od 10 tys.*



WSPARCIE
EKSPERTÓW

w założeniu 
firmy, umowach, 
kontaktach z 
instytucjami
(Sanepid, Wydział  
ds. Działalności 
Gospodarczej)

KNOW-HOW

Podzielimy się 
swoją wiedzą i
doświadczeniem na
temat biznesu,
produktów,
zarobków, food  
costów, pensji 
pracowniczych

ZINTEGROWANY
SYSTEM

Jedna platforma –
6 portali – Pyszne, 
Glovo, Uber, Wolt, 
Bolt oraz 
zamawiarka 
internetowa
w systemie POS 
FLOW

DEDYKOWANY  
OPIEKUN

Wsparcie dla 
każdej restauracji 
w razie 
codziennych
problemów w  
działającym 
lokalu

CO DOSTARCZYMY?

ANALIZY

Dostarczymy 
badania rynku, 
które pokażą
potencjał lokalizacji
i wstępne prognozy
finansowe

GOTOWA 
RESTAURACJA

Franczyzobiorca
otrzymuje gotową 
restaurację:
pracowników,
szkolenia, menu,
półprodukty, meble,  
wyposażenie 
gastronomiczne
z działającą i spójną 
wizją oraz wysoką 
marżą



Instagram Facebook LinkedIn franczyza@qabbo.pl

Skontaktuj się z nami
Marcin Brzeziński 

Prezes Zarządu Premium Net 

Corporation  Sp. z o. o.

ul. Jana Pohoskiego 2/27 Warszawa

tel. 607 438 542 

http://www.instagram.com/qabboramen
http://www.facebook.com/qabboramen
http://www.linkedin.com/company/qabbo
mailto:franczyza@qabbo.pl

