Moogio franchise | Flex
Med vårt nya franchisekoncept får du möjligheten att starta din egen verksamhet i det lilla formatet men
med de stora möjligheterna. Istället för att lägga tiden på att driva butik kan du istället fokusera på det som
är viktigast nämligen - kundservice, försäljning och montering.

Moogio idag
Moogio har funnits sedan 2006 och är en ledande
franchisekedja inom solskydd och fönsterinredning.
Vi arbetar med att reglera sol och insyn i privata
hem och på offentliga platser. Både inne och ute.
Moogio är specialister på produkter som markiser,
persienner, rullgardiner, plisségardiner etc. Hos oss
får kunden hjälp med allt från rådgivning och inspiration till beställning, mätning och montering. Alla
produkter skräddarsys enligt kundens önskemål
och behov.
Idag har moogio ett tiotal butiker i Sverige och åtta
i Danmark. Målsättningen är att bli rikstäckande i
båda länderna och satsningen på moogio flex ska
göra detta möjligt. I framtiden kommer det finnas

Moogio flex-showroom bemannas av erfaren säljpersonal.

både vanliga moogiobutiker samt flex-showroom.

Moogio Flex
Som flexfranchisetagare är din huvuduppgift att
ta hand om kunder i ditt marknadsdistrikt. Arbetet
består av kundbesök, offerera, montera samt fakturera. Du driver ditt distrikt självständigt i ett eget
bolag med stöd från moogio supportkontor samt
showroom. Du som franchisetagare har på så sätt
ett stort företag i ryggen, med alla de fördelar det
innebär med stordrift och förmånliga priser, samtidigt som du är en självständig handlare i det lilla
formatet. Alla flexfranchisetagare har tillgång till ett
förstklassigt showroom på central ort där alla produkter är presenterade. Detta showroom drivs och
bemannas av Moogio AB. Det bör dock understrykas att det är endast du som franchisetagare som
står för försäljning gentemot kunden.

Kundbesök - mätning - offert - montering - fakturering.

Franchising - vägen till framgång
Franchising innebär ett tätt samarbete mellan franchisegivare och franchisetagare. Moogio AB som
är franchisegivaren i det här fallet, står för koncept- och affärsutveckling, affärssystem, hemsida,
produktsortiment, leverantörer, marknadsmaterial
samt central marknadsföring. I gengäld förväntar vi
oss att du som franchisetagare tar väl hand om din
egen verksamhet och försäljning, att du tycker om
moogiokonceptet och agerar som ambassadör för
att stärka varumärket. Det är en förutsättning att
båda parter har en öppen och ärlig kommunikation.
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Din bakgrund
Vi söker dig som är skicklig säljare eller montör som vill ta steget att driva eget med fokus
på kundservice och försäljning. Du bör ha hög
social kompetens, ha lätt för att samarbeta och
skapa långsiktiga relationer med kunder. Du
har dokumenterad försäljningsvana och beredd
på att arbeta självständigt. Du är också resultatorienterad, kreativ och handlingskraftig. Du
bör vara noggrann, praktiskt lagd och något av
en problemlösare. Erfarenhet och förståelse av
grundläggande företagsekonomi är en stor fördel. Erfarenhet från branschen är en merit men
inget krav.

Vi erbjuder
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett snyggt och väletablerat affärskoncept
Tillgång till marknadens ledande leverantörer
Inköpspriser baserat på stora volymer
Professionell hemsida
Central marknadsföring & annonsproduktion
Marknadsföringsmaterial t.ex. kataloger
Affärssystem och kravhantering
Kontinuerlig support kring produkter
Inspirerande konferenser och utbildningar

Låter detta intressant?
Kontakta Johan Palmér för mer information.
Tel 0709- 30 70 12 / johan.palmer@moogio.se
Vi ser framemot att höra av dig!

Ekonomi
8 500 kr fast avgift per månad
5% franchiseavgift på omsättningen
2% central marknadsföring
Inträdesavgift 100 000 kr.

www.moogio.se

