Du har noga tänkt igenom detta och känner att det här är något för dig. Du vill ha ditt eget bolag, jobba åt dig själv och
kunna bli framgångsrik – riktigt framgångsrik. Du vill även att din bransch skall vara saknad och efterlängtad i ditt
område. Och du vill att ditt företag skall vara ett familjevänligt, glatt, kul och välkomnande ställe som dina kunder gillar
och uppskattar att besöka. Ett företag med stora vinst- och tillväxtpotentialer.
Men du vet även vad du inte vill ha – du vill inte vara i mat service branschen med långa dagar, höga driftskostnader,
många bäst före datum, personalkrävande och många andra problem.

“Success Magazine”, “Income Opportunities”, “Successful Franchising”
och “Entrepreneur” rankar alla Party Land som deras “Top Franchise companies”.
Ingen annan bransch har större tillväxtspotential än party tillbehörs industrin. Party Land är världsledande med att hjälpa
entreprenörer som dig att starta en egen lönsam verksamhet enligt Party Lands franchisingmodell.
Success Magazine, Income Opportunities, Successful Franchising, och Entrepreneur rankar alla Party Land som deras
“top franchise companies”, varför? Jo, därför att vi hittar fler och fler tillfällen och anledningar att fira, särskilt barnfamiljerna, och vi söker hela tiden nya sätt att få till lyckade fester som blir ihågkomna. Det är därför Party Land har en sådan
potential – Party Land är där en lyckad fest börjar.
Vem kunde ana att Halloween skulle växa till en sån populär festhögtid även för vuxna? Eller att partys med Hawaii tema
skulle firas året runt i världen? Alla föräldrar vet att barnen vill ha det senaste partysakerna från deras favorit figur eller
film som dom sett. Och det bästa är att det är alltid någons födelsedag varje dag.
Marknaden för partyartiklar är mycket stor med en efterfrågan som bara växer.
Tidpunkten för att öppna ett eget ”Party Land” är helt rätt nu!

Vad innebär Party Land franchisning?
1. Ett hängivet Party Proffs - En Party Land franchisetagare är ett hängivet party proffs som entusiastiskt hjälper
kunderna att planera sina fester. Vi vill att våra kunder ska kunna bjuda på bästa möjliga fest och genom att
tillhandahålla de rätta verktygen kan vi hjälpa dom att lyckas.
2. En unik affärsmöjlighet - Att bli Party Land franchisetagare är en unik affärsmöjlighet att placera dig i en ledande
position på en starkt växande marknad inom industrin för partytillbehör.
Vi hjälper dig att ta en andel av den idag 20 miljarder dollar stora marknaden i just ditt område.
3. Glada kunder - Vi möter varje dag kunder som har ett leende på sina läppar och är redo att spendera pengar på sina
fester som dom vill ska bli lyckade och ihågkomna.
4. Ett beprövat system - Som Party Land franchisetagare får du tillgång till ett beprövat system som har använts i över
30 år världen över. Party Land var först med att samla alla partytilbehör under ett och samma tak. Det
beprövade systemet och metoderna tillhandahåller allt du behöver för att lyckas med en lönsam verksamhet. Hjälp med
produkturval, prissättning, försäljning, marknadsföring, träning och rådgivning som löpande uppdateras. Detta
säkerställer dig som ägare att lyckas som företagare och party proffs. Över 30 års erfarenhet i branschen kommer att ge
dig ett ovärderligt försprång.
5. Lönsamt, spännande och kul - En Party Land franchisetagare får tillgång till det bästa systemet och metoderna för
att sälja mycket lönsamma partytillbehör och tjänster i en trevlig och kul omgivning dit kunderna gärna kommer. Dom
återkommer gång på gång för att få uppleva den hjälp dom får hos Party Land, och detta kommer dom att sprida till sina
vänner! Alla gillar partyn och på Party Land börjar en lyckad fest.

6. Kassasystem - Party Land använder ett kassasystem som uppfyller alla nya krav och lagar som finns på kassasystem
idag. Det är helt datoriserat med allt som behövs för lagerhållning, statistik, ekonomi med mera. Med detta system har du
alltid full kontroll på vilka varor som säljer bäst och när det att tid att beställa hem mer.
7. Ballongdekorationer - Alla Party Land franchisetagare får en komplett ballongutbildning där du lär dig konsten att
göra kundanpassade ballongdekorationer. Utbildningen omfattar både grunderna och avancerade ballongbuketter för
golv och bord, ballongbågar, ballongpelare, ballongsläpp samt även leveranser av ballonger.
8. Varor - Party Land förser dig med en komplett lista med de världsledande leverantörerna av partytillbehör.
Med Party Land får du även styrkan att köpa dessa varor till de bästa volymrabatterna hos tillverkarna.
9. Anställda som gillar sina jobb - De som du anställer till Party Land blir alltid lika entusiastiska till sitt arbete.
Hela butiken består av roliga produkter och glada kunder som planerar till sina kalas och fester. Dina anställda kommer
att ge bättre service och dela med sig av spänningen att planera för en fest.

Vilken service får en franchisetagare?
• Plats/läge på butiken
• Etablering av butik med gällande hyresförhandlingar mm
• Utbildning
• Produktpaket inför lansering av butiken
• Butikslayout, design & konstruktion
• Kassasystem
• Marknadsföringsmaterial och assistans
• Löpande support
Siffror som du vill veta.
Det finns Party Land butiker runt om i hela världen och Party Lands franchisetagare kommunicerar och träffas
regelbundet. Party Land anordnar även en årlig konferens för franchisetagare över hela världen.
Den första butiken öppnade i Philadelphia, USA, 1984 och Party Land har varit en franchisingkedja sedan 1986.
Det finns alltid ett öppet Party Land någonstans i världen.
Ditt totala investeringsbehov kommer att vara från 400 000 kr. och uppåt beroende på läget och storleken av butiken.
Franchising avgiften är en fast startavgift på 150 000 kr. där all hjälp med att komma igång ingår, så som utbildning
och hjälp med uppstart av butiken på plats m.m. Den löpande franchisingavgiften är sedan 5 % av omsättningen.
Vi hjälper gärna till med att få de rätta kontakterna med banker och ALMI som vi har ett bra samarbete med för hjälp med
finansiering.

VI LETAR JUST NU FRANCHISETAGARE I DITT OMRÅDE !

