ZOSTAŃ

franczyzobiorcą Subway®!
Wykorzystaj swoją szansę
i otwórz własną restaurację!
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Restauracja
Subway®

Czas poznać się lepiej!

Sen o własnej
restauracji

Na początku był
młody człowiek,
który marzył…

Tacy jesteśmy

Witaj w świecie
®
Subway
Aktywnie szukamy nowych franczyzobiorców, którzy staną się częścią naszej historii.
Mamy nadzieję, że wkrótce do nas dołączysz.

Przepis
na Twój sukces

Przed Tobą kilka ważnych informacji:

8

Elastyczność na miarę potrzeb

…o otwarciu własnej restauracji. Ten marzyciel to Fred DeLuca.

Przepis na Twój sukces

Mając 17 lat, Fred otworzył pierwszą restaurację
Subway® w Connecticut, przy wsparciu finansowym
ze strony partnera biznesowego oraz przyjaciela
rodziny – dr. Petera Bucka.

Kim jest franczyzobiorca

10 Nikt nie mówi o pieniądzach – my mówimy
Twoja inwestycja w restaurację

11 Historie, które inspirują

Kto stoi za restauracjami Subway®

12 Praca zespołowa – klucz do sukcesu
Zawsze masz kogoś po swojej stronie

13 Twoja restauracja krok po kroku
Jak zostać franczyzobiorcą

14 Bądźmy w kontakcie

Fred DeLuca uwielbiał kanapki domowej roboty
i co więcej – widział w nich szansę na sfinansowanie
swoich studiów. W Peter’s Submarine, jak wtedy
nazywała się restauracja, sprzedawał świeże i smaczne sandwicze. Klienci byli zachwyceni indywidualnym
podejściem i namawiali go do otwarcia kolejnych
punktów. DeLuca zdecydował się udostępnić
swój pomysł jako system biznesowy. Elastyczny
i nieskomplikowany system doskonale dopasował
się do oczekiwań.

To właśnie był początek największego na świecie
systemu fast food. Dziś Subway® jest właścicielem
ponad 42 500 restauracji.
Ludzie na całym świecie uwielbiają świeżo przygotowane sandwicze: prawie każdy z zapytanych słyszał
o sieci restauracji Subway. Co więcej, Subway® stał
się również świadomą alternatywą w branży. Szeroko
zakrojone badania z 2017 roku wskazują, że jedzenie
w Subway jest postrzegane jako sycące, bezpieczne
i pewne. Nowi franczyzobiorcy mogą zatem czerpać
same korzyści z wysokiej jakości i zrównoważonego
rozwoju firmy. Chwyć swoją szansę – to hasło
każdego, kto jest zainteresowany przyłączeniem
się do systemu franczyzy Subway®.

Twoja restauracja
krok po kroku

Do kogo zwrócić się w razie potrzeby

Fakty o Subway:

Zgłoś pytania do swojego regionalnego oddziału biura Subway® (str. 14 – 15).
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• Istnieje od 1965 roku
• Ponad 42 500 restauracji prowadzonych przez
franczyzobiorców
• Prawie 21 000 franczyz na świecie
• Około 5 000 restauracji w Europie

Nikt nie mówi
o pieniądzach – my mówimy

Restauracja Subway®

Historie,
które inspirują

6

Tacy jesteśmy

Profity oferowane przez Subway

Praca zespołowa
– klucz do sukcesu

4

Sen o własnej restauracji

Historia 17 – letniego przedsiębiorcy

• Jedna z najbardziej znanych marek na świecie
• Odpowiedź na zapotrzebowanie na świadomy,
indywidualny fast food
https://www.forbes.com/companies/subway/
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Bądźmy w kontakcie
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Sen o własnej
restauracji

Wsparcie, na którym możesz polegać

Nasze sandwicze są tak indywidualne jak apetyty
klientów: duże, małe, ostre lub z małą zawartością
tłuszczu. Możliwości są nieograniczone. Klucz
to odpowiedni balans między przystępnością,
zdrowym stylem odżywiania a przyjemnością –
to dzięki nim nasze sandwicze są doskonałe na każdą
okazję: w podróży, na spotkaniu biznesowym
czy w gronie rodzinnym.

Zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych
rankingach Subway niezmiennie plasuje się pomiędzy
znanymi i lubianymi markami branży. Sześć liter
naszego logo reprezentuje świeże sandwicze
wysokiej jakości. Franczyza Subway® jest
międzynarodowym liderem pod względem liczby
restauracji. W styczniu 2018 franczyza Subway®
stanowiła numer jeden na świecie2 spośród
restauracji szybkiej obsługi, pod względem liczby
lokalizacji.

Jako franczyzobiorca Subway będziesz mógł
skorzystać z zalet sprawdzonego systemu.
Przystępny proces okaże się dla Ciebie nieocenionym
wsparciem w prowadzeniu restauracji.

Każda z 42 500 restauracji Subway należy
do franczyzobiorców. Liczby mówią same za siebie:
mamy ponad 21 000 przedsiębiorców, którzy
współtworzą światową markę Subway®.

System Subway…

Podstawa sukcesu to zaufanie, szczerość i wzajemne
wsparcie. W Europie działa 6 biur regionalnych oraz
ponad 90 Agentów ds. Rozwoju wraz z zespołami
służącymi pomocą i radą w drodze do zostania
franczyzobiorcą. Lokalne Biuro ds. Rozwoju zapewnia
ciągłe wsparcie i opiekę tym, którzy otworzą swoją
restaurację. Struktura franczyzowa Subway® pozwala
stać się niezależnym przedsiębiorcą i jednocześnie
czerpać z doświadczeń profesjonalnego zespołu.

2

Źródło: Subway® Global Brand Tracking 2017

… jest jasny i prosty, a jednocześnie oferuje
najbardziej indywidualny sposób zamówień
na świecie
… oferuje elastyczność w doborze lokalizacji
… wymaga niewielu narzędzi, dzięki czemu ogranicza
koszty prowadzenia
Omówienie powyższych punktów znajduje
się na następnych stronach.
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Franczyza Subway to system, który się opłaca.
Dowolna liczba lokalizacji oraz wysoka popularność
produktów Subway® otworzą przed Tobą drogę
do przyszłości pełnej sukcesów.
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Praca zespołowa
– klucz do sukcesu

Pełnia możliwości

Twoja restauracja
krok po kroku

Marka znana wszystkim

Bądźmy w kontakcie

Ulubiony produkt

Historie,
które inspirują

Nikt nie mówi
o pieniądzach – my mówimy

Przepis
na Twój sukces

Restauracja
Subway®

Tacy jesteśmy

Tacy jesteśmy

Sen o własnej
restauracji
Tacy jesteśmy

Twoja restauracja
Subway

System Subway jest elastyczny,
a co za tym idzie – wyjątkowy. Odpowiedzialność
za znalezienie odpowiedniego miejsca spoczywa
na franczyzobiorcy, ale Agenci ds. Rozwoju i biura
regionalne są zawsze gotowi udzielić wszelkiej
pomocy.

…ładnie wygląda
Wszystkie nowe restauracje Subway są wybudowane
w stylu Fresh Forward. Nowe logo, kolory, układ
i dodatki tworzą świeżą i atrakcyjną całość.
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Ponad 50 lat doświadczenia stworzyło
z Subway solidną markę. Franczyzobiorcy mogą
czerpać z naszej wiedzy, znajomości procesów
i kontaktów wewnątrz systemu. Mogę również
polegać na IPC –The Independent Purchasing
Company Europe. To niezależne stowarzyszenie
jest niezyskowną organizacją należącą
do franczyzobiorców Subway.
Stworzona w 2001 roku IPC Europe umożliwia
franczyzobiorcom Subway korzystanie z rabatów
oraz zniżek na usługi serwisowe, otrzymanych dzięki
składaniu zamówień w dużych ilościach. Kraje, które
nie są członkami IPC, są zobowiązane do zamawiania
żywności od jednego z autoryzowanych
dystrybutorów. Zapewnia to najlepszą jakość
żywności we wszystkich restauracjach Subway,
a jednocześnie maksymalnie obniża koszty.
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Nikt nie mówi
o pieniądzach – my mówimy
Historie,
które inspirują

…działa efektownie i efektywnie

Praca zespołowa
– klucz do sukcesu

System Subway daje wiele możliwości. Możesz
wybierać między różnej wielkości restauracjami,
w zależności od Twoich finansów. Dzięki temu
możliwe jest otwarcie punktów w tradycyjnych
i nietradycyjnych lokalizacjach:
• tradycyjne lokalizacje to na przykład centrum
miasta, centra handlowe czy restauracje
wolnostojące;
• nietradycyjne lokalizacje to stacje benzynowe,
lotniska, dworce kolejowe – wymagają one zwykle
mniejszych nakładów, ponieważ spełniają
już wymogi wstępne.

• Cyfrowa technika: celem dla wszystkich restauracji
na całym świecie w najbliższej przyszłości jest
wyposażenie ich w punkty samoobsługi oraz
cyfrowe menu. Dzięki temu klienci będą mieli
do dyspozycji wyodrębnioną przestrzeń, gdzie
przygotowuje się posiłki oraz osobne miejsce
na ich odbieranie, a także aplikację mobilną,
dostawę i catering.
• Jedzenie: witryna ze świeżymi pomidorami, zieloną
papryką, cebulą i ogórkiem oraz chleb i ciastka
wyłożone w ladzie frontowej.
• Posiłki na miejscu: jasne, barwne wnętrze, muzyka,
komfortowe siedziska z portami USB i dostępem
do Wi-Fi gwarantują mile spędzony czas.

Twoja restauracja
krok po kroku

• Powierzchnia od 15 do 250 metrów kwadratowych
• Miejsca siedzące lub stojące – to zależy od Ciebie
• Przygotowanie posiłków nie wymaga wielkiej
przestrzeni

Co podkreślamy:

Bądźmy w kontakcie

…jest elastyczna

Przepis
na Twój sukces

Restauracja
Subway®

Mała, duża, ze stolikami lub bez, w centrum handlowym, szpitalu, na uniwersytecie, z jedzeniem na wynos lub na miejscu: nasz system jest elastyczny tak samo
jak nasze produkty. Dzięki temu może przystosować się do potrzeb naszych przedsiębiorców, w zależności od lokalizacji, wystroju czy kosztów inwestycji.

Sen o własnej
restauracji

4. Poczucie odpowiedzialności:

Franczyzobiorcy Subway kochają świeżość
składników, to, że sandwicze są jedyne
w swoim rodzaju oraz atmosferę w restauracjach.
Są entuzjastami całego systemu Subway i naprawdę
chcą być jego częścią.

Otwarcie własnej restauracji Subway to wielki krok.
Zarządzanie restauracją i kierowanie pracownikami
wymagają dużego poczucia odpowiedzialności
– musisz być tego świadomy.

2. Radość:

5. Zaangażowanie:

Klienci, obsługa i dostawcy: wszyscy lubią pracować
z ludźmi, są otwarci, a ich sposób myślenia jest
związany z kontaktem z drugim człowiekiem jako
integralną częścią każdego dnia pracy.

Obojętnie, czy przygotowujesz składniki
do sandwiczy, czy stoisz za ladą – cieszysz się,
że tu jesteś, ale wciąż myślisz praktycznie.
To bardzo ważne, jesteś bowiem przykładem
dla swoich pracowników.

Tacy jesteśmy

1. Entuzjazm

Jako nowy franczyzobiorca całą wiedzę możesz
nabyć podczas intensywnego programu treningowego, który trwa dwa tygodnie. Pewnych cech oczekujemy jednak już na starcie. Znajdziesz wśród nich:

Nikt nie mówi
o pieniądzach – my mówimy

3. Myślenie handlowca:
Jako franczyzobiorca znasz podstawy procesów
biznesowych i cechuje Cię ekonomiczny sposób
myślenia. Ponadto Subway wspiera Cię w roli
managera restauracji i oferuje dodatkowe możliwości
szkolenia.

Bądźmy w kontakcie

Twoja restauracja
krok po kroku

Praca zespołowa
– klucz do sukcesu

Co jeszcze czyni ich wyjątkowymi? Są ekspertami,
jeśli chodzi o sandwicze. Codziennie upewniają się,
że chleb jest świeżo upieczony, sandwicz – idealnie
przygotowany, a życzenie każdego klienta – spełnione. Pomagają klientom stworzyć perfekcyjny
sandwicz, wrap czy sałatkę.

Nasi franczyzobiorcy to handlowcy z pasją, entuzjazmem oraz energią. Ci, którzy pracują z nami, mają
możliwość rozwoju, mogą również otworzyć kolejne
restauracje. Zawsze oferujemy im pomoc i służymy
doświadczeniem Agentów ds. Rozwoju. Agent jest
przypisany do lokalizacji geograficznej, zapewniając
wsparcie i szkolenia.

Historie,
które inspirują

Nasi franczyzobiorcy mają wiele talentów: serwują
wyśmienite jedzenie, zarządzają restauracjami,
finansami i zamówieniami, inwestują czas i energię,
motywują swych pracowników, reprezentują międzynarodową markę – każdego dnia, przez cały rok.

Przepis
na Twój sukces

Restauracja
Subway®

Franczyzobiorca
idealny.
To Ty?
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Elastyczność w inwestowaniu

Licencja Subway jest jednorazową opłatą. Wynosi
7 500 euro i upoważnia Cię do używania znaku
handlowego, otwarcia restauracji oraz dostępu
do potrzebnej wiedzy. Obejmuje także wsparcie
ze strony Agentów ds. Rozwoju.
Otwarcie restauracji to wielki krok ku lepszej przyszłości. Jest to możliwe dzięki naszemu doświadczeniu z ponad 42 500 punktami. Inwestycja w restaurację może różnić się – w zależności od wielkości,
wyposażenia oraz potrzeb renowacji lokalu.

Od chwili, gdy restauracja zostanie otwarta, będziesz
płacił opłatę licencyjną w wysokości 8% sprzedaży
netto. Po naszej stronie leży rozwój marki Subway.
Niezmiennie pracujemy nad kreowaniem nowych
produktów, optymalizacją procesów, tworzeniem
atrakcyjnych wystrojów wnętrz. Dodatkowo 4,5%
sprzedaży netto jest odprowadzane do krajowego
budżetu marketingowego. Cel naszych kampanii
reklamowych to wspomaganie opłacalnej sprzedaży
dla franczyzobiorców.
Franczyzobiorcy Subway aktywnie uczestniczą
w działaniu Franchisee Advertising Fund (FAF). Krajowe i regionalne zarządy FAF, składające się z franczyzobiorców, są wybierane co roku, zaś ich rola polega
na podejmowaniu decyzji marketingowych oraz
zapewnianiu równomiernego rozłożenia benefitów
pomiędzy wszystkich franczyzobiorców.

„Doświadczenie zdobyte w życiu korporacyjnym oraz chęć pracy
na własny rachunek doprowadziły mnie do otwarcia pierwszej
restauracji w 2009 roku. Następnie szybki rozwój zarówno mojej
własnej firmy, jak i całego rynku gastronomicznego w Polsce
pozwoliły mi nauczyć się prowadzenia biznesu na wielu płaszczyznach jednocześnie – począwszy od spraw ekonomiczno-prawnych
do szeroko rozumianego zarządzania kilkudziesięcioosobowym
zespołem młodych, aktywnych ludzi.
Jako przedsiębiorca przez te 10 lat otworzyłem 6 restauracji
Subway i zdobyłem ogromne doświadczenie zarówno w czasach,
które cechowały się stabilizacją jak i w czasach, które wymagały
maksymalnego zaangażowania w utrzymanie firmy na właściwym
kursie.
Ostatnie, duże zmiany w firmie Subway, szczególnie te dotyczące
dostosowania wizerunku marki do szybko zmieniającego się sektora
rynku restauracji szybkiej obsługi, napawają mnie ogromnym optymizmem na przyszłość. Jestem przekonany, że to nie koniec mojej drogi
w Subway.”
Lotos Paliwa, Partner Korporacyjny, Polska

Sen o własnej
restauracji
Przepis
na Twój sukces

Siła doświadczenia

Piotr Bruzdziak, Warszawa, Polska
6 restauracji, franczyzobiorca od 2009:

Nikt nie mówi
o pieniądzach – my mówimy

Franczyza Subway to system, który się opłaca. Dowolna liczba lokalizacji oraz wysoka popularność produktów
Subway otworzą przed Tobą drogę do przyszłości pełnej sukcesów.

Restauracja
Subway®

Ludzie w Subway

Tacy jesteśmy

Historie,
które inspirują

Historie,
które inspirują

Nikt nie mówi
o pieniądzach
– my mówimy

Tygodniowe opłaty liczone od sprzedaży netto:

• Jako aplikant musisz mieć zdolność pokrycia
1/3 całości kosztów.
• Poziom inwestycji może różnić się pomiędzy
poszczególnymi aplikantami – po szczegóły
najlepiej zwrócić się do lokalnego Agenta
ds. Rozwoju.
• Całkowity koszt inwestycji zaczyna
się od 120 000 euro.
• Koszt licencji Subway wynosi 7 500 euro.

• 8 % opłaty licencyjnej
• 4,5 % opłaty marketingowej
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„Nasza współpraca z Subway nie tylko zbliża nas do klientów,
ale daje realne szanse na dalszy rozwój oraz wzmocnienie naszej
pozycji na rynku.”
©2020 Subway IP LLC. Subway® is a registered trademark of Subway LLC. 11

Twoja restauracja
krok po kroku

Jednorazowe opłaty związane z Twoją restauracją:

Bądźmy w kontakcie

Przegląd inwestycji

„W dzisiejszych czasach stacja paliw to nie tylko miejsce, gdzie
tankuje się samochód, ale także miejsce gdzie można zdrowo
i smacznie zjeść.” Oferta Subway została wprowadzona na stacje
Lotos w 2015 r. Koncept sandwiczowy jest idealnym uzupełnieniem oferty gastronomicznej o znane i świeże kanapki. „W chwili
obecnej funkcjonuje 30 stacji, na których oferujemy klientom
produkty Subway. W tym roku planujemy otworzyć kolejnych
16 restauracji, a zaraz po nich będziemy poszukiwać następnych
lokalizacji. Zależy nam, aby dotrzeć do jak największej liczby
klientów i odpowiedzieć na stale zmieniające się potrzeby rynku,
szczególnie na trasach szybkiego ruchu.” Uzupełnienie oferty
paliwowej o zdrowe posiłki pozwala na zwiększanie sprzedaży,
ale także zapewnia podróżnym alternatywę w kwestii wyboru
posiłku.

Praca zespołowa
– klucz do sukcesu

30 restauracji, franczyzobiorca od 2016, swoim doświadczeniem
z marką Subway dzieli się Michał Włodarczyk, Junior Category
Manager

Martwisz się, że nie masz marketingowego
know-how? Nie ma powodu! Będąc częścią naszej
marki, możesz korzystać z centralnych działań
marketingowych, a dla własnego rozwoju – z bazy
marketingu lokalnego. The Franchisee Advertising
Fund Trust B.V. pomaga na polu marketingu,
przynosząc przedsiębiorcom to, co najlepsze.

Twój Agent ds. Rozwoju lub biuro regionalne
odpowiedzą na Twoje pytania i wskażą Ci możliwości
oraz potencjał w Twoim regionie. Na stronach
14-15 znajdziesz osobę do kontaktu.
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6. Kwalifikacje

Od tej pory możesz uczestniczyć w intensywnych
szkoleniach dla franczyzobiorców. Na końcu sesji
treningowej będziesz zaopatrzony we wszystko,
czego potrzebujesz, aby otworzyć swoją własną
restaurację.

3. Aplikuj

W aplikacji, którą dostaniesz od swojego
Agenta ds. Rozwoju, możesz lepiej wyrazić
swoje zainteresowanie systemem. W zamian
otrzymasz poufne dokumenty dotyczące systemu
franczyzowego. To czas, by napisać biznes plan.
Ale pamiętaj: nie jesteś sam, Twój Agent ds. Rozwoju
jest gotów poradzić Ci w razie potrzeby. Możesz
również aplikować online pod adresem:
www.subway.com/apply

4. Zrealizuj plan
Musimy stawiać czoła wyzwaniom rynkowym, takim
jak rosnący popyt. Sukces marki Subway gwarantuje
silna sieć wsparcia – będziemy Ci asystować w Twojej
codziennej pracy.

Podstawą do dalszych kroków będzie znalezienie
idealnej lokalizacji dla Twojej restauracji. Agent ds.
Rozwoju jest obok, by udzielić Ci wsparcia.

Sen o własnej
restauracji
Przepis
na Twój sukces
Nikt nie mówi
o pieniądzach – my mówimy

2. Bądź w kontakcie

5. Zacznij swój biznes

Historie,
które inspirują

W tej broszurze znajdziesz wszystkie informacje
o systemie Subway.

7. Na mecie

Teraz możesz przystąpić do wyposażenia
i dekorowania restauracji oraz zatrudnienia
pracowników. Wielkie otwarcie nadchodzi!

8. Otwieramy!

Wraz z otwarciem intensywny proces przygotowań
kończy się, a zaczyna nowy rozdział. Gratulacje!
Jesteś teraz właścicielem swej restauracji i oficjalną
częścią świata Subway – świata pełnego sukcesów.

W momencie, gdy Twój wniosek został rozpatrzony
i otrzymałeś zgodę na zostanie franczyzobiorcą,
nie czekaj. Podpisz kontrakt i stań się oficjalnie
częścią systemu Subway.

Praca zespołowa
– klucz do sukcesu

Edukacja i szkolenia są tak samo ważne
jak profesjonalne kontakty. To one stanowią klucz
do Twojego sukcesu. Subway zawsze wspiera
franczyzobiorców w ich indywidualnym rozwoju.

1. Bądź poinformowany

Bądźmy w kontakcie

Twój Agent ds. Rozwoju pozwoli Ci odkryć system
Subway i wspólnie zdecydujecie, czy pasujesz
do naszej marki. Finanse, praca kontraktowa,
znalezienie miejsca, otwarcie nowej restauracji
– wszystko to zrobisz ramię w ramię ze swoim
Agentem.

Restauracja
Subway®

Od samego początku zespół Subway będzie Cię wspierał: jesteśmy z Tobą w czasie procesu aplikacyjnego
i decyzyjnego, pomożemy Ci w podjęciu każdego kroku zbliżającego Cię do Twojej restauracji i wspólnie
przeżyjemy radość z jej otwarcia. A gdy już Twój biznes zacznie kwitnąć, będziemy przy Tobie zawsze wtedy,
gdy tylko będziesz nas potrzebować. Z zespołem Subway jesteś częścią silnego teamu.

Tacy jesteśmy

Twoja restauracja
krok po kroku

Twoja restauracja
krok po kroku

Jesteśmy zespołem.
Możesz na nas liczyć!
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Agent ds. Rozwoju Szymon Mudry

Jak to działa:

Województwa: małopolskie,
podkarpackie, lubelskie,
świętokrzyskie

Sen o własnej
restauracji

T: +48 509 877 970
E: mudry_s@subway.com

Tacy jesteśmy

Województwa: kujawsko-pomorskie,
pomorskie

Restauracja
Subway®

Zainteresowany?
Czekamy na Ciebie!

Znajdź swojego agenta ds. rozwoju biznesu Subway®:

T: +48 608 205 210
E: piasecki_m@subway.com

Agent ds. Rozwoju Mike Piasecki

Wybierz swój lokalny oddział

Województwo: śląskie
Agent ds. Rozwoju Daniel Piekarski

Przepis
na Twój sukces

Sprawdź swój region

T: +48 504 152 256
E: piekarski_d@subway.com

Agent ds. Rozwoju Piotr Bruździak

Województwa: warmińsko-mazurskie,
wielkopolskie, lubuskie,
łódzkie, dolnośląskie, opolskie,
zachodniopomorskie

T: +48 609 782 888
E: piotr.bruzdziak@gmail.com

Historie,
które inspirują

Województwa: mazowieckie, podlaskie

Nikt nie mówi
o pieniądzach – my mówimy

Zadzwoń lub napisz

T: +420 233 310 135
E: ce_europe_sales@subway.com

Pozostałe kraje:

T: +420 233 310 135
E: ce_europe_sales@subway.com

Bądźmy w kontakcie

Twoja restauracja
krok po kroku

www.subway.com

Praca zespołowa
– klucz do sukcesu

Agent ds. Rozwoju Martin Princ
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Zainteresowany?
Teraz Twoja kolej!

Dowiedz się szczegółów o systemie franczyzowym Subway na niezobowiązującym spotkaniu.
Przejdź do strony 14 i 15, wybierz właściwy oddzial Subway® i skontaktuj
się z nami telefonicznie lub mailowo. Wykorzystaj swoją szansę!
Czekamy na Ciebie!

www.wlasnysubway.pl
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