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SOLODOOR je historicky prvním systémem vyvinutým 
pro prodej interiérových dveří a zárubní v podmín-
kách českého a slovenského trhu. Nabízí know - how 
získané několikaletým úspěšným provozováním 
vlastních maloobchodních prodejen v České republice 
i v zahraničí. 

Využijte silného postavení a známosti značky SOLODOOR, 
která aktivně využívá jeden z nejstarších známkových 
fondů v České republice odkazující na silnou tradici značky 
SOLO spojené zejména s dřevařskou a sirkařskou 
výrobou v Sušici. 

Dlouhodobé významné postavení výrobce 
interiérových dveří a zárubní SOLODOOR a.s. 
v první trojici největších výrobců tohoto sortimentu 
v České republice je zárukou dlouhodobé perspektivy 
Vašeho podnikání pod silnou značkou. 

OVĚŘENÝ KONCEPT 
JISTOTA  VAŠEHO PODNIKÁNÍ 
Franchisový systém 

Franchisové prodejny
SOLODOOR

Franchising
SPRÁVNÁ VOLBA 
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ 

Franchisový koncept prodejen interiérových dveří 
a zárubní SOLODOOR nabízí jedinečný design 
prodejen velmi snadno odlišitelný od konkurence. 
Prodejny mají jednotný vizuální styl vyznačující se 
zejména komfortní a přehlednou prezentací nabí-
zeného sortimentu. 

S námi nemusíte nic vymýšlet - veškeré zařízení 
prodejen bylo speciálně vyvinuto pro franchisový
koncept SOLODOOR a bylo úspěšně ověřeno 
provozováním několika vlastních prodejen s různou 
prostorovou dispozicí. Naše řešení je univerzálně 
aplikovatelné do různých typů prostorů.  

Připravíme Vám komplexní návrh dispozičního 
řešení Vašeho obchodního prostoru s vizualizací 
cílového stavu. Po vzájemném odsouhlasení projektu 
Vaší prodejny Vámi ji samozřejmě pomůžeme také 
kompletně zrealizovat včetně nezbytného vybavení 
vzorky nabízených výrobků. 

Franchisor 
(poskytovatel franchisy) nabízí franchisantům (příjemce 
franchisy) podnikatelský koncept „na klíč“.

Jeho hlavní částí je tzv. franchisový balík obsahující  
kompletní a praxí ověřené know - how pro vybudování 
a následné úspěšné řízení franchisových podniků. 

Franchisant přináší kapitál pro vybudování a provoz 
franchisového podniku. Zůstává přitom samostatných 
podnikatelem podnikajícím s využitím silné značky 
franchisora. Je aktivně zapojen do operativního řízení 
svého podniku. 

Využijte Vaši znalost regionu a známost značky 
SOLODOOR pro Vaše úspěšné podnikání.  

Vypracujeme pro Vás kvalitní analýzu Vaší spádové 
oblasti a konkurenčního prostředí a společně s Vámi 
vybudujeme Váš vlastní podnik!



Franchisová centrála
SOLODOOR

Centrální nákupy
ZBOŽÍ A SLUŽEB

Centrální
MARKETING, REKLAMA 
A PODPORA PRODEJE

Naše franchisová centrála poskytuje know-how a služby 
konceptu spojené s vybudováním, provozem, řízením 
a dalším rozvojem franchisových prodejen SOLODOOR. 

Kromě toho nabízíme poradenství a školení pro členy 
franchisové sítě SOLODOOR v nejrůznějších oblastech 
spojených s Vašim podnikáním. 

K dispozici je Vám franchisový manažer a síť našich 
regionálních obchodních zástupců.  

S námi nejste na nic sami.

Centrální nákup zboží a služeb umožňuje franchisantům 
dosáhnout výrazně výhodnějších nákupních cen. 
Výsledným efektem je velmi dobrá konkurence-
schopnost a zajímavé obchodní rozpětí. 

Veškeré činnosti související s výběrem zboží a služeb 
zařazených do katalogu dodavatelů organizuje a provádí 
franchisová centrála na základě zpětné vazby od členů 
franchisové sítě. 

Franchisant tedy aktivně využívá výhodných nákupních 
podmínek, které by jako podnikatel mimo franchisovou 
síť nezískal. Současně není zatížen pravidelnými jednáními
s dodavateli jednotlivých sortimentních položek, neboť 
tyto činnosti kompletně zajišťuje franchisová centrála. 

Šetříme Váš čas i peníze a děláme vše proto, abyste 
se naplno mohli věnovat řízení Vašeho vlastního 
podniku s co nejmenší administrativní zátěží!

Jeden ze základních předpokladů úspěchu jakéhokoliv 
prodeje je efektivní marketing. Využíváme jak osvědčené, 
obecně známé marketingové postupy, tak nejrůznější  
inovativní formy podpory prodeje. 

Kromě centrálních akcí na podporu prodeje jsou pro 
členy franchisové sítě prodejen SOLODOOR připravovány 
také lokální akce na podporu prodeje a posílení značky 
SOLODOOR přizpůsobené konkrétním podmínkám 
regionu působnosti jednotlivých franchisantů. 

V rámci sítě franchisových prodejen SOLODOOR využíváme 
také pokročilých forem internetového marketingu 
zaměřeného na každý z jednotlivých franchisových podniků 
a kompletně administrovaného franchisovou centrálou. 

Samozřejmostí jsou i reklamní kampaně spojené s otevře-
ním nového franchisového podniku.

Více informací na www.solodoor.cz
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Unikátní konfigurátor
DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ SOLODOOR

KDO SE MŮŽE STÁT
franchisantem SOLODOOR?

CO OČEKÁVÁME OD NAŠICH
franchisových partnerů?

Franchisová síť prodejen SOLODOOR využívá 
pro komunikaci se zákazníkem i pro objednávání 
výrobků SOLODOOR zcela unikátní konfigurátor 
dveří a zárubní. 

Díky intuitivnímu ovládání a struktuře této aplikace 
nemůžete udělat chybu, neboť správnost konfigurace 
systém hlídá za Vás. Výrazně se tak snižuje doba nutná 
k osvojení nezbytných produktových znalostí. 

Kromě přípravy cenových nabídek pro Vaše zákazníky 
Vám konfigurátor dveří a zárubní  umožní připravit 
velmi rychle kvalitní vizualizaci jakýchkoliv dveří z produkce 
SOLODOOR v reálných interiérech zákazníků. 

Tato služba běžná spíše pro interiérová studia posouvá 
úroveň služeb poskytovaných franchisovými prodejnami 
SOLODOOR na výrazně vyšší úroveň v porovnání 
s konkurencí. 

Konfigurátor dveří a zárubní plní rovněž funkci 
objednávacího nástroje mezi franchisantem 
a franchisovou centrálou. 

Začínající podnikatel (SOLODOOR poskytne know-how, 
školení a přípravu), potenciální franchisový partner ze 
stejné oblasti podnikání jako franchisor, existující 
společnosti či fyzické osoby z blízké oblasti podnikání.

Touhu po podnikatelské seberealizaci, nadšení,
dodržování prodejních a provozních postupů, 
provozovnu v místě bydliště a osobní zaintereso-
vanost v řízení franchisového podniku, zkušenosti 
s provozem maloobchodní prodejny.

POMŮŽEME VÁM
s financováním 

Franchisingový koncept SOLODOOR nevyžaduje 
pro start Vašeho podnikání vysokou investici. Hlavní 
část finančních prostředků směřuje do vybavení 
Vaší vlastní prodejny! 

Profinancovat start Vašeho vlastního podnikání pod 
silnou značkou SOLODOOR je ideální z vlastních 
prostředků. Stejně tak je možné použít kombinaci 
vlastních zdrojů s úvěrovým financováním. 
Vyloučena není ani varianta plného profinancování
z úvěru. Nestanovujeme striktní pravidla a vždy 
posuzujeme  konkrétni případ. 

S výběrem optimální varianty Vám rádi pomůžeme!

www.solodoor.cz


