
Maid2Clean Master Franchise Leyfi á Íslandi  
Hvað er Master Franchise?  
 
A Master sería er þar sem kosningaréttur fyrirtæki sem hefur reynst hér í einu landi 
(EG Maid2Clean í Bretlandi) býður upp á leyfi til að vörumerki sitt í öðru landi (td 
Ísland).  
Master Sérleyfi  
 
Maid2Clean hefur áhuga á að tala við fólk áhuga á Master leyfi á Íslandi.  
 
Maid2Clean er vel UK stjórnun kosningaréttur í innlendum þrif markaði. Með yfir 
100 franchisees viðskipti í Bretlandi, Maid2Clean veitir nú að vinna fyrir sumir 9.000 
hreinsiefni í British Isles.  
 
Með viðveru í Írlandi og Kanada einnig maid2Clean er nú að leita að frekari þenja út 
inn á íslenska markaðnum.  
 
Hver erum við að leita að?  
 
Maid2Clean hefur Master Franchise aðstöðu til að gera vel umsækjanda að bjóða upp 
á einstakt ríkisins hugtak í innlendum hreinsun þjónustugeiranum.  
 
Maid2Clean er að reyna í langan tíma leikmaður með sterka stjórn-og atvinnuhúsnæði 
acumen. Þú verður að hafa reynslu af að keyra eigið fyrirtæki og þróa net franchisees. 
Þú þarft að geta að staðsetja á Maid2Clean UK kosningaréttur pakkann til að vinna 
innan íslenska markaðarins.  
 
Maid2Clean er EKKI að leita að einu franchisees eining á þessu stigi. Ef þú telur að 
þú hafi alla eiginleika sem þarf til að þróa Maid2Clean vörumerki í Íslandi hefði 
áhuga á að tala við þig.  
 
Eftirspurn eftir þjónustu er nánast samdráttur-sönnun eins og fleiri pör að fara út að 
vinna. Þetta tali fólks eru þakklát viðtakenda Maid2Clean auglýsingastofu þjónustu. 
The Maid2clean fyrirtæki er nú þegar sannað hugtak síðan 1993, með hár brún hagnað 
og auka viðskiptavinur eftirspurn. Hús safna ryki sama hvernig hagkerfið virkar og 
eftirspurn eftir þjónustu og kosningaréttur leyfi áfram sterk, jafnvel í recessional 
sinnum. Innlendum þjónustu þrif atvinnulífs hefur vaxið veldishraða á síðustu 20 
árum eins og fleiri og fleiri pör til út til að vinna að þjónusta líf stíl sem þeir þrá.  
 
Það er engin þrif þátt með því franchisees eða Master License eigendur - bæði eru 
stjórnunarstörfum. Sem Master leyfishafa (franchisor), myndir þú vera vel í stakk búið 
að beisla kraft vörumerki og vaxa verulega kosningaréttur starfsemi á Íslandi.  
 
Kostir Maid2Clean Master License  
 
The Maid2Clean Master Franchise tækifæri býður þér með mörgum kostum eins og:  
 
• Einkaréttur á þínu svæði sem franchisor, ekki bara franchisee  
• Ánægja í að vita að þú ert að hjálpa öðrum að vaxa fyrirtæki þeirra sem íbúðabyggð 
hreinsiefni, veita miklu þörf þjónusta  



• Lítil fjárfesting miðað við aðrar Master License hugtök  
• Sveigjanlegur vinnutími  
 
Til Maid2Clean, getu til að nota viðskipti reynsla er meiri en sérstakur iðnaður 
þekkingu. Sem sagt Master franchisor Umsækjendur verða að búa yfir ákveðnum 
eiginleikum.  
 
The Maid2Clean Master License Package  
 
Þú vildi vera veitt einkarétt þróun að reka Maid2Clean Franchise kerfi í samþykkt 
svæði.  
 
Það verður engin þörf á að fjárfesta í íslenskum húsnæði, þrif vörur eða liveried 
ökutækjum, stofnun fyrirtækja á franchisee er hægt að hlaupa frá litlu skrifstofunni 
eða heima. The Franchise fyrirtæki geta vera hlaupa frá heimili einnig.  
 
Master Franchisees okkar eru International Master Franchise Eigendur. Þeir munu fá 
eftirfarandi með þeirra Maid2clean Master License:  
 
• Sjósetja Program á Íslandi  
• Réttindi til að selja Maid2Clean Franchise Leyfisveitandi allan þeirra íslensku 
Master Territory.  
• Réttindi til að nota Maid2Clean vörumerki, þjónustumerki og önnur auglýsing tákn.  
• Þekking til að þróa franchisees fyrirtæki countrywide  
• Interfacing með Maid2Clean í Bretlandi fyrir áframhaldandi stuðningi, þjálfun og 
viðskiptaþróun  
• Þróun National Account Dagskrá franchisees  
• Þekking á því hvernig á að búa til vörumerki á Íslandi  
• þekkingu á því hvernig á að búa til sterkt brún við viðskiptavini endurtaka  
• Að styðja við og aftur upp á reynslu æðstu stjórnenda  
• Our mjög frægur vörumerki (við gerum það er segir á tini!)  
• Vörumerki þekkt fyrir gæði og skuldbinda sig til þjónustu.  
• A vernda, einir og örlátur Master landsvæði leyfi  
• Maid2Clean sér-kerfi og aðferðir við að staðsetning og notkun á Íslandi  
• Online þekkingargrunn  
• A sannað viðskiptamódel síðan 1993  
 
The Master leyfishafa mun fá aðgang að sannað Maid2Clean kosningaréttur forrit sem 
þeir munu laga sig að landi þeirra. Kosningaréttur herra eigandi mun ráða og verðlaun 
lánaðar innan landsvæðum tilnefnd í húsbóndi kosningaréttur leyfi þeirra, að 
einstaklingar leita að keyra eigin staðbundna þeirra Maid2Clean þrif stofnunarinnar á 
Íslandi.  
 
Investment  
 
Fjárfestingin verður að byggjast á stærð Master License landsvæði tekin IE fjölda 
mögulegra kosningaréttur leyfi innan landfræðilegra Master Franchise svæði úthlutað. 
Gjaldskrá verður að taka mynd af fyrstu upp fyrir framan greiðslu og síðan 
áframhaldandi Royalty að vera samkomulag milli Maid2Clean og Master franchisor.  
 



Skipstjóri franchisor mun þurfa að bera kostnað af localizing kosningaréttur pakki þar 
á meðal starfsemi Manual. The Royalty er fast mánaðargjald.  
 
Við mundum skipta fyrstu gjöld sería á hverjum franchisee ráðnir 50/50, og greiðslum 
hvert franchisee væri skipt 75/25 í Master franchisees greiða.  
 
Skipstjóri franchisee væri þá að fá að opna eða endurselja eins margar lánaðar sem 
óskað innan kosningaréttur herra svæði.  
 
Sem Master franchisor þú yrðir leyfishafa íslenska markaðarins og væri ábyrgur fyrir 
stjórna bæði eigin Maid2Clean Cleaning rekstur hlið selja Franchise leyfi til leitar 
franchisees.  
 
Essential eiginleika og hæfni  
 
• Árangursrík bakgrunn í viðskiptum  
• Sterk siðfræði  
• Gott miðla (íslenska) í mæltu máli og skriflega  
• Articulate, traustur og erfitt að vinna  
• býr yfir fjárhagslegum getu og úrræði til að ráða og styðja við franchisees  
• Fyrri reynsla í þróun og stjórnun fyrirtækja.  
• Hæfni og fjármagn til að byggja upp Maid2Clean Vörumerki  
• Geta til að keyra flugmaður fyrir netið  
• Geta til að vinna einir og leiða lið  
• Sala reynslu  
• áhugi fyrir og getu til að fullu þátt í stöðugum endurbótum í rekstri kerfa 
Maid2Clean's  
• Góð mannleg, hafa áhrif og félagslega færni  
• frumkvöðlaanda  
• vön að viðskipti umhverfi og takast á við sérfræðinga og fyrirtæki fólk eins  
 
Tilvalið eiginleika og hæfni  
 
• Fyrri reynsla Sérleyfi  
• Góð sala reynslu  
• Brautryðjandi, sjálfbær og njóta þess að vera fyrst á markað  
• Industry þekkingu  
 
Þjálfun & Stuðningur  
 
• Alhliða þjálfun í Bretlandi og á Íslandi  
• Viðskipti stjórnun þekkingar til árangurs Maid2Clean rekstri sería, þar á meðal frá 
degi til dags rekstri, kosningaréttur kerfi styðja og kosningaréttur vöxtur  
• Sölu og markaðssetningu þjálfun og stuðning  
• núverandi aðstöðu til að styðja við hlutverk þitt sem Master franchisee vörumerki 
okkar í þínu landi  
profiling þekkingu til að hjálpa fá sterka frambjóðendur sería  
• Grunnmenntun og áframhaldandi aðstoð við stjórnun blómleg kosningaréttur kerfi  
• Þekking og ethos baki Maid2Clean vörumerki kerfi-breiður best 'Sweep2Left'-venjur  
• Stjórn og stuðning í gegnum okkar Master Support Team  



• Aðgerðir stuðning í gegnum á vettvang, síma og nettengda tölvu aðstoð  
• IT Systems aðstoð  
• Administrative aðgerðir  
• Billing kerfi  
• Venjulegur sería fyrirtæki Samráð  
• Viðskipti dóma og greiningu  
• Marketing inntak  
• Kosningaréttur vöruþróun  
• PR Hjálp  
• Grunnnám í Bretlandi með heimsókn til franchisee stöðum  
• Aðgerðir handbók fyrir staðsetning  
• Tæknileg aðstoð heitum lína  
• Stuðningur sem þú þarft með sérfræðiþekkingu og bestu starfshætti og þekkingu á 
kosningaréttur. Þú staðsetja einfaldlega pakkann.  
• Hjálp við opnun Master Franchise þinn  
• Ráðgjöf í að laga Maid2Clean System að menningu og efnahagslífi  
 
Small skrá  
 
• Lágmarks mönnun kröfur  
• Gera peninga fyrirfram - frá hverjum sería sem veitt eru í þínu svæði  
• Leifar tekjur  
• mikill uppgangur iðnaður sem er enn í fæðingu þess og í stakk búið til vaxtar  
• Einstök sér kerfi sem gerir þér kleift (og hver franchisee samkvæmt þér) að byggja 
upp fyrirtæki sem geta loksins keyrt án þín  
• Þjálfun og stuðningur  
• virtu hvíta kraga sería fyrirtæki  
• Become a hluti af a viðskipti menningu með gildi sem er sjaldgæft að finna í þessum 
degi og aldur  
• Samdráttur sem þola iðnaður  
 
 
Ef þú vilt ræða þetta einstaka tækifæri fyrir íslenskan markað næsta skref væri að 
senda ferilskrána til Mike Hanrahan á sales@maid2clean.co.uk 
 


