
 

  ماجستير في ليبيا  Clean2Maidتراخيص ا�متياز 
  ما ھو ا�متياز الرئيسي؟ 

  
في  Clean2Maidومثال على (امتياز ماجستير ھو المكان الفرنشايز التي لديھا نظام ثبت في بلد واحد 

  ). مثل ليبيا(رية في بلد آخر عروض على ترخيص لع3متھا التجا) المملكة المتحدة
  ا�متياز الرئيسي 

  
  . في التحدث إلى ا;شخاص الذين يرغبون في منح التراخيص ماجستير في ليبيا Clean2Maidيھتم 

  
Clean2Maid 100مع أكثر من . إدارة المملكة المتحدة ھو امتياز ناجحة في السوق التنظيف المنزلي 

في  9000اFن يوفر العمل لبعض عمال النظافة  Clean2Maidتحدة ، ا�متياز التجاري في المملكة الم
  . الجزر البريطانية

  
  . يبحث اFن لمزيد من التوسع في السوق الليبية Clean2Maidمع وجود في ايرلندا وكندا أيضا ، 

  
  الذي نبحث عنه؟ 

  
Clean2Maid يد وكالة إدارة في قطاع خدمات موقفا ا�متياز الرئيسي لتمكين الطالب الناجح لتقديم مفھوم فر

  . التنظيف المنزلي
  

Clean2Maid دارية والتجاريةOسيكون لديك . تسعى للحصول على �عب طويلة ا;مد مع قوي الفطنة ا
وسوف تحتاج إلى القدرة على حصر حق . تجربة تشغيل مشروعك التجاري وتطوير شبكة من ا�متياز

  . حزمة للعمل في السوق الليبية Clean2Maidا�نتخاب في المملكة المتحدة 
  

Clean2Maid إذا كنت تعتقد أنك تمتلك جميع الصفات . � تسعى ل3متياز وحدة واحدة في ھذه المرحلة
  . سنكون مھتمون يتحدث إليك Clean2Maidالمطلوبة لتطوير الع3مة التجارية في ليبيا 

  
ھؤ�ء الناس ھم المستفيدون . ا;زواج الخروج للعملالطلب على الخدمة عمليا الركود دليل على أنھا أكثر 

ھو بالفعل مفھوم ثبت منذ عام  Clean2Maidا;عمال . Clean2Maidمشغول با�متنان للخدمة وكالة 
منازل جمع الغبار مھما في ا�قتصاد ويؤدي . ، مع ارتفاع ھوامش الربح وزيادة الطلب من العم3ء 1993

وقد نما قطاع الخدمات . �recessionalمتياز � تزال قوية ، حتى في أوقات الطلب على تراخيص الخدمة وا
الماضية كما ا;زواج المزيد والمزيد من الخروج للعمل  20المنزلية تنظيف باطراد على مدى السنوات ال 

  . لخدمة أنماط الحياة التي تريدھا
  

. وك3ھما من المناصب اOدارية --ستير ليس ھناك التنظيف التي تشارك ا�متياز أو أصحاب الترخيص ماج
، ھل سيكون في وضع جيد ل3ستفادة من قوة الع3مة التجارية وتنمو ) مانح ا�متياز(المرخص له ماجستير 

  . عملية ا�نتخاب كبيرة في ليبيا
  

   Clean2Maidمزايا ترخيص ماجستير 
  

  : ايا مثل ا�متياز ماجستير يوفر لك العديد من المز Clean2Maidالفرصة 
  
  الحقوق الحصرية في منطقة ك ا�متياز ، وليس مجرد الوكيل • 
  ا�رتياح في معرفة كنت مساعدة اFخرين تنمو أعمالھم كمنظفات سكنھم تقديم خدمة تشتد الحاجة إليھا • 
  انخفاض اجمالى ا�ستثمارات بالمقارنة مع غيرھا من المفاھيم رخصة ماجستير • 
  العمل  المرونة في ساعات• 
  
. ، والقدرة على استخدام الخبرة في ا;عمال التجارية غير محددة تفوق صناعة المعرفة Clean2Maidل

  . وقال أن سيدنا ا�متياز المتقدمين يجب أن تمتلك صفات معينة



  
  حزمة  Clean2Maidالترخيص ماجستير 

  
  . في منطقتكم المتفق عليھا Clean2Maidستمنح لك الحقوق الحصرية لتطوير نظام تشغيل ا�متياز 

  
لن تكون ھناك حاجة إلى ا�ستثمار في المباني الليبية ، ومنتجات التنظيف أو المركبات مبزز ، يمكن أن تدار 

  . يمكن تشغيل ا�متياز التجاري من المنزل أيضا. أعمال وكالة ا�متياز من مكتب صغير أو المنزل
  

  :  Clean2Maidوسوف تتلقى التالية مع سيدھم رخصة . ة الرئيسيةا�متياز سيدنا وأصحاب ا�متياز الدولي
  
  برنامج التشغيل في ليبيا • 
  . سيدھم ا;رض الليبية Clean2Maidعلى حقوق لبيع تراخيص ا�متياز في جميع أنحاء • 
  . وع3مات الخدمة والرموز التجارية ا;خرى Clean2Maidالحق في استخدام الع3مات التجارية • 
  والدراية لتطوير ا�متياز الشركات الب3د • 
  في المملكة المتحدة للدعم المستمر والتدريب وتطوير ا;عمال  Clean2Maidالتواصل مع • 
  وضع البرنامج الوطني لحساب ا�متياز • 
  والدراية الفنية لكيفية خلق الوعي بالع3مة التجارية في ليبيا • 
  تكرار العم3ء  ومعرفة كيفية خلق ھوامش قوية مع• 
  الدعم والنسخ ا�حتياطي لفريق اOدارة العليا من ذوي الخبرة • 
  !) ونحن نفعل ما ھو يقول على القصدير(لدينا اسم ماركة متميزة • 
  . ع3مة تجارية معترف بھا للحصول على جودة والتزام الخدمة• 
  وماجستير ا;راضي المحمية ، وسخية الترخيص الحصري • 
  الملكية وطرق التعريب واستخدامھا في ليبيا  Clean2Maidنظم • 
  قاعدة المعرفة عبر اOنترنت • 
   1993بنموذج أعمال ناجح منذ عام • 
  

، والتي سوف  Clean2Maidوعلى المرخص له الحصول على درجة الماجستير في برنامج ا�متياز ثبت 
وجائزة ا�متياز في المناطق الجغرافية المعينة في صاحب ا�متياز الرئيسي تجنيد اOرادة . التكيف مع بلدھم

المحلية الخاصة بھم تنظيف الوكالة في  Clean2Maidالترخيص لھا سيد امتياز ، ليبحث ا;فراد لتشغيل 
  . ليبيا
  

  ا�ستثمار 
  

سوف تعتمد على حجم ا�ستثمار في اOقليم رخصة ماجستير اتخذت آي إي تخصيص عدد تراخيص ا�متياز 
وسوف تتخذ شكل رسوم ا;ولية الدفع مقدما وبعد ذلك ، غير . تملة داخل منطقة جغرافية ا�متياز الرئيسيالمح

  . وا�متياز الرئيسي Clean2Maidمحفوظة الحقوق الجارية ليتم ا�تفاق عليھا بين 
  

ي ذلك دليل سيد سوف ا�متياز الحاجة إلى تحمل تكاليف إضفاء الطابع المحلي على حزمة ا�متياز بما ف
  . وا�تاوات رسم شھري ثابت. العمليات

  
، واOتاوات على كل ا�متياز سيكون  50/50ونود أن تقسيم رسوم ا�متياز ا;ولي على كل ا�متياز المعينين 

  . لصالح أصحاب ا�متياز الرئيسي 75/25تقسيم 
  

من ا�متيازات على النحو المرغوب فيه داخل وبعد ذلك ا�متياز الرئيسي السماح لفتح أو إعادة بيعھا كما العديد 
  . منطقة ا�متياز الرئيسي

  
كما ا�متياز ماجستير ھل يكون المرخص له من السوق الليبية وستكون مسؤولة عن إدارة كل الخاص 

Clean2Maid الخاصة جنبا إلى جنب مع عملية تنظيف بيع تراخيص ا�متياز �حتمال ا�متياز .  
  

  ت ا;ساسية الصفات والمھارا



  
  خلفية ناجحة في مجال ا;عمال التجارية • 
  أخ3قيات قوية • 
  في شكل اللفظي والكتابي ) الليبية(التواصل جيد • 
  توضيح ، عنيد والعمل الجاد • 
  تمتلك القدرة والموارد المالية للتجنيد ودعم ا�متياز المحلية • 
  . خبرة سابقة في تطوير وإدارة الشركات• 
   Clean2Maidة والموارد لبناء الع3مة التجارية القدر• 
  القدرة على تشغيل النظام التجريبي للشبكة • 
  القدرة على العمل وحده ، وقيادة فريق • 
  مبيعات خبرة • 
  التشغيلية  Clean2Maidالحماس لوالقدرة على المشاركة الكاملة في التحسين المستمر ;نظمة • 
  ير والمھارات ا�جتماعية جيد بين ا;فراد ، والتأث• 
  روح الريادية • 
  تعودھم على بيئات العمل والتعامل مع المھنيين ورجال ا;عمال على حد سواء • 
  

  الصفات المثالية والمھارات 
  
  التجربة السابقة في منح حقوق ا�متياز • 
  مبيعات قوية تجربة • 
  ى في السوق الريادة وتنظيم المشاريع والتمتع كونھا الشركة ا;ول• 
  صناعة المعرفة • 
  

  تدريب ودعم فني 
  
  التدريب الشامل في المملكة المتحدة في ليبيا و • 
، بما في ذلك عمليات يوم إلى يوم ،  Clean2Maidإدارة المعارف ا;عمال لنجاح عمليات ا�نتخاب • 

  وا�نتخاب دعم النظام ، والنمو امتياز 
  دعم المبيعات والتسويق والتدريب وال• 
  البنية التحتية الحالية لدعم دورھا الخاص بوصفھا الوكيل الرئيسي للع3متنا التجارية في بلدكم • 

  التنميط المعرفة للمساعدة في الحصول على امتياز المرشحين قوي 
  ا;ولية والمستمرة المساعدة في إدارة نظام ا�نتخاب مزدھرة • 

أفضل على نطاق المنظومة  Clean2Maid 'Sweep2Leftالمعرفة وروح وراء • ع3مة تجارية 
  الممارسات 

  دعم اOدارة من خ3ل دعمنا فريق ماجستير • 
  عمليات الدعم من خ3ل الزيارة الميدانية والھاتف وا�نترنت مساعدة الكمبيوتر • 
  نظم تكنولوجيا المعلومات المساعدة • 
  وظائف إدارية • 
  نظام الفوترة • 
  ي العادي المشاورة ا�متياز التجار• 
  استعراض وتحليل ا;عمال • 
  التسويق مدخ3ت • 
  تطوير المنتج الفرنشايز • 
  مساعدة الع3قات العامة • 
  التدريب ا;ولي في المملكة المتحدة مع زيارة إلى مواقع ا�متياز • 
  دليل لعمليات التعريب • 
  الخط الساخن الدعم التقني • 
كنت توطين ببساطة . م الذي تحتاج إليه من ذوي الخبرة وأفضل الممارسات والمعرفة من ا�متيازالدع• 

  . الحزمة
  المساعدة في فتح ا�متياز الخاص ماجستير • 



  في الثقافة وا�قتصاد المحلي  Clean2Maidتقديم المشورة في تكييف النظام • 
  

  جرد الصغيرة 
  
  ين متطلبات الحد ا;دنى من الموظف• 
  من كل امتياز منح في منطقتك  -- جعل المال مقدما • 
  المتبقية الدخل • 
  الصناعة المزدھرة التي � تزال في بداياتھا وتستعد للنمو • 
لبناء ا;عمال التجارية التي يمكن تشغيلھا ) وا�متياز كل منھا تحت أنت(نظم الملكية الفريدة التي تسمح لك • 

   في نھاية المطاف دون لكم
  توفير التدريب والدعم • 
  مرموقة ا;بيض ق3دة ا�متياز التجاري • 
  كن جزءا من ثقافة التعامل مع القيم التي من النادر أن نجد في ھذا اليوم وھذا العصر • 
  صناعة الركود مقاومة • 
  
  

السيرة الذاتية على  إذا كنت ترغب في مناقشة ھذه الفرصة الفريدة للسوق الليبية الخطوة التالية ستكون ارسال
   sales@Clean2Maid.co.ukھانراھان مايك في 

  
 


