Zveme Vás do Maloobchodní sítě BRNĚNKA
Co je k tomu potřeba?
-

podpis franchisingové smlouvy (kopie dokladů – ŽL/OR, DIČ)
platební kázeň, dodržovat poskytované doby splatnosti faktur
akceptovat sortiment letákové akce – viz. níže (mimo linie MINI)
měsíční poplatek 500 Kč = 605 Kč s DPH
předpokládá se odběr zboží z VO skladů RAPO a JASO - velikost odběrů je „doporučena“ min. 15%
cca 6x za rok (zpravidla první pondělí v měsíci) se koná od 1500 do 1700 hod. pracovní schůzka
majitelů prodejen, 2x ročně Veletrh na Veletrhu BRNĚNKY

Nabídka sítě – výhodnost členství v MSB:
tabulka dodavatelů: nabízí široký sortiment zboží pro prodejny potravin s dohodnutými výhodnými
podmínkami, jako jsou: delší doby splatnosti, slevy ze základního ceníku dodavatele (3% - 14%) i další
procenta při platbě v hotovosti, řešení způsobu reklamací a vratek, apod. Z nabídky dodavatelů každého
sortimentu je možno si vybrat, není podmínkou odběr od všech dodavatelů a ani velikost odběrů. Při
využívání těchto dodavatelů a jejich slev je možno docílit cca 5% navýšení hrubého zisku z obratu
prodejny.
letákové akce MSB (dále jen LA): velký leták cca 120 položek, malý leták cca 40-50 položek,
celkem 17 akcí za rok (14 dnů akce, týden pauza) a letní leták. Pracovní formou letáku je tabulka zasílaná
e-mailem, která obsahuje podmínky realizace LA pro obchodníka (nákupní a prodejní ceny, obchodní
podmínky, marže, atd.). Prací s nákupní cenou a prodejem za obvyklou marži před zahájením akce
(případně i po skončení) je reálné docílení i vyšší než obvyklé marže. Zboží je zpravidla možné dodat i
v menším množství, než je uvedeno v základním balení. Požadavkem MSB je mít všechno zboží, které je
v letáku. Prodejní ceny jsou doporučené jako maximální, jejich úprava směrem dolů na prodejně je možná.
další nabídky MSB:
 zajištění informovanosti z legislativy v činnosti „obchodu a služeb“, možnost účasti na seminářích
z oblastí: bezpečnost práce, požární ochrana, legislativa, zákony, vyhlášky, zákon o obalech, hygiena,
potraviny, a další. Pořádáme jarní a podzimní Veletrh na Veletrhu, společenské a poznávací akce.
 členství MSB ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (možnost informací, novely zákonů,...)
 tok informací – tabulky LA, aktuální cenové relace, možná forma objednávek, komunikace s centrálou
sítě, apod., je uskutečňován e-mailovou poštou
 MSB má vypracován provozní a grafický manuál na vedení MO jednotky. Nabízí členům poskytování
odborného poradenství a vzdělávání včetně personálu
Noví členové vstupují do linie STANDARD, řady „A“- „E“. Řady „A“, „B“, „C“, „D“ jsou dle velikosti měsíčního
obratu a s velkým letákem, který obsahuje cca 120 položek. Mají povinnost dodržování listingu a od
dodavatelů dostávají bonusy. Řada „E“ má malý leták bez povinnosti dodržování listingu a od dodavatelů
dostávají část bonusů. Při plnění „bonusových podmínek“ poskytuje VO sklad RAPO kvartální bonus 1%
nebo 3% z odběru prodejny.
Pro malé prodejny, zejména s obratem do 300 tis./měsíc, nabízíme také linii MINI. I pro ně je celková
nabídka stejná, jen neprezentují LA. Poplatek všech členů je stejný.
Případné další dotazy na centrále MS BRNĚNKA, Purkyňova 45, 612 00 Brno – Královo Pole,
Ing. Šimbera, tel.: 541 243 425, 602 710 556, e-mail: simbera@brnenka.cz nebo p. Švec, tel.: 724 281 129.
Těšíme se na Vaši návštěvu v prodejnách Maloobchodní sítě BRNĚNKA.

Centrála MS BRNĚNKA

