
Формат бизнеса франчайзинг ресторанної сфери, франчайзинг в сфері 
громадського харчування

Страна происхождения Україна
Год начала деятельности 1998
Год начала франчайзинговой деятельности 2001
Год начала деятельности в Украине для иностранных брендов
Регион развития франшизы Україна

Количество точек (в разрезе каждой страны работы)  по состоянию на 01.04.2021 года - 103 ТТ
Собственных 7
Франчайзинговых 96
Также работает на рынках следующих стран

Стоимость франшизы (вступительный платеж) 10 000 $, 12 000$, 15 000$
Расходы на запуск точки, включая вступительный платеж 60 000 $, 95 000$, 180 000$
Роялти 2,5%
Рекламный взнос, другие платежи відсутні
Срок действия договора франчайзинга 5 р.
Срок окупаемости від 20 міяців
Прибыль в точке на вложенную гривну за год

Количество персонала на точке від 7 Sliceформат, від 13 PizzaCelentano
Требования к помещению окремий ресторан / приміщення ТРЦ / food court;

площа від 80 м² (для SliceCelentano від 30м2);
фасадні вікна, перша лінія;
високий трафік пішоходів
сусідство з навчальними закладами; офісами; банківськими 
закладами; ітд. (бажано);
380 В / від 55 кВт. 

Требования к городу від 20 тис.населення
Портрет идеального франчайзи

Описание франшизы • Вдала і випробувана концепція
• Готові рішення для ресторанного бізнесу перевірені роками
• Франчайзинговий, маркетинговий, логістичний супровід, 
навчання та консультації на будь-якому етапі розвитку бізнесу
• Програми додаткових продажів: доставка, дитячі свята та 
майстер класи, програма TO GO
• Школа Pizza Masters, де ми вчимо не лише як готувати 
найкращу піцу, але й робити з цього шоу
• Постачаємо найкращі продукти, в тому числі Private Label, 
форму, елементи інтер’єру, упаковку, забезпечуємо системне 
партнерство з виробниками напоїв та інгредієнтів до ваших 
страв 
• Як доказ, багато наших ресторанів працюють безперервно 
вже більше 20 років

Преимущества сети, что покрывает вступительный платеж Вхід в мережу, Прорахунок фінансової моделі, Дизайн проект, 
Навчання персоналу

Услуги франчайзера своим франчайзи надання кваліфікованої допомоги в дослідженні і оцінці 
торгової зони;
розрахунок інвестиційної моделі;
оцінка ефективності бізнесу;
надання консультаційної підтримки при підписанні договору 
оренди;
технологічне проектування;
здійснення архітектурно-будівельного та авторського нагляду;
організація бізнес-процесів установи;
надання допомоги з організації операційної діяльності, 
стандартів організації бізнес-процесів;
організація системи управлінського обліку, консультаційна 
підтримка по організації бухгалтерського обліку;
організація системи підбору кадрів, надання моделі 
мотиваційної програми та методики атестаційної оцінки 
персоналу;
навчання адміністративного і лінійного персоналу, персоналу 
кухні;
передача технологій приготування фірмових страв 
(технологічні карти, виробничі карти, опис технологічних 
процесів);
надання підтримки при відкритті закладу;
маркетинговий супровід;
розробка нових асортиментних програм і сезонних і 
тематичних меню;
підтримка на всіх етапах бізнесу.

Особенности обучения и запуска, рекламная и другая поддержка

Ссылка на Ваш видеоролик https://franchcelentano.com/

Детальное раскрытие информации о сети, показателях ее развития, финансовых условиях, об особенностях пакета, который 
передается франчайзи, требования к потенциальному партнеру в значительной мере ускоряет поиск качественных 
потенциальных франчайзи. Вы должны заполнить все поля анкеты.

Pizza Celentano

Pizza Celentano – найбільша мережа піцерій України з понад 20-річною історією. 
Pizza Сelentano не наслідує, а створює своє. Перша і найбільша саме українська мережа ресторанів, перший франчайзинг в Україні, 
перша еспресо каво машина, перша піца EGOїста, інгредієнти до якої ти обираєш сам, перше власне онлайн радіо, перша програма 

лояльності у ресторанній сфері EGOїсти, перший в Україні Pizza Drive. Pizza Celentano – стала першим рестораном для більшості 
українців

Сьогодні ми будуємо наші ресторани за принципом LEGO :) Вивчаємо локацію і наповнюємо її кращими опціями. В розширених 
форматах Pizza Celentano тепер присутні кілька "кубиків", з яких складається ресторан. Крім італійської піци в ресторані може бути 

Mozzarella Bar - тут Mozzarella Master покаже вам, як готується моцарела.  Pasta Bar - тут «народжується» справжня паста за 
італійськими рецептами. Food & Wine - вино і продукти для гурманів. KidsCelentano  з різноманітними атракціями для найменших 

гостей, SliceCelentano -для найменших форматів та багато інших Lego-пазлів


