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Vlastní podnikání v Jihlavě?
Bankovní a poradenská franšíza Partners market nabízí příležitost
tisíc korun a potenciál pro další růst
je velký. Aktuálně chceme otevřít
pobočku v Jihlavě a hledáme osobnosti, které dobře znají právě tento
region.
Jaké další vlastnosti by měl budoucí majitel pobočky mít?
Platí, že se daří osobnostem s kapitálem ve výši alespoň 500 tisíc korun, které chtějí osobně řídit pobočku a umějí vést lidi. Nemusí však být
přímo z oboru financí. Velká skupina
úspěšných franšízantů přišla z jiného
oboru, umíme jim ve všem pomoci.
Přemýšlíte o vlastním podnikání?
Velmi dobře rozjetý byznys
představují bankovní a poradenské pobočky Partners market
a nemusíte být ani mistři z oboru.
Partners marketům se daří a jejich
obraty rostou. S ﬁnancemi totiž
potřebuje pomoci téměř každý!
O konceptu poboček, požadavcích na nové franšízanty i nabízené
podpoře s námi hovořil ředitel sítě
Partners market, Martin Hrůša.

Jaká je vize Partners marketů?
Naším heslem je Vše o penězích pod
jednou střechou. Lidem v menších
městech zpřístupňujeme produkty
největších finančních společností,
jejichž pobočky tu ve velké většině
chybí. Uvnitř Partners marketu je
i pobočka UniCredit Bank a s tím
jsou spojeny i veškeré související
bankovní služby, které zároveň generují majiteli pěkný pasivní příjem.
Zavedené Partners markety dnes
dosahují měsíčního obratu přes 700

Jakou pomoc od vás tedy mohou
noví franšízanti čekat?
Franšízantům pomáháme od prvních
kroků, s výběrem lokality, pronájmem pobočky, vybudováním bankovního místa. Zajišťujeme marketingovou a IT podporu i software,
stejně tak bezplatné vzdělávání celého
týmu pracovníků. Umíme poradit
s náborem zaměstnanců a podpořit
při budování klientské základny. Už
po roce provozu generují pobočky

průměrný měsíční obrat přes 300 tisíc
korun.

250 milionů Kč
celkový obrat
Partners marketů
v roce 2017

720 tisíc Kč
měsíční obrat
top marketů

300 tisíc Kč
obrat marketu
po prvním roce

www.partnersmarket.cz

Chcete se stát majitelem
Partners marketu?
Kontaktujte:

606 888 729
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Každý krok
pomáhá

Prevence až pod nosem a pro všechny zdarma
na charitativní akci Každý krok pomáhá.
Podpořte dobrou věc a udělejte něco pro své zdraví. Přĳďte za námi
do Jihlavy 16. 6. 2018 a uvidíte, že pro vás zdravotní pojišťovna OZP
umí udělat spoustu věcí, i když jste ještě u jiné zdravotní pojišťovny.

Využijte:
•
•
•
•

Preven
prohlídk tivní
y
během a jsou
pro každ kce
éh
zdarma. o

16. června 2018
(10.00 – 15.30 hod.)

Jihlava

•

kontrola zraku
měření složení těla
měření nožní klenby
kontrola pigmentových
znamének
konzultace se
zástupci OZP

(Sportovně relaxační centrum Český mlýn)

Další program:
•
•
•
•
•
•
•

Biketrialová show Martina Šimůnka
BESIP: tým silniční bezpečnosti
skákací hrad
tvarování balonků
malování na obličej
soutěž OZP
další doprovodný kulturní program

Charitativní akci
pořádá Oborová
zdravotní pojišťovna

