
ФРАНШИЗА ПЕКАРНI
ПОВНОГО ЦИКЛУ

Прибутковий бізнес із перевіреною бізнес-моделлю



IсторIя Pekker

Ми створити пекарню, яка відповідала б нашій філософії — сучасно, доступно і дуже 
смачно. Пекарня Pekker — це унікальна бізнес-модель, де найкращі пекарські традиції 
органічно поєднуються з якісним сервісом для покупців.

Ми використовуємо натуральні продукти, а більшість процесів з виготовлення продукції 
– це ручна робота пекарів. Якість наших виробів завжди залишається бездоганною. 

Pekker поєднує в собі пекарню повного циклу виробництва, кондитерську, й справжню 
кав’ярню. Це дозволяє задовільнити попит максимальної кількості покупців.

За два роки динамічного розвитку та одержання високих прибутків, ми переконались
у перспективі створення власної мережі.
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Франшиза від пекарні Pekker — це можливість розпочати власний
успішний бізнес у будь-якому місті. Станьте частиною команди, 
що динамічно розвивається



Це ідеальне поєднання товарних груп, яке 
дозволяє охопити якомога ширшу авдиторію

Наш
асортимент

ВипIчка

ХлIб

КондитерськI
вироби

ПIца
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НапоI



Переваги бIзнес-моделI Pekker 

Відпрацьовані бізнес-процеси

Відсутність посередників: 
власне виробництво, особистий 
контроль якості

Висока торгова націнка 
– 200-350%

Демократичні ціни, що 
забезпечують показники як-от: 
Оборот-Прибуток-Стабільність

Асортимент для усіх 
вікових категорій

Висока рентабельність

01.

02.

04.

05.

03.

Прибуток з першого 
місяця роботи07.

06.
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₴32

~8.970 чеків*

*формат «Стандарт»

борошна

КАВИ

сирУ

начинок

щомісячно
 

середній чек

₴283.000*

середньомісячний валовий
прибуток

 

₴172.224*

виручка щомісяця
 

БIзнес у цифрах
На це було витрачено:
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18кг

кг730

кг230

кг65



Ми знаємо, як отримувати прибуток з першого
дня роботи, і готові навчити вас!

Франчайзинг з Pekker

Швидкий старт: ваша пекарня запрацює
вже через 30 днів

Стійкість в умовах кризи

Готова фінансова модель

Швидка окупність

Маркетингова підтримка
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$3.000

3%

від $15.500

1 місяць

Особливості:
Площа – 30-40 м²
Електрична потужність – від 15 кВт
Уся продукція з собою
Асортимент: хлібобулочна продукція, піца, 
гарячі та холодні напої

ФIНАНСИ

Паушальний внесок
 

Роялті
 

Розмір інвестицій

 
1-й рIк

Чистий прибуток Рентабельність

2-й рIк

3-й рIк

Вихід на самоокупність 

від 12 міс.
Окупність інвестицій

Формат «МIнI»
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від ₴45.000/міс.

від ₴70.000/міс.

від ₴80.000/міс.

22%

28%

30%
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$3.500

3%

від $17.000

Особливості:
Площа – 40-70 м²
Електрична потужність – від 20 кВт
Посадкові місця за стійками
Асортимент: здоба, хліби, кондитерські 
вироби, піца, гарячі та холодні напої

ФIНАНСИ

Паушальний внесок

Роялті

Розмір інвестицій
 

1-й рIк

Чистий прибуток Рентабельність

2-й рIк

3-й рIк

Формат «Стандарт»
1 місяць
Вихід на самоокупність 

від 9 міс.
Окупність інвестицій
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від ₴68.000/міс.

від ₴85.000/міс.

від ₴100.000/міс.

25%

28%

31%



$4.000

3%

від $22.000

1 місяць

Особливості:
Площа – 70-100 м²
Електрична потужність –від 20 кВт
Посадкові місця за столиками
Асортимент: здоба, хліби, кондитерські
вироби, піца, гарячі та холодні напої

ФIНАНСИ

Паушальний внесок

Роялті

Розмір інвестицій

 
1-й рIк

Чистий прибуток Рентабельність

2-й рIк

3-й рIк
Вихід на самоокупність

від 6 міс.
Окупність інвестицій

Формат «Кафе-пекарня»
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від ₴100.000/міс.

від ₴125.000/міс.

від ₴1.450.000/міс.

30%

33%

35%



До примIщення

ЗагальнI вимоги 

- Підведені комунікації: вода, каналізація,
   вентиляція.
- Фасадне приміщення
 

- Центральна вулиця / площа 
- Пішохідна зона з високим трафіком
- Район навчальних закладів, офісних приміщень
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До локацII



Допомога у пошуку приміщення та його погодження

Підписання договору про співпрацю.

Розробка ескізного проєкту пекарні згідно стандартів компанії від
візуалізації до детального робочого плану.

Проведення ремонтних робіт, закупівля обладнання, меблів, предметів інтер’єру.

Підбір, навчання та атестація персоналу Вашої пекарні.

Вибір приміщення

Договір

Розробка дизайн-проєкту

Ремонтні роботи

Персонал

Здійснення щоденного супроводу діяльності пекарні після відкриття.

Запуск пекарні та супровід

ПIдтримка партнерIв до запуску
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Розробка стратегії просування пекарні

Маркетингова підтримка

Щоквартальний аналіз економічних показників діяльності закладу

Регулярне оновлення основного меню

Технологічна підтримка

Щоденний супровід діяльності 

ПIдтримка партнерIв пIсля запуску
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Ми будемо раді особисто обговорити
умови нашого співробітництва

+38 (097) 583 70 16

Менеджер з розвитку

ПочнIть високорентабельний бIзнес
з мIнIмальними капIталовкладеннями

+38 (067) 255 17 01

 bakerypekker@gmail.com

https://franch.site/ua
https://www.instagram.com/pekker_bakery/
https://www.pekker.com.ua/
https://msng.link/o/?+38 (067) 255 17 01=tg
https://msng.link/o/?+38 (097) 583 70 16=tg
https://msng.link/o/?380672551701=vi
https://msng.link/o/?380975837016=vi

