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CINE SUNTEM...

Încă din 2013, COFFEE 2 GO se doreşte a fi o reţea naţională de module închise cu servire asistată (kioşk-
uri), a căror formă, brevetată la OSIM, urmăreşte pricipiul conform căruia “ambalajul vinde produsul”.
Astfel, forma unică de pahar de cafea devine atat un simbol al conceptului cât şi un avantaj competitiv.

La finalul anului 2016 am dezvoltat un alt concept, de mini coffee-shop-uri, denumit Coffee 2 Go -

Inside. Intr-un spatiu de 18-25 mp preparam si comercializam bauturi atat in regim “to go” dar si “to

stay”, oferind clientilor confortul de a sta la masa, savurandu-si cafeaua, ferit de capriciile vremii

Deschizand pana acum mai mult de 44 de locaţii, amplasate în Bucureşti, Braşov, Braila, Pitesti, Cluj-

Napoca, Constanta, Sibiu, Buzau, Alba Iulia, Targoviste şi Piatra Neamţ, reţeaua se dezvoltă în sistem de

franciză, ajungând în curând să fim prezenţi în toate oraşele importante ale României. In curand vom

deschide si in Galati, Craiova, Timisoara, Bacau..

Cifra de afaceri la finalul anului 2019 a depasit 1.500.000 euro, transformandu-ne astfel intr-una din

cele mai mari retele de coffee-shop-uri din Romania.

Dezvoltarea brandului are la baza sistemul de francizare; acesta obliga francizatii sa achizitioneze

echipamentele si o parte din materia prima de la francizor, iar redeventa lunara este 200 Euro.
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CONCEPTUL...
Nu e doar Ally McBeal cea c reia i place “coffee to go”. Cultura cafelei tradi ionale seă î ţ
adapteaz la rutina vietii zilnice. Pentru cei care consider cafeaua ca fiind o parteă ă
indispensabil a vie ii lor, g ndi i-v la momentele n care a i fost nevoi i s nduraă ţ â ţ ă î ţ ţ ă î ţi
cafeaua mult prea amar , fierbinte i diluat servit la automatele de cafea. Ia ghiciti!ă ş ă ă
Asta nu trebuie s se mai nt mple. Ziua de lucru trebuie s fie productiv , nuă î â ă ă
mizerabil . Deci, uite-ne cu cea mai buna “coffee 2 go”.ă
Dar cum o vindem? Cum vinzi un produs cu o concuren at t de puternic ? A trebuitţă â ă
s creem un impact at t de dramatic nc t cumparatorul s se g ndeasc cu adevarat laă â î â ă â â
o decizie pe care n mod normal o ia din obi nuin , aleg nd pe autopilot un brandî ş ţă â
familiar.
Indiferent de c t de conving tor sau bine promovat este produsul, aveam nevoie de unâ ă
ambalaj cu impact care s asigure succesul v nz rii. Din p cate, nu avem luxulă â ă ă
timpului. Daca amabalajul nu spune o poveste, clar i conving tor n cateva secunde,ş ă î
cump r torul nu se va obosi s i-o imagineze. Va merge c tre alternativele d jă ă ă ş ă e a
cunoscute.
Asta ne duce inapoi la problema vechilor obiceiuri i alternative. Cafeaua nu e de ajunsş
s fie “interesant ”…ea trebuie sa fie clar diferit i demonst abil mai bun dec tă ă ă ş r ă â
alternativele d j existente, care de obicei se afl doar la doi pa i.e a ă ş
Cum este posibil ca un produs nou s comunice i s se diferen ieze n decurs de doar 5-ă ş ă ţ î
10 secunde?! R spunsul este prin a comunica vizual printr-un ambalaj unic iă ş
î ă ţ îş ăndr azne . Cu alte cuvinte, cele mai de succes produse, de obicei i prezint atu-urile
prin ambalaj i prezentare. A trebuit s nc lc m obiceiurile de v nzare a cafelei printr-ş ă î ă ă â
o culoare ocanta i un mod de servire inedit.ş ş
“Coffee 2 go” avea nevoie de ambalaj bine studiat, pentru c “ambalajul vinde produsul”ă
Asa c , am mers la OSIM, i am nregistra conceptul “Coffee 2 Go”;ă ş î t un modul de
vânzare asistată ă ăsub form de pahar de cafea. Imaginea genereaz interesul iar
calitatea amplific . Dar nu ne-am oprit aici; ulterior, Coffee 2 Go a imbracat si alteîl ă
forme, culori si nuante, adaptandu-ne si respectand un alt principiu care ne
caracterizeaza: “Innovate or die”...
Ce vindem? “vindem timp la pahar”. Vindem timp de calitate, la un pret corect, ambalat
intr-un pahar de unica folosinta. Vindem diversitate. Vindem proximitate. Vindem
noutate. Vindem altceva; intotdeauna vom inova incat sa avem un portofoliul de
produse pe care colegii din piata (concurenta) nu-l au.
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AVANTAJE

-Gestionarea exact a num rului de b uturi prin monitorizarea i corelarea pahare ,ă ă ă ş lor
capace , cafe folosit i b uturi rezultate/v ndute.lor a lei e ş a ă lor â
-Eficien a crescut prin minimizarea cheltuielilor cu regia i cu personalul.ţ ă ş
-Codul CAEN aferent activita ii desf urate implic un numar restr ns de avize iţ ăş ă â ş
autoriza ii de func ionare.ţ ţ
-Apartenen a la un brand puternic cu mai mult de 100 de viitoare puncte de v nzare.ţ â
-Membru al Asociatiei Romane de Franciza
-Suport i consiliere ncep nd cu alegerea spa iului i continu nd pe toat perioadaş î â ţ ş â ă
contractual .ă
-Calitatea constant a materiei prime i diversitatea gamei de produse.ă ş
-Instruirea atent a personalului.ă
-Posibilitatea de a muta franciza dintr-o loca ie n alta, n func ie de oportunit ile deţ î î ţ pţ
v nzare (cu acordul francizorului).â
-Service competent i profesional al utilajelor.ş
-Consiliere juridic privind rela iile de franciz .ă ţ ă
-Designul exterior unic care transmite ideea de “premium”
-Raport pre -calitate-cantitate imbatabil.ţ
-Materiale de identitate vizual , exterioare, (iluminat cu leduri, sigle lateraleă şi
superioare...).
-Inova ii i investitii n brand - n timp vor fi ad ugate noi elemente de design si inovatie aţ ş î î ă
brandului.
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Pentru deschiderea unei francize
aveti nevoie de:

-Spa iu: minim 6 mp (pentru kiosk) si 18-30 mp (pentru Inside) cuţ
vad comercial c t mai mare sau dedicat (cladiri de birouri, institu iiâ ţ
şcolare universitare...)
-Forma de proprietate: Proprietatea constituie un avantaj dar nu este
exclus i varianta de nchiriere.ă ş î
-Utilit i necesare:ăţ
-energie electric : putere minima instalat : 6-8 kWă ă
-racordarea la re eaua de ap potabil (recomandat dar nuţ ă ă
obligatoriu)
-racordarea la re eaua de canalizare (recomandat dar nu obligatoriu)ţ
-S de ine i o societate comercial .ă ţ ţ ă
-Sa completati chestionarul online:
http://coffee-2-go.ro/formular-frranchise-coffee-2-go/
-Analiza formularului tip, analiza locatiei propuse i a poten ialuluiş ţ
economic.
Se va comunica rezultatul analizei n cel mai scurt timp posibil; Dacî ă
rezultatul v confirma ca potential colaborator, se va semnaă va
Contractul de Franciz .ă
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Valoarea investi iei n Franciza Coffee 2 Go Inside incepe de la +TVAţ î 10.000 euro
Aceasta sum include urm toarele:ă ă
-Proiect amenajare interior / exterior
-Elemente de identificare vizuala (logo, caseta luminoasa, liste pret)
-1 vitrina frigorifica cu 2/3 usi
-1 vitrina rece suprapozabila
-1 congelator
-1 blender profesional
-1 e pressor profesionals
-1 rasnita profesionala
-storcator citrice
-totalitatea accesoriilor de bar necesare preparii bauturilor 2 Go
--training

-Amenajare spatiu
-Mobilier personalizat
-Sistem gestiune si fiscalizare POSNet (ecran touch 15’)

Taxa de intrare in franciza Coffee 2 Go Inside este 2000 euro+TVA

Redeven a lunar este de euro + TVA pentru toat perioada contractualţ ă ă ă.200
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Termeni si Conditii













- OFFICE
dedicated  office  coffee - corners
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Valoarea investi iei n Franciza Coffee 2 Go - Office incepe de la +TVAţ î 10.000 euro
Aceasta sum include urm toarele:ă ă
-Proiect amenajare interior / exterior
-Elemente de identificare vizuala (logo, caseta luminoasa, liste pret)
-1 vitrina frigorifica cu 2/3 usi
-1 vitrina rece suprapozabila
-1 congelator
-1 blender profesional
-1 e pressor profesionals
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-totalitatea accesoriilor de bar necesare preparii bauturilor 2 Go
- training
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- URBAN CUPFranciza - URBAN CUP

Termeni si Conditii

Valoarea investi iei n Franciza Coffee 2 Go - Urban Cup este de +TVAţ î 12500 euro
Aceasta sum include urm toarele:ă ă
-Modul Coffee 2 Go, mobil n form de pahar de cafeaî ă
-Transport modul chio cş
-Colantare i personalizare chio cş ş
-Leduri pentru iluminare exterioară
-1 frigider
-1 congelator
-1 blender profesional
-1 e pressor profesionals
-1 rasnita profesionala
-storcator citrice
-totalitatea accesoriilor de bar necesare preparii bauturilor 2 Go
-Sistem de gestiune POSNet (ecran touch 15’)
-Training

Taxa de intrare in franciza Coffee 2 Go Kiosk este de 1000 euro +TVA

Redeven a lunar este de euro (plus TVA) pentru toat perioada contractualţ ă ă ă.200
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CONTACT:
email. coffeeoffice@ -2-go.ro
www.coffee-2-go.ro
www.facebook.com/coffee 2 go romania
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