Franczyza
OTWÓRZ PUB Z PINTĄ!
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CO OFERUJEMY
PINTA to najbardziej rozpoznawalna marka
na rynku piw rzemieślniczych w Polsce i jedna
z bardziej rozpoznawalnych w Europie.

Lokale PINTA to sprawdzone połączenie
znakomitej jakości piwa prosto z browaru,
atrakcyjnego i zróżnicowanego menu
oraz swobodnej atmosfery, jak w pubie
„z sąsiedztwa”.
W pubach stawiamy na sprawdzony model
biznesowy, który od lat przynosi zyski
w lokalach PINTA Wrocław i PINTA Warszawa.
Naszym franczyzobiorcom zapewniamy
wyłączność w danej lokalizacji i wspieramy
ich w zarządzaniu pubem i rozwoju biznesu.
Prowadzenie lokalu pod marką PINTA to
stały dostęp do cenionych i powtarzalnych
jakościowo piw rzemieślniczych oraz
autorska oferta kulinarna!

W CZYM POMAGAMY
Wesprzemy Cię na etapie biznes planu
oraz pomożemy przy wyborze, projekcie
i uruchomieniu lokalu.
Podzielimy się naszym know-how dotyczącym
m.in. zarządzania pubem, standardów
operacyjnych i gospodarki magazynowej.
Zorganizujemy szkolenia przed otwarciem
i podczas prowadzenia lokalu.
Będziesz mieć dostęp do wyników finansowych
w czasie rzeczywistym i bieżące wsparcie
w realizacji celów biznesowych.
Pomożemy w marketingu lokalu – zyskasz
dostęp do materiałów promocyjnych
i markowych gadżetów oraz wsparcie m.in.
w promocji online.
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CZEGO OCZEKUJEMY
Franczyzobiorca powinien zapewnić lokal
w atrakcyjnym miejscu, o powierzchni od
200 m�, z możliwością uzyskania koncesji
na sprzedaż alkoholu. Dla mniejszych
pubów mamy ofertę lokali patronackich.
Liczymy na Twoją przedsiębiorczość
i bycie otwartym na współpracę. Bardzo
dużą wagę przywiązujemy do jakości
oferowanych produktów i poziomu obsługi
klientów pubów.
Ważny jest spójny wystrój, odpowiedni
asortyment i zarządzanie lokalem zgodne
z księgą standardów i regulaminem
pubów PINTA.
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HISTORIA
SUKCESU MARKI
PINTA to największy browar rzemieślniczy w Polsce
– od założenia w 2011 roku lider tego segmentu rynku.
Mamy największe doświadczenie w polskim krafcie
i dostęp do najnowocześniejszych technologii.
Nasza roczna produkcja to ponad 25 tys. hektolitrów piwa
– dostępnych w beczkach, butelkach i puszkach.
Stawiamy na różnorodną ofertę – w 2021 roku uwarzyliśmy
ponad 100 różnych piw, w tym 73 premierowe.
Używamy składników najwyższej jakości – w 2021 roku
sięgnęliśmy po 61 odmian chmielu, 57 rodzajów słodu,
14 szczepów drożdży, bakterii, blendów.
Współpracujemy z browarami z zagranicy i eksportujemy
nasze piwo do 23 krajów.

W 2021 roku PINTA została
uznana przez Ratebeer.com
za najlepszy browar w Polsce,
1 z 10 w Europie i 1 ze 100
najlepszych na świecie!
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HISTORIA
SUKCESU PUBÓW
Pierwszy pub PINTY został otwarty we Wrocławiu,
we wrześniu 2018 roku. PINTA Warszawa wystartowała
w maju 2021 roku. Oferta pubów spotkała się
z dużym zainteresowaniem klientów – od pierwszego
miesiąca działalności oba lokale były na plusie.

NAJWIĘCEJ SPRZEDANYCH
PIW PINTY W POLSCE.
PRZYROST SPRZEDAŻY
TO 20-30% ROK DO ROKU.
WYPRACOWANY ZYSK
NA POZIOMIE 15-20%.

Sprzedaż w okresie
15.05-31.12.2021 r.:

Piwa lane (szt.)
Piwa butelkowe (szt.)
Dania z menu

OBA LOKALE BEZ STRAT
W CZASIE PANDEMII.
75 709
9425
29 755

48 017
5588
12 749

JAK DOŁĄCZYĆ
Znajdź lokal o powierzchni min. 200 m�
»»» upewnij się, że możesz w nim uzyskać koncesję »»»
skontaktuj się z nami, aby uzyskać naszą opinię
na temat lokalizacji i otrzymać budżet operacyjny
»»» przelicz swoje możliwości finansowe »»»
podejmij współpracę z PINTĄ!
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KONTAKT
Jeśli spodobał Ci się pomysł na prowadzenie
lokalu PINTA, napisz na adres e-mail:

franczyza@browarpinta.pl

