
SPRAWDZONE KNOW-HOW
i GOTOWY POMYSŁ NA BIZNES



ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

CO WARTO WIEDZIEĆ

Metalizacja odbłyśników
Polerowanie kloszy

Naprawa LED
Spawanie uchwytów

Wymiana kloszy/obudowy
Adaptacja z wersji ANG/USA na EU

Oklejanie folią
Czyszczenie wnętrza

Montaż soczewek Bi-LED, DRL
Malowanie wnętrza 

Gradobicie
Parkingówki

Przygotowanie pod lakier

REGENERACJA REFLEKTORÓW USUWANIE WGNIECEŃ PDR

Punktowych uderzeń
kamyków

Podłużnych pęknieć

NAPRAWA SZYB SAMOCHODOWYCH

Firma Auto Gamma działa na rynku
od 1993 roku. Zdobyliśmy ogromne 
doświadczenie w trakcie naszej pracy, 
które pozwala nam na zaspokojenie 
potrzeb klientów na najwyższym
poziomie. Grono naszych Klientów
 wciąż się powiększa.
Jesteśmy liderem i największa firmą 
w Polsce zajmującą się wszelkimi 
usługami dotyczącymi regeneracji
i adaptacji reflektorów. Stąd też idea, 
aby zwiększyć swoje możliwości
korzystania z naszych usług poprzez 
tworzenie placówek na terenie Polski, 
a w kolejnych latach i całej Europy, 
aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
Klientów i być dostępnym w zasięgu 
ręki na kolejnych obszarach kraju.



NASZA OFERTA

Koszt inwestycji sięga ok. 120 tys. netto - zwrot z inwestycji już nawet
w pierwszym półroczu od otwarcia Placówki 
Umowa zawarta na okres 5 lat z możliwością kontynuacji; opłata wstępna
w wysokości 40 tys. netto (opłata uwzględniona w kosztach inwestycji)
Opłata miesięczna to 8,5%  od sprzedaży netto , nie mniej niż 4000 zł netto
Opłata miesięczna marketingowa to 2% od sprzedaży netto, nie mniej niż 1500 zł netto
Prognozowany miesięczny zysk netto po pierwszym okresie działalności
z zatrudnieniem na ok. 5 osób to kwota powyżej 50 tys.
(wskazana kwota przychodu nie jest ofertą handlową)
Wygodny panel Klienta franczyzowego w naszym sklepie internetowym
do zakupów produktów typu klosze, obudowy i inne akcesoria
do lamp samochodowych z możliwością ich odsprzedaży na marżach 40% - 60%



TO WAŻNE
Prowadzisz Przedsiębiorstwo pod prężnie rozwijającą się i rozpoznawalną marką
w branży motoryzacyjnej na innowacyjne usługi z przyszłością.

Odnosisz korzyści na ciągłych kampaniach reklamowych AUTO GAMMA;
Inwestujemy w sprawdzone i zwrotne działania marketingowe.

W ramach opłaty franczyzowej oferujemy pełny pakiet szkoleń (miesięczny)
podstawowy + doszkaszalanie; wsparcie w zakupie wyposażenia; dzielimy się nie 
tylko marką, ale również know-how w części teoretycznej (bogato opracowanego 
podręcznika operacyjnego know-how) oraz praktycznej i fachowej pomocy w części 
szkoleniowej, a także pozostajemy do dyspozycji w trakcie prowadzenia działalności, 
w ramach opłaty poza wsparciem w wyborze lokalizacji i szkoleniami otrzymasz 
także pakiet materiałów marketingowych  oraz zestaw ubrań roboczych na start.

Franczyzodawca zapewnia ciągłość promowania marki w sieci poprzez reklamy, 
pozycjonowanie, udostępnianie informacji na temat otwieranych nowych placówek; 
W ramach prowadzonych kampanii marketingowych, których koszty te są ujęte w 
opłatach bieżących , przede wszystkim przeznaczamy środki na globalną reklamę, 
pozycjonowanie strony Franczyzobiorcy, aktualizacje materiałów reklamowych, 
zarządzanie stroną internetową autogamma.pl oraz promocję na portalach. 

Centrala Sieci zapewnia Franczyzobiorcom pełen zakres wsparcia we wszystkich 
istotnych i decydujących momentach, związanych z realizacją procesów
wewnętrznych zachodzących w placówce franczyzowej. Wsparcie to jest
niezbędnym elementem transferu know-how, jaki Franczyzodawca zapewnia
podczas trwania umowy franczyzy. Szereg doświadczeń, związanych
z powstawaniem i zarządzaniem własną, profesjonalną placówką AUTO GAMMA 
pozwala na praktycznie nieograniczony dostęp do wiedzy operacyjnej, a także
do skutecznych narzędzi pozyskiwania i utrzymywania klientów, gwarantując
w ten sposób osiąganie lepszych wyników ekonomicznych.



Franczyzobiorca powinien dysponować lokalem o powierzchni min. 100 m2
(własność lub najem) z dostępnym parkingiem

Zarejestrowana działalność gospodarcza pod Placówkę AUTO GAMMA

Nie oczekujemy specjalistycznych kompetencji; przede wszystkim liczymy
na zaangażowanie w prowadzenie Firmy oraz chęci; Marka AUTO GAMMA
charakteryzuje się tym, iż daje właścicielom salonów franczyzowych
(Franczyzobiorcom Systemu) dużą swobodę działania. Działają oni, jako niezależni 
przedsiębiorcy i z tego tytułu samodzielnie ponoszą odpowiedzialność przed
wszystkimi organami prawa i kontroli. We własnym zakresie i na własną
odpowiedzialność prowadzą działalność operacyjną profesjonalnej placówki
AUTO GAMMA, politykę kadrową i finansową. Mile widziane doświadczenie w prowa-
dzeniu przedsiębiorstwa oraz umiejętności w zarządzaniu personelem. 

Preferowane miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, z łatwym dojazdem i dostępem 
do parkingu dla klientów min. 5 miejsc; lub miejscowości oddalone do 10 kilometrów 
od większych miast (Każda proponowana oferta będzie rozpatrywana indywidualnie. 
Lokalizacje położone blisko siebie mają mniejsze szanse na akceptacje);
Idealnym rozwiązaniem będą lokalizacje z łatwym dojazdem, przy głównych ulicach, 
z miejscem parkingowym. Mogą to być lokalizacje znajdujące się na obrzeżach 
miasta; będą również atrakcyjniejsze pod względem oferowanych stawek czynszu 
najmu , co również ma wpływ na rozwój przedsiębiorstwa wraz z oczekiwanym 
zyskiem.



KONTAKT

franczyza@autogamma.pl

Skontaktuj się z nami
530 225 525
www.autogamma.pl


