SUCCESVOL STARTEN ALS FRANCHISENEMER
Een nieuwe franchisenemer moet goed van start gaan. De franchisegever helpt en ondersteunt een
nieuwe franchisenemer dan ook optimaal gedurende de opstartfase. Toch zijn er wellicht
onderdelen waar minder aandacht aan wordt besteed, of de franchisegever heeft niet de middelen
om een gedegen aanvangsopleiding te verzorgen. Deze training biedt franchisenemers de kans om
alles te weten te komen over de belangrijke aspecten van het franchisenemerschap.
Resultaat
Na deze training ben u op de hoogte van alle belangrijke aspecten omtrent franchising, het
ondernemen binnen een franchisesamenwerking en de manier waarop u een constructieve bijdrage
kan leveren aan de formule.
Doelgroep
De training is bedoeld voor franchisenemers, die op het punt staan een franchisecontract te
tekenen of recent getekend hebben.
Opzet
De opleiding omvat een breed spectrum van onderwerpen verdeeld over een aantal modules. De
opleiding maakt gebruik van diverse lesmethoden, want variatie stimuleert het leerproces. Er wordt
aandacht besteed aan zowel de theorie als de praktijk. U zult binnen alle bedrijfsfacetten van een
franchiseorganisatie momenten van herkenning hebben, maar ook geprikkeld worden om de
theorie en praktijk in uw eigen organisatie uit te werken. De opleiding biedt daarnaast een
mogelijkheid om ervaringen te delen en uit te wisselen met collega-cursisten.
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Inhoud
Tijdens deze kennismaking wordt onder andere aandacht besteed:
•

Introductie franchising

•

Ondernemingsplan

•

Juridische zaken

•

Financieel management

•

Marketing

•

Operationele aspecten

•

HRM

•

Overlegstructuren

Duur
De training beslaat 2 dagen van 08:30 tot 18:00 uur.
Kosten
De kosten bedragen € 2.495, inclusief cursusmateriaal en catering, exclusief BTW.
Locatie
Nader te bepalen
Informatie
Mocht u meer willen weten over deze opleiding of heeft u interesse neemt u dan contact met ons
op via onderstaande contactmogelijkheden.
Wij hopen op de komst van u of uw collegae.
T 010 249 22 90
E info@nffo.nl
I www.nffo.nl
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