PanIQ Evi FRANCHİSE/BAYİLİK SİSTEMİ
Sektörün lider markalarından PanIQ Evi olarak İzmir’de yakaladığımız başarıyı başka illere de taşımak
istiyoruz. Belirli bir bedel karşılığında, PanIQ Evi standartlarını sağlamak ve sürdürmek koşuluyla siz de
PanIQ Evi ailesinin bir parçası olabilirsiniz.
PanIQ Evi olarak birlikte büyümek, sektöre yön veren markalardan biri olmak ve ileride çok daha
büyük projelere bayilerimizle birlikte ortak imza atmak için sizi de aramıza bekliyoruz.

Neden Franchise/Bayilik ?
* Franchise, başarılı bir iş fikri etrafında toplanmış küçük girişimcilerin, büyük firma gibi davranmasını
sağlar.
* Franchise kuruluşları karlılık ve genel performans açısından franchise olmayana kuruluşlara oranla
çok daha başarılıdırlar. Bunun nedeni, üzerinde çok çalışılmış, denenmiş ve uygulamaya hazır hale
getirilmiş etkili iş sistemlerin kullanılmasıdır. Bu yüzden franchise sistemi, sıfırdan oluşturulmaya
çalışılan bir işe ve sisteme göre, ticari riske en aza indirger. Bir sistem yaratmak için vakit ve enerji
harcamak yerine oturmuş bir sistemle hemen para kazanmaya başlayabilirsiniz.
* Franchise sisteminde kendi işinizin sahibisinizdir ama sistemin desteği sayesinde yalnız kalmazsınız.

Franchise Adaylarında Aranan Özellikler:




Girişimci bir ruha ve başarma hırsına sahip olmak
Başarılı bir iş geçmişi ve yönetim tecrübesi
Yatırımın gerektirdiği finansal kaynaklara sahip olabilmek

Destek Hizmetleri:


İşletmecilerimize, oyun alanının açılış hazırlıkları süresince ve açılışın ilk gününden itibaren
pazarlama, reklam, satın alma ve lojistik, eğitim, insan kaynakları, operasyon, kalite kontrol
gibi yoğun destek hizmetleri verilmektedir.

Yatırım Şartları:


YATIRIM maliyeti; oyun alanının yerine, tipine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişmekle birlikte
yatırım maliyetleri değişkenlik göstermektedir.

Yer Seçimi:




Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler, alışveriş merkezleri, sinema, okul, dershane
yakınları, ulaşımın rahat olabileceği bölgeler, Gerçek Evden Kaçış Oyunları işletmeciliğine
uygun ana arterler, aranan özellikler arasındadır.
Oyun açılacak lokasyon, PanIQEvi yetkilileri tarafından onaylandıktan sonra kiralanır.

Fiziksel Özellikler:


Fiziksel özellikler, PanIQ Evi yetkilileri tarafından belirlenmiş kriterlerde olmalıdır. Bu bilgiler
sizlere, birebir görüşmeler neticesinde aktarılacaktır.

Konsept :
“PanIQEvi : Başlangıç”
Gerilim/Korku Temalı Oyun.
Gülşen Sarıoğlu: Mutlaka deneyin. Dikkat edin kendi cigliklarinizdan sağır olabilirsiniz :))
Elif Benzer: Keşke hafızamızı kaybedip bi daha gidebilsek ama kaybetmeden de korkabilirim
Ali Peker: Daha fazla param olsa bahşiş bile verirdim S Ü P E R
Konsept :
“PanIQEvi : Korku Seansı”
Korku Temalı Oyun.
Lütfullah Cangür:Cok iyi bence bitane daha don al yanina :D
Arina Serdar Pakar Çetin:Ruhumu teslim ettim!!!! Gerçekten korku isteyenlerin tek adresi! Ellerinize
sağlık arkadaşlar! Cesaretiniz varsa deneyin!
Serkan Yalnız :İzmirde ki bütün oyunlari geziyoruz ama su ana kadar ki en korku ve heyecan dolu ev
hepsinden kaçtık ama birtek bu evden kaçamadık tekrar gideceğiz :D

Sorularınız ;
Franchise/Bayilik için bilgi@paniqevi.com adresine mail atarak ya da 0552 205 0552 ve 0232 404 22
22 numaralı telefonlardan bizi arayarak ulaşabilirsiniz.
PanIQ Evi ® Franchise sistemine göstermiş olduğunuz ilgiye tekrar teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
PanIQ Evi.

