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متیس شرکت سرمایه گذار برند اسپاس در ترکیه

      شـرکـت مـکپا،صـاحـب امـتیاز بـرنـد کـافـه-اسـنک اسـپاس 
بـا مـدیـریـت عـلی سـوزمـن، اولـین دارنـده دکـترای افـتخاری از 
امـریـکا و رئـیس اتـحادیـه غـذا و قـهوه اروپـا بـا تجـربـه ۵۰ سـال 

فعالیت در صنعت قهوه 

     شــرکــت گــلکسی مــشاور ســرمــایــه گــذاری، مــسئول پــروژه 
راه انــــدازی کــــافــــه-اســــنک اســــپاس و مــــدیــــر اجــــرایــــی قــــرارداد 
فـرانـچایـز بـرنـد اسـپاس  بـا سـابـقه فـعالـیت رسـمی در تـرکـیه از 

سال ۲۰۱۱

      شـرکـت ایـنوسـتا بـا بـیش از ۲۰سـال تجـربـه مـوفـق داخـلی 
و خـــارجـــی در راه انـــدازی مـــراکـــز تـــجاری،مـــدیـــریـــت و اجـــاره 
واحــــــدهــــــای تــــــجاری در مــــــراکــــــز خــــــریــــــد و فــــــودکــــــورت هــــــا، بــــــا 
مـــــــدیـــــــریـــــــت اوزگـــــــور یـــــــاووز بـــــــعنوان مهـــــــره اصـــــــلی و مـــــــشاور 

مستقیم گروه متیس 

شرکای تجاری:



کانسپت کافه-اسنک اسپاس

مدل سرویس دهی : Table Service سفارش پشت میز 

نحوه تامین محصوالت : از تامین کنندگان
                        (بدون هیچ گونه پخت و پز در کافه)

تعداد شیفت پرسنل : ۲ یا ۳ شیفت، ۵-۷ نفر 
                                (با توجه به موقعیت شعبه)

مکان یابی : مغازه حداقل ۱۲۰مترمربع با بر ۸ متر 
                           (محیط بسته و باز برای سیگار)

رنگهای مجاز طبق استاندارد: مشکی،سفید
                             (رنگ مکمل: فیروزه ای،مسی)



پشتیابی مرکزی کافه-اسنک اسپاس

طراحی  منحصر به فرد

پشتیبانی منابع انسانی و آموزش

نظارت از راه دور از طریق دوربین و ارائه 
اصالحات موردی در طول ساعات کاری 

تامین کننده منفرد جهت تحویل محصوالت 

خدمات برندینگ و مارکتینگ از دفتر مرکزی



مراحل اجرایی راه اندازی
ثبت شرکت 

عقد قرارداد نمایندگی (ده ساله)

مکان یابی و عقد قرارداد مغازه

طراحی مغازه و نقشه معماری

فاز اجرایی راه اندازی (تعمیرات،ساخت،دکوراسیون، مبلمان، صدا، دوربین و …. …)

سفارش تجهیزات آشپزخانه و نصب

استخدام و آموزش پرسنل 

قرارداد و سفارش محصوالت

بازگشایی مغازه

مدیریت شعبه در صورت نیاز سرمایه گذار



 روند اجرا در شعبه نمونه
 کافه اسپاس -شعبه کوشتاش بیلوکدوزو



گروه محصوالت ارائه شده



مبالغ سرمایه گذاری

تجهیزات 
ساختمانی

خرید 
مواد اولیه

صنایع 
چوبی

تجهیزات 
آشپزخانه

فاز 
اجرایی

طراحی و 
نقشه 
معماری

قرارداد 
مغازه

حق 
فرانچایز

ثبت 
شرکت

$10,000 $2,500
 $10,000

تا 
 $15,000

$40,000
 $30,000

تا 
 $40,000

$10,000 $20,000 $60,000 $2,500

مبلغ کل سرمایھ گذاری: بین  200,000$  تا $180,000

طراحی و نقشه معماری: طراحی معماری و نقشه های مکانیک،الکتریک،گاز و آب و …..

فاز اجرایی: کارهای ساختمانی،تخریب،ساخت کف و سقف و دیوار،لوله کشی،برق کشی،رنگ و … 

تجهیزات ساختمانی: تابلو،دوربین،سیستم صوتی،هواساز و …..

ثبت شرکت: حداقل سرمایه یک میلیون لیر و سهامداران میتواند کامال ایرانی باشند.

قرارداد مغازه: اجاره مغازه ۵۰۰۰ دالر(۱۵هزاردالر پول پیش - ۵هزار دالر حق بنگاه- ۵ هزاردالر کرایه ماه اول)



Cafe & Snack

جهت مراجعه حضوری و مشاوره میتوانید با نماینده ما ، شرکت آراد به شماره و آدرس 
زیر ارتباط برقرار نمایید.

تهران، میدان آزادی، ابتدای بزرگراه جناح، پالک 21، واحد 13
تلفن:

 66028234-6


