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Biżuteria

wą, jednak w miarę upływu
czasu, firma rozszerzyła
swoją działalność handlową
także na rynek detaliczny.
Ada plus
– Rozwój handlu wielkopoSieć Ada Plus wprowawierzchniowego i wzrost
dziła nowe logo oraz
znaczenia zakupów w galeriach
zmieniła wizerunek stohandlowych spowodował, że od
isk partnerskich.
roku 1995 spółka rozpoczęła dywerFirma Ada Plus zajmuje się wysyfikację swojej działalności handlotwarzaniem i sprzedażą srebrnej biwej – mówi Paweł Korobacz, dyrektor
żuterii. W swojej ofercie ma ok.10 tys.
sieci detalicznej Yes. – Naturalną konsekwenróżnych wzorów, przygotowanych przez specjacją tych zmian rynkowych było stworzenie sieci
listów od pokoleń związanych z projektowaniem i wytwarzaniem biżuterii. Wszystkie wyroby podlegają rygorystycznej sklepów firmowych pod znakiem Sklepy Jubilerskie Yes.
W 1998 roku Yes rozpoczęło tworzenie sieci sprzedaży dekontroli oraz spełniają normy określone przez polskie prawo
talicznej opartej o system franczyzowy. Obecnie liczy ona 79
probiercze.
– Ostatnio poszerzyliśmy ofertę handlową o nowe wzory z sklepów, z czego 57 działa na zasadzie franczyzy, a 22 to jedwyższej półki cenowej, tworzone z uwzględnieniem upodo- nostki agencyjne. Yes prowadzi także dwa sklepy własne.
– Do końca bieżącego roku Yes planuje otwarcie jeszcze
bań polskiego konsumenta – mówi Marzena Łyszcz, dyrekczterech, sześciu sklepów. W ciągu najbliższych czterech lat
tor handlowy firmy Ada Plus.
Na terenie całej Polski działa ponad 900 punktów sprzeda- firma chce zbudować sieć liczącą 120 punktów – mówi Paweł
ży, w których można nabyć biżuterię z logo Ada Plus. Od po- Korobacz. - Chcemy być obecni w najlepszych lokalizacjach
wszystkich liczących się centrów handlowych,
czątku 2009 roku utworzonych zostało 30 nozarówno nowo budowanych, jak i już istniewych stoisk partnerskich. Wyroby firmy
jących, tych z ugruntowaną pozycją na rynku.
można znaleźć także u naszych sąsiadów. Ada
Osoba, która chce przystąpić do sieci Yes, poPlus ma 161 punktów w Czechach, 38 na terewinna dysponować kwotą minimum 150 tys.
nie Słowacji i 8 w Niemczech. Stoiska z biżuzł, które zostaną przeznaczone na inwestycję
terią mieszczą się w sklepach z odzieżą, upow nakłady trwałe. Pozostałe koszty (wyposaminkami, kosmetykami oraz w kwiaciarniach
żenie, towar) w tym wariancie ponosi Yes.
i są uzupełnieniem prowadzonej działalności
Franczyzobiorca może również zainwestować
handlowej.
większe środki: np. 300 lub 800 tys. zł – wówFirma poszukuje partnerów handlowych w
czas dodatkowo ponosi koszty wyposażenia
miejscowościach liczących więcej niż 15 tys.
lub wyposażenia i towaru. Ma wtedy odpomieszkańców, prowadzących już działalność
Aleksandra
wiednio korzystniejsze warunki współpracy,
handlową w atrakcyjnej lokalizacji. PrzystąpieSkawiniak
a udział Yes maleje. Kandydat może sam zanie do sieci nie wiąże się z żadnymi opłatami,
menedżer ds. rozwoju
proponować lokal o powierzchni 55-75 m2,
partner musi jedynie wnieść wkład finansowy na
sieci Zielony Kot
ale nie ma takiego wymogu, gdyż Yes stale
poziomie od 10 do 100 tys. zł. Wielkość punktu
monitoruje rynek lokali handlowych i dyspojest uzależniona od wysokości tego wkładu.
Od kilku miesięcy
nuje szeroką ofertą propozycji lokalizacyjnych
Ada Plus oferuje swoim franczyzobiorcom w
obserwujemy
na terenie całego kraju. Sklep powinien
pełni wyposażone stoiska: podświetlane gabloty,
znaczący wzrost
mieścić się przy głównym ciągu komulady i ekspozytory do srebra. Zapewnia
zakupów biżuterii
nikacyjnym lub w centrum hanszkolenia produktowe, dostęp do matedokonywanych przez
dlowym. Preferowane są lokale
riałów reklamowych oraz bezpłatne
zagranicznych
znajdujące się na parterze z
opakowania na biżuterię z logo firturystów, który jest
narożną witryną.
my. Według przedstawicieli sieci
efektem osłabienia
Yes oferuje swoim
inwestycja zwraca się po 6 do 18
złotówki.
partnerom pomoc w przygomiesięcy od otwarcia stoiska.
towaniu lokali, know-how,
specjalistyczne szkolenia i
Sklepy
wsparcie reklamowe. Firma nie
Jubilerskie Yes
pobiera bieżących opłat franczyNowa kolekcja biżuterii Yes pojawi się
zowych, a jedynie jednorazową
w sprzedaży jesienią tego roku.
opłatę wstępną w wysokości 15 tys. zł.
Od blisko 30 lat Yes zajmuje się proInwestycja zwraca się średnio w ciągu
dukcją oraz sprzedażą biżuterii. Począttrzech lat.
ki związane były z działalnością hurto-
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