
Contact10 motive 
pentru a deveni 
francizat bam boo

Fii propriul șef, dezvoltă-ți propria 
afacere!

bam boo îți oferă această 
oportunitate prin lansarea 
sistemului de franciză. 

Vizitează www.bamboo.ro pentru 
mai multe informații despre 
franciză.

Franciza bam boo presupune o investiție 
mică și este ușor de implementat, ceea  ce 
reprezintă o oportunitate extraordinară de 
business. 

Sistemul de franciză bam boo pune accentul 
pe o ofertă de produse unice la prețuri 
accesibile.

franciza@bamboo.ro, www.bamboo.ro

Tel: 031 405 86 38, Fax: 031 405 86 39

Bam boo este unul dintre cele mai 
cunoscute și apreciate branduri din 
România

Încrederea clienților în brand. Majoritatea 
locuitorilor din marile orașe din România 
au cumpărat de la bam boo cel puțin o 
dată, mulți sunt clienți fideli

75% din produsele bam boo sunt sub 20 
de lei iar 50% au prețul sub 10 lei, ceea ce 
înseamnă că sunt accesibile pentru toate 
buzunarele

Rotația stocurilor este între 60 și 90 de zile

Operare simplă a afacerii

Investiție profitabilă cu costuri mici. 
Profitul anual poate varia între 50.000 și 
100.000 de euro; acesta depinde 
bineînțeles de locația și de 
managementul magazinului

Training intensiv înainte de a deschide 
franciza

Susținere din partea echipei de franciză

Suport de Marketing, Resurse umane, IT, 
etc.

Layoutul magazinului este flexibil și poate 
fi adaptat în multiple tipuri de locație
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Alegerea câștigătoare
de business



Intră pe  www.bamboo.ro, secțiunea 
FRANCIZĂ și află detalii despre 
sistemul nostru de franciză.  
Urmărește-ne pe Facebook și Twitter 
pentru a fi la curent cu produsele, 
noutățile și campaniile bam boo.

http://www.facebook.com/bamboo.magazinedeco
https://twitter.com/#!/bambooRomania

Vizitează magazinele bam boo pentru 
a beneficia de o experiență directă 
despre cum se operează un magazin. 

Studiază produsele, vezi cum sunt 
percepute de clienți, intră în 
atmosfera specifică bam boo.

Este foarte simplu. După ce faci vizita 
de teren în magazine, nu aștepta: 
completează formularul de înscriere! 
Îl găsești pe site-ul www.bamboo.ro, 
la secțiunea FRANCIZĂ.

Trimite formularul cu informațiile 
cerute direct din site alegând 
opțiunea  "trimite formular" sau  
printează-l  și trimite-l scanat la adresa 
dedicată franciza@bamboo.ro sau 
prin fax la 031 405 86 39; îl poți 
expedia și prin poștă la sediul nostru 
din Calea Dorobanților, numărul 239, 
sector 1, București. 

După ce primim formularul completat 
de tine, vei fi contactat pentru 
următorii pași.
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