Franšiza HOT´HORSE,
kot vaša poslovna priložnost

HOT´HORSE zagotavlja najvišjo kakovost zdrave hitre prehrane z izbranimi izdelki iz konjskega mesa.

Spoznajte nas
Kdo smo
Hot-Horse je edina slovenska veriga zdrave hitre prehrane, ki je uspešnost
svojega poslovnega koncepta dokazala z več kot desetletjem in pol
priljubljenosti in močno pozicijo na trgu.
Podjetje Hot-Horse je nastalo leta 1990 iz ideje o zdravi hitri
prehrani, ki je v tistem času v Sloveniji še ni bilo, pa tudi v
svetu je bila ozaveščenost o pomenu zdrave prehrane šele v
povojih. Na trgu smo želeli ponuditi nov, okusen in visoko
kakovosten izdelek z visoko hranilno vrednostjo, ki pa bi
bil hkrati tudi cenovno dostopen in svež 24 ur na dan.
Leta 1995 smo odprli prvi in še danes aktivni kiosk v
Ljubljani, v parku Tivoli, ki je hitro prehrano iz konjskega
mesa v kratkem času spremenil v pravi trend. Blagovna
znamka Hot´Horse je postala pojem kakovostnega
burgerja iz konjskega mesa.
Horseburger – naš paradni izdelek – je doživel številne
poskuse kopiranja, a kljub temu ostaja le eden in edini original
ter zelo jasno umeščen v srcih ciljne publike.

Naš način dela
Vsa leta delovanja smo želeli postati in ostati drugačni od drugih ponudnikov hitre prehrane,
predvsem pa smo želeli biti boljši.
Svojo dejavnost že od začetka opravljamo iz »kioska« in bomo ta koncept ohranili tudi v prihodnje, kljub
temu pa si nenehno prizadevamo za jasno razlikovanje od številnih ponudnikov, ki v kiosku ponujajo
»pleskavico v lepinji«.
Svoje razlikovanje in mesto na trgu tako od vsega začetka temeljimo na kakovostnem izdelku, naš
cilj pa je, da je vsak sestavni del našega izdelka visoko kakovosten in sledljiv, kar pomeni od znanega
proizvajalca slovenskega porekla, ob tem pa velik poudarek dajemo tudi drugačni podobi kioska z visokimi
standardi čistoče in urejenosti. In ne nazadnje - zelo pomemben element v celotni izkušnji so prijazni in
ustrežljivi prodajalci.

Izdelki HOT´HORSE
Bistvo in srce izdelkov HOT´HORSE je že od samega začetka konjsko meso, znanega proizvajalca
in slovenskega porekla, ki ga v različnih variacijah postrežemo skupaj s sveže pečenimi krušnimi
dobrotami, sočno zelenjavo ter raznolikimi namazi in prilogami.
Z leti so se naši izdelki rahlo spreminjali, predvsem pa smo jih izpopolnjevali in prilagajali zahtevam
strank, trendom zdrave prehrane in razvoju podjetja. Ključni izdelki v naši ponudbi so v skoraj dvajsetih
letih ostali enaki in predstavljajo trden temelj naše ponudbe. To so:
•
•
•
•
•
•
•

Horseburger
Žrebičkov zrezek
Žrebičkovi trakci
HOT´HORSE s hrenovko
HOT´HORSE s konjsko klobaso
HOT´HORSE s pivsko klobaso
Mesni sir

Katere so ključne značilnosti
izdelkov HOT´HORSE
Zdrava hitra prehrana: Vsi izdelki temeljijo na konjskem
mesu, uporabljamo kruh, ki je skoraj povsem brez aditivov,
in svežo nepredelano zelenjavo.
Visoka kakovost in svežina: Vsaka sestavina naših
izdelkov mora biti visoko kakovostna, kar dosegamo tudi z
dnevno dobavo vseh ključnih sestavin.
Zadovoljstvo strank: Vsa naša prizadevanja so usmerjena
v to, da je stranka zadovoljna in da se vrača, ob tem pa
svoj obrok lahko sestavi po svoji želji.
Dostopnost: V Hot-Horsu svoje stranke postrežemo 21 ur
na dan ter 362 dni v letu. Izdelke HOT´HORSE odlikujeta
tudi cenovna dostopnost in odlična vrednost (kakovost in
količina) za ceno.
Urejenost in čistoča: Sledimo visokim standardom o
urejenosti in čistoči prodajnega mesta.

Konjsko meso je zdravo

Franšizna ponudba HOT´HORSE
Podjetje Hot-Horse s franšiznim modelom širi svojo dejavnost na slovenskem trgu in vstopa na nove
tuje trge. Se nam želite pridružiti?

Prednosti franšize HOT´HORSE
• Vstopate v franšizni sistem uveljavljene blagovne
znamke HOT´HORSE.
• Na nasičenem trgu hitre prehrane imate z blagovno
znamko HOT´HORSE jasno pozicijo in se razlikujete
od tekmecev, s čimer ste bolje zaščiteni pred
neposredno konkurenco na vašem območju.
• Pridobite celotno opremo prodajnega mesta, znanje,
izkušnje, dobavno verigo in vse konkretne rešitve po
sistemu »na ključ«.
• Zagotovljena vam je stalna podpora matične družbe,
tako pri pripravi in uvajanju kot tudi pri poslovanju
vaše franšizne enote.
• Za delovanje vašega lastnega prodajnega mesta
HOT´HORSE potrebujete le majhno ekipo, predvsem
odvisno od odpiralnega časa, lokacije oziroma
velikosti prodajnega mesta.
• Razvoj in nadgrajevanje produkta nista vaš
strošek in skrb.

Kaj nudi franšiza HOT´HORSE

Kaj vključuje nakup franšize HOT´HORSE
• Pravico do prodaje izdelkov HOT´HORSE (s pravico do uporabe blagovne znamke HOT´HORSE).
• Opremo prodajnega mesta: koncept vzorčnega »kioska«, ki smo ga razvili za preprosto in hitro
odprtje franšizne enote, ali opremo za vaše prodajno mesto.
• Operacijski priročnik, ki predstavlja celostno in operativno podlago za uspešno poslovanje.
• Usposabljanje za uspešen zagon poslovanja in podporo pri uspešnem poslovanju.
• Franšizno licenco.
• Prvo polnjenje.
• Vso potrebno programsko opremo za učinkovito poslovanje.
• Kontinuiran razvoj izdelkov pod blagovno znamko HOT´HORSE.

Katere kvalitete iščemo pri franšiziju
•
•
•
•
•

Prodoren poslovni duh.
Zaupanje v blagovno znamko HOT´HORSE in sposobnost identificiranja z njeno osebnostjo.
Veselje do dela z ljudmi in dela v gostinskem poklicu.
Dinamična in pozitivna osebnost z zdravo življenjsko filozofijo.
Sposobnost slediti našim temeljnim vrednotam delovanja, ki so prijaznost, poštenost in
transparentnost.
• Sposobnost zagotavljanja storitve in izdelka, ki temelji na naših vrednotah: vrhunski izdelki,
zadovoljstvo kupca, urejenost lokacije, čistoča, prijaznost, svežina in hitrost postrežbe ter zdravje.

Kako do več informacij o
franšizi HOT´HORSE
Zavedamo se, da je odločitev za novo poslovno
pot oziroma nakup franšize težka in odgovorna,
zato bomo naredili vse, da vam na tej poti
pomagamo. Bi želeli več informacij o nakupu
franšize HOT´HORSE? Pišite na info@hot-horse.si
in zahtevajte vaš izvod vprašalnika potencialnemu
kandidatu za nakup franšize. V naslednjem koraku
vas bomo povabili na informativni dan, na katerem
boste podrobno spoznali naše izdelke in način dela
ter dobili odgovore na vsa vprašanja.

Kot predan partner in franšizor vam bomo na vaši
novi poslovni poti nudili vso potrebno podporo.
Verjamemo, da je vaš uspeh tudi naš uspeh!

Naslov za več informacij
Hot-Horse d.o.o.
Bezenškova ulica 11, 1000 Ljubljana
+386 1 521 14 27
info@hot-horse.si
Matej Pogačnik

