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Välkommen till en värld
av franchisemöjligheter
i Sverige
Franchise Group är glada att presentera den första virtuella
mässan någonsin för franchisemöjligheter i Sverige, och
därmed fortsätta sitt uppdrag att vara till nytta för
franchisebranschen. Detta en-dags-evenemang är platsen för
framtida franchisetagare och entreprenörer att möta en mängd
kända, samt spännande nya svenska och internationella
franchisekoncept.
Vi har också insiktsfulla och inspirerande samtal som du kan
titta på i våra Masterclass-sessioner, ett Q & A-forum för
att dela kunskap och erfarenhet, samt Fika-området där du kan
underhållas under dina pauser.
Ett särskilt tack till våra fantastiska partners, utställare,
Masterclass-talare och kollegor som alla har hjälpt till att
få dagens evenemang att hända.
Kristina, Fredrik, Simon och Franchise Fair-teamet

<FRANCHISE FAIR 2021/>

Welcome to a world of
franchising opportunities
in Sweden
Franchise Group are pleased to present the first ever virtual
fair dedicated to franchising opportunities in Sweden as part
of their ongoing mission to serve the franchise industry. This
one day event is the place for entrepreneurs to connect with
a variety of well known and exciting new Swedish and International franchise brands.
We also have insightful and inspirational talks you can
watch in our Masterclass sessions, a Q&A forum with peers
in the franchise community to share knowledge and experience
as well as the Fika area where you can be entertained during
your breaks.
A special thanks to our amazing partners, exhibitors,
Masterclass speakers and colleagues who have all helped
to make today’s event happen.
Kristina, Fredrik, Simon and The Franchise Fair team
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Main partners
Baker McKenzie
Baker McKenzie is one of the
leading global law firms. Our Global
Franchise Practice combines deep
experience with technical knowledge and current business terms
to address any franchise-related
issue. We represent franchisors and
franchisees throughout their life
cycles: in the start-up and middle

Marginalen Bank
market stages and as mature
franchise systems. We are here
to help you grow as your go-to,
one-stop shop of advisors.

Vi på Marginalen Bank har hjälpt
franchisetagare med finansieringslösningar sedan 2001 och har långa
kundrelationer med fler än 60
franchisekedjor. Som en av de mest
erfarna inom branschen har vi med
åren skaffat sig djup förståelse för
behoven hos franchisegivare och

franchisetagare och är dessutom
stolt guldpartner till Svenska
Franchise Föreningen.
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Supporting partners
Svenska Franchise Föreningen är en
intresseorganisation som i 50 år verkat
för att franchise som företagsform ska
utvecklas och bedrivas klanderfritt. Vi
är medlemsorganisationen för dig som
arbetar med franchise, både som franchisegivare och som franchisetagare.

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag.
NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen
Svenska Jobs and Society) är en stiftelse
som främjar nyföretagande och entreprenörskap, och moderorganisation för
landets alla NyföretagarCentrum som
erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla
som vill starta eget företag. Senaste året
kom nära 16 000 personer till NyföretagarCentrum för rådgivning. Över 7 000
har startat företag.

Reinventing the intranet, Ziik is the
all-in-one internal communication and
information sharing platform that gets
work done. Intuitive and easy to use, Ziik
drives engagement and collaboration
wherever your teams go to work. Enable.
Engage. Enjoy.

Global Franchise is a magazine for investors
looking for their next business break. For
hard-working, enterprising individuals, the
franchise market is an exciting one. Business
opportunities exist at local, national and international levels in such a huge range of sectors,
that there really is something for everyone. So,
if you are looking for investment opportunities
Global Franchise is for you. The editorial is
packed with advice and support to assist you
in making the right decision, as well as featuring many established companies looking
to grow their business with investors like you.
You will undoubtedly recognize some of the
brands featured, others may be new to you but
established in other countries.

Kosmonaut Produktion har i över 20
år arbetat som helhetsleverantör inom
produktion, montering och tryck med
fokus på bland annat restaurang, hotell
-och butiksinredning, mässmontrar,
festivaler och skyltar. Vi arbetar i alla
typer av material och tar gärna ett övergripande ansvar för din produktion. Från
skiss- och idéstadiet, produktion, tryck
och projektledning till etablering och
utvärdering. Vi har även två studios för
livestreaming, inspelning och fotografering (Stockholm & Falkenberg) samt en
eventlokal (Stockholm).

Franchisepodden är en podd för dig som
vill veta mer om franchise eller om kedjeverksamhet och handel i största allmänhet. Våra gäster är franchisetagare eller
franchisegivare men även personer som
verkar i kedjor som bestämt sig för att driva
verksamheten på annat sätt än genom
franchise.

Business Sweden’s purpose is to help
Swedish companies to grow their
international revenues and international companies to invest and expand in
Sweden. For Swedish companies, we
provide strategic advice, sales execution
and operational support. For international companies we ensure that they
can rely on our knowledge, experience
and extensive network to identify new
business opportunities and achieve an
accelerated return on investment.

Adplorer’s marketing software is an allinclusive digital marketing automation
platform built specifically to manage
Local lead generation campaigns for
franchises. Our technology enables
franchisors to efficiently manage
marketing campaigns across tens,
hundreds or thousands of franchisee
locations. Adplorer automates the
management of campaigns for Google,
Bing, and Facebook, from campaign
creation to reporting, all in one platform.
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Masterclass speakers
Ett brett spektra av ämnen täcks av våra
fantastiska Masterclass-talare som vi tror
du kommer finna insiktsfullt och värdefullt
oavsett om du är ny i franchisegemenskapen eller är mer erfaren inom franchising.
Du kan antingen titta och lyssna på deras samtal under dagen på Masterclassscenen eller komma ikapp senare genom
att besöka vår YouTube-kanal efter mäs�san. Prenumerera på vår YouTube-kanal så
meddelar vi när de är tillgängliga.

<FRANCHISE FAIR 2021/>

There are a wide variety of topics covered
by our stellar lineup of Masterclass speakers
which we feel you will find insightful and
valuable whether you’ve recently joined the
franchise community or are experienced in
franchising.
You can either watch their talks during the
day at the Masterclass stage or catch up at your
leisure by visiting our YouTube channel after the
event. Subscribe to our YouTube channel and
you will be notified when the talks are available.

<Partner, Baker McKenzie/>

Mattias Hedwall
5 viktigaste delarna i ett franchiseavtal.
5 most important parts of a franchise agreement.

<Senior consultant, Franchise Group/>

Pär-Erik Åhnberg
6 saker som gör franchisekoncept attraktiva.
6 things that make franchise concept attractive.

<Vice President, Leasing, Citycon/>
<Co-Founder,Franchisepodden/>

Karin Kisker
5 tips för att välja ett franchisekoncept som passar dig.
5 tips to choosing a franchise concept which is your
perfect match.

Jussi Vyyryläinen
5 saker som en detaljhandlare bör tänka på när man väljer
läge och fastighet för företaget. / 5 things a retailer should
consider when selecting a location and property for their
business.

<Director of Franchise, Lindex/>

Johan Isacson
5 saker att tänka på när man tar ett svenskt varumärke
utomlands. / 5 things to think about when taking a Swedish
brand abroad.

<Head of International Development, The Franchising Centre/>

Farrah Rose
Beredskap - Ta reda på om du är redo att franchisera ditt
företag samt saker att överväga. / Preparedness - Assessing
whether you are ready to franchise your business and criteria to
consider.

<CEO, Swedish Franchise Association/>

Johan Martinsson
Ovärderlig insikt om franchising inom Sverige.
Invaluable insights into Franchising within Sweden.
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<MAKE THE MOST OF THE DAY/>
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Få ut det mesta av dagen

Make the most of the day

Skapa värdefulla kontakter

Create valuable contacts

Dagen handlar framförallt om att hjälpa
blivande franchisetagare och franchisekedjor att komma i kontakt med varandra för att
kunna matcha respektives professionella
karriärambitioner och expansionsplaner. Ta
tillfälle i akt, var inte blyg utan boka möten,
besök montrar, använd chattfunktionen

och Q & A-forumet för att virtuellt mötas,
samtala och diskutera alla saker kring franchising. Franchisegemenskapen är mycket
välkomnande och stödjande och där man
gärna delar med sig av erfarenheter och
kunskaper för att hjälpa varandra på sin
franchisesresa.

Förbered
Det låter så enkelt men att skriva en checklista över saker du vill veta från ett varumärke eller en potentiell franchisetagarkandidat kan verkligen hjälpa dig att vara
effektiv på dagen och maximera din tid.
Vad vill du veta om ett franchisekoncept och deras affärsmodell, nivån på
investering, utbildning och fortlöpande

support? Våra vänner på franchisefinder.se
har en hjälpsam guide som du kan använda för att utveckla dina frågor: Ladda ner
guide för Franchisetagare
Vilka värderingar, färdigheter, personlig
profil behöver dina franchisetagare för att
göra verksamheten till en framgång? Vilka
fördelar har de av att bli en av er?

It sounds so simple but writing a checklist
of things you want to know from a brand or
potential franchisee candidate can really
help you be effective on the day and maximise your time.
What do you want to know about a
brand’s franchise concept and model, the

level investment required, training and
ongoing support provided?
What values, skills, personality traits do
your franchisees need to have to make the
business a success? What benefits will they
have from joining your team/community?

Experience
Våra IT-gurus kommer att finnas till hands
för att säkerställa en praktiskt taget
problemfri upplevelse, så tveka inte att
kontakta dem på: hej@franchisefair.se om
du har problem med att använda någon av
funktionerna.

This event has been designed centred
on you with the ambition of creating an
environment and experience similar to the
real world with added the benefits that
digital can offer such as the convenience
of no geographical restrictions and sharing
information effectively.

Our IT gurus will be on hand to ensure a
virtually painless experience so please
don’t hesitate to contact them at:
hej@franchisefair.se if you are having any
difficulties using any of the functions.

Knowledge sharing

Kunskapsdelning
Teamet på Franchise Group och ett antal
av våra partners kommer också att vara
tillgängliga under dagen för att dela information om sina produkter och tjänster som
kan vara till nytta för dig, oavsett om du är
en entreprenör som startar ditt första företag, en operatör med flera enheter som vill
expandera eller en etablerad kedja intres-

another, have a conversation and discuss all
things franchising. The franchising community is a very welcoming and supportive
group who are happy to share experiences
and knowledge to help one another on their
franchising journey.

Prepare

Erfarenhet
Denna mässa har utformats med fokus på
dig, med ambitionen att skapa en miljö och
upplevelse som liknar den verkliga världen
och med de extra fördelar som det digital
kan erbjuda. Till exempel bekvämligheten
med inga geografiska begränsningar och
att effektivt kunna dela information.

The day is centred around helping connect entrepreneurs with franchise brands
who are a perfect match for one another’s
professional career ambitions and expansion plans. Please don’t be shy and book
meetings, visit stands, use the chat functions and Q&A forum to virtually meet one

serad av att komma in på internationella
marknader.
Q & A-forumet kommer att vara öppet
hela dagen för människor för att fråga om
råd, dela kunskap och insikter om nya
trender eller förändringar i konsumentbeteende här i Sverige och internationellt.

The team at Franchise Group and a number of our partners will also be available on
the day to share information about their
products and services which may be of
useful support whether you are an entrepreneur setting up your first business,
multiple unit operator looking to expand or

an established chain interested in
entering international markets.
The Q&A forum will be open all day for
people to ask advice, share knowledge and
insights about emerging trends or changes
in consumer behaviour here in Sweden
and Internationally.

<Affärsmöjligheten/>

Chicago Roasthouse

<The_business_opportunity/>

Utställare

Exhibitors

Framgångsrika varumärken
som söker franchisetagare

Successful brands
seeking franchisees

Vi har ett brett utbud av franchisevarumärken som
du kan få träffa och som vi föreslår att du planerar ett
möte med. Du kan alltid besöka deras monter och
chatta med någon i deras team och de svarar gärna
på eventuella frågor som du har. Utställarna kommer
också att ha videos att titta på och presentationer att
dela med sig av, och vissa kommer också att ha en
liten gåva eller erbjudande till dig i form av en Goody i
deras monter.

We have a wide variety of franchise concepts for
you to meet and would suggest you schedule a
meeting with them or you can always visit their
stands and chat with one of the team who will be
more than happy to answer any queries you may
have. Exhibitors will also have videos to watch,
presentations to share and some will also have a
gift for you in the Goody bag area of their stand.

Looking for something totally new for the
fast casual take out/delivery concept
market? Our unique prep and production methods enable us to serve freshly
cooked ‘slow food’s such as roasts of
beef, turkey and spareribs just like any
fast foods.

Alert Senior

Coop

Alert Senior är ett bemanningsföretag
som anlitar pensionärer för att utföra
tjänster åt privatpersoner och företag.
Våra uppdrag är såväl inom hushållsnära
tjänster som t.ex. städ, snickeri, måleri,
tapetsering, fönsterputsning, flyttstädning, elarbeten, trädgård, snöskottning,
hemservice och barnpassning, som uppdrag till företag som önskar hyra en extra
resurs inom t ex.företagsbemanning,
kontorsstäd och fastighetsskötsel.

Den första Coop-franchisen grundades
i Stockholm i juni 1990 och har stadigt
ökat i popularitet sedan dess. Coop har
också nyligen utsetts till Sveriges mest
hållbara varumärke i Europas största
varumärkesundersökning om hållbarhet, Sustainable Brand IndexTM. Som
franchisetagare är du inte bara en del
av Coop-familjen, utan bidrar aktivt till
samhället där din butik finns.

Bykalendern

Crispy Pizza Bistro

Bykalender is an exciting Franchise concept from Denmark. We have developed
a unique marketing tool that helps local
businesses to generate more customers
and higher income. Bykalender was
founded back in 2017 and today we are 32
franchise units in Denmark. Earlier in 2021
we started 3 Bykalender units in Norway...
Now we are ready to conquer Sweden!

Crispy Pizza Bistro är ett modernt svenskt
pizzakoncept. Vi serverar kvalitetspizzor,
grymma burgare, flatbreads, chicken wings
och sallader. Våra pizzor är supertunna och
krispiga, men framförallt så är de överlägsna
i smak. Vi använder oss enbart av ekologiskt
svenskt mjöl, kött från svenska gårdar, och
andra högkvalitativa råvaror som höjer pizzorna och burgarna till en helt ny nivå.

Delagott Förvaltning

F45 Training

Delagott bistår bostadsrättsföreningar
med allt inom fastighetsförvaltning ekonomi, teknik, fastighetsskötsel och
underhållsplanering. På Delagott vill vi ta
hand om bostäder på ett engagerat och
omtänksamt sätt. Som franchisetagare
får du tillgång till ett etablerat varumärke,
ett nätverk av kunskap och kompetens
samt befintliga nöjda referenskunder.

F45 Training combines an innovative
training product with one of the most
intelligent business models in the industry. We give our franchisees the very best
opportunity to improve the lives of their
members and enjoy an enviable work/life
balance. Our business model is focused
on adaptability and scalability, and has
a high reputation in over 60 countries
around the world - and still growing!

DuCalme

Femtiofem Plus

DuCalmeCorner är ett modernt yogakoncept som bygger på helhet, hållbarhet och
gemenskap i endigital framtid. Med ett
gemensamt utbud av såväl digitala som
lärarledda klasser blir verksamhetenvarierande, utvecklande och stimulerande
för alla parter. Konceptet har sitt ursprung
i DuCalmeOriginal som har funnits i 20
år ochvihar etablerat bla Bikram Yoga
och Hot Flow yogan i Sverige.Med denna
erfarenhet tar vi oss nu in i framtiden och
gör yogan tillgänglig för många fler genomlokala franchisetagare som fårmöjlighet
att driva sin egen yogastudio.

Vår affärsidé är att aktiva seniorer utför
bland annat städning, trädgårdsarbete &
renoveringar hos privatpersoner, företag & kommuner. FemtioFemPlus AB
finns, med sina ca 40 franchisetagare,
representerade i stora delar av södra och
mellersta Sverige samt 7 i Finland & fortsätter att expandera. Vi är ett av landets
snabbast växande företag, Dagens Industri utsett oss till Gaseller fyra år i rad.

Elcykelpunkten

Fit20

Vi på Elcykelpunkten har som mål att bli
Sveriges största Elcykelkedja. Vi har redan
startatden resan och för att nå målet kommer vi fortsätta expandera via franchise.
Vår vision är attdet ska finnas en elcykel i
varje folkhem och att Elcykelpunkten ska
vara förstahandsvalet vidnyköp. Elcykelpunkten kombinerar rätt produkter,
rätt pris och personlig service och blir
detsjälvklara valet när du handlar elcykel.

Effektiv styrketräning för alla som hatar
gym! Alla borde styrketräna - men få
gör det. Ursäkterna är många men de
vanligaste är. Jag har inte tid. Jag är inte
bekväm på ett gym. Jag tycker det är
tråkigt fit20 har lösningen på alla 3! Med
över 10 000 aktiva medlemmar i 9 länder
vet vi att vårt koncept fungerar.

Fogarolli

Kinga Städ

At Fogarolli we are firm believers in rushing
slowly. Sure, we’ve grown from a single coffee
van to an impressive fleet in 13 years, but we
couldn’t have done it without a focus on quality. Quality ingredients and quality people. And
we would love to continue our steady growth,
but only with franchisees and business partners that are on the same page as us. Passionate entrepreneurs that want to create a life for
themselves representing Fogarolli. Is that you?

Genom våra olika städtjänster vill vi på
Kinga förenkla våra kunders vardag,
oavsett om det gäller regelbunden städhjälp eller städning vid enstaka tillfällen.
Vi är ett modernt, tekniskt, flexibelt och
kundvänligt städföretag som ställer
höga krav på alla led i städningen och
som alltid arbetar hårt för att nå ett så
bra resultat som möjligt.

Garageportexperten

L’Osteria

Vi är vad vi heter – experter på garageportar.
Våra ledord; glädje, professionalism och engagemang genomsyrar vår verksamhet sannolikhet är det också en starkt bidragande orsak till
att vi är marknadsledande idag. Garageportexperten har 27 franchisetagare, över 40 butiker,
en högklassig montagetjänst som en viktig del i
vårt erbjudande. Sedan starten har kedjan levererat och monterat över 280 000 garageportar
till villor, hyreshus och bostadsrättsföreningar
och omsätter idag ca 340 miljoner.

What unites the whole L’Osteria
Famiglia: the idea of the traditional
Italian osteria – with everything that
goes with it. A place where you meet,
dine, drink, and share conversations
in a lively, unique atmosphere with timeless classics of Italian cuisine and
decent portions at fair prices. Every
day we live by this Italian recipe for
success.

Grekiska grill & bar

Lavazza

På GREKISKA är grillen alltid tänd. I våra
restauranger är det öppna köket i centrum
så att du ser hur din beställning tillagas från
färsk råvara till färdig maträtt. Vår meny
präglas av traditionella grekiska rätter med
högkvalitativa råvaror. Inredningsmässigt
låter vi Grekland möta Sverige på ett lekfullt
sätt. Välkommen till oss på Grekiska grill &
bar för en smakupplevelse från Grekland!

Founded in Turin in 1895 as a small
family business, today, 125 years and
four generations of entrepreneurs later,
we are an international group with more
than 4,000 employees. We continue to
export the art of coffee blending all over
the world and have a new franchise
concept launching in Sweden which
we’d love to talk to you about.

REITAN

Lindex

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB är franchisegivare för
7-Eleven och Pressbyrån samt PB Go. Ägare är det norska
familjebolaget REITAN. I Sverige finns 400 st butiker.
7-Eleven har passion för människor på språng. Den lokala
och schyssta lilla butiken med ett brett och matigt erbjudande, produkter som löser vardagliga problem samt ett personligt bemötande.
Pressbyrån är Sveriges modernaste kiosk. Vi är det snabba
och enkla alternativet, alltid tillgängliga vid knutpunkter med
ett brett utbud av varor för den moderna kunden i farten.

Lindex is one of Europe’s leading fashion companies, with about 460 stores in 19 markets and
sell online globally. Lindex offers inspiring and
affordable fashion for the fashion interested and
conscious woman. The assortment includes
several different concepts within womenswear,
kidswear, lingerie and cosmetics. Lindex is
growing both in own channels, franchise and
together with global fashion platforms. Lindex
sustainability promise is to make a difference for
future generations by empowering women, respecting the planet and ensuring human rights.

OsteoStrong

Salladsmagasinet

Ett unikt system för att utveckla din
skelettstyrka OsteoStrong är inte ett
gym, en diet, ett kosttillskott, ett läkemedel eller en medicinsk behandling.
OsteoStrong är en unik plats dit du kan
gå för att förbättra din övergripande
hälsa genom att fokusera på det vi alla
har gemensamt: skelettet.

Salladsmagasinets affärsidé är att erbjuda
en snabb och nyttig lösning för lunchen och
middagen. Välkomponerade, prisvärda sallader med högklassiga råvaror i ett varierat
utbud får kunderna att komma tillbaka om
och om igen. Äta på plats, ta med eller få det
utkört är val som såväl företags- som privatkunden uppskattar vilket skapar förutsättning för volymförsäljning. På Salladsmagasinet har vi också glimten i ögat och har ett
helt unikt marknadsföringstema. Nyfiken?

Pizzakiosk

Skyltstället

Pizzakiosk är en franchisekedja som erbjuder
ett helt nytt koncept inom pizzabranschen.
Ingen bordsservering eller restauranglokal behövs utan en Pizzakiosk där en person klarar
av att sköta allt ensam och därmed till en hög
lönsamhet. Få en nyckelfärdig lösning för din
framtida verksamhet. Vi erbjuder ett ständigt
stöd och support med de bästa produkterna
och den bästa marknadsföringen.

Vår idé är lika enkel som den är tydlig – vi vill få
dig att synas. Med våra innovativa skylt- och
exponeringslösningar och dina idéer synliggör
vi ditt budskap på bästa möjliga sätt. Vi är angelägna om att utreda dina behov och önskemål innan vi levererar våra lösningar. Målet är
alltid att sätta dig som kund i blickfånget för
uppmärksamheten. För oss är din synlighet
viktigast!

Stars and Stripes

The Avocado Show

Efter en rad bilresor runt om i USA där de bästa
amerikanska sportbarerna och moderna stekhusen testades, så skapade vi Stars and Stripes
Americanstyle Steakhouse and Bar ett familjärt
hem med inspiration från Denver, Colorado.
Receptet på franchisekonceptet är enkelt; Bra
amerikansk mat, utmärkt service, handgjorda
drinkar och en unik miljö med restaurangatmosfär som skapar en ”Home away from
home”-känsla. Det perfekta restaurangbesöket.

Our menu is balanced between indulgence
(burgers, avocado fries) and health (poké, salads), classics and contemporary choices. We
can trade all day, from breakfast to dinner and in
between meals, with coffee, cocktails and their
complements. In the kitchen, we do not need
chefs as we have made the production simple,
so that we can be fully scalable. Supply chain is
also straight-forward as we are backed by Europe’s biggest exotic fruit and vegetable importer.

Sunset Boulevard

The Fishery

We are a Danish alternative to the major,
international fast-food chains. We follow
new food trends closely and update our
menu several times a year in order to
always offer our customers an exciting
selection of burgers, sandwiches, salads,
desserts and – last, but not least – a true
Sunset classic: our legendary french fries.

Vi erbjuder modern, vällagad, innovativ och snyggt förpackad mat från
havet. Våra rätter är lika lätta att äta på
plats som att ta med sig. Ingen maträtt
ska ta längre tid än 5 minuter att laga.
Fokus på bubblande kvalitetsdrycker
som Champagne, Prosecco och Cava
till bra priser.

Sushi Kawa

WrapChamp

Sushi Kawa är sushi från hjärtat. Sushi Kawas
meny något utöver det vanliga och är utformad för
att passa de skandinaviska smakerna. Vi satsar på
avskalad kvalitet och äkta japanskt hantverk. Visionen är att leverera prima sushi som får dig att le.
Sushi Kawa är en uppskattad och framgångsrik
kedja med nöjda franchisetagare och kunder. Vi
finns framförallt i köpcentrumlägen på strategiskt
väl utvalda lägen där våra kunder ofta är återkommande. Här kan man äta på plats eller ta med sig
till jobbet eller hem.

WrapChamp är kedjan för fordonsdekor
och bilwrapping som etablerar sig i Sverige.
Vi erbjuder bilfoliering via högkvalitativa,
certifierade applikatörer och studios. Hos
oss får du en helhetsleverantör från design
till färdigt montage av bilwrap på samtliga av
dina fordon.

Zócalo
Zócalo har sitt ursprung i Taqueriorna och
gatumaten i stadsdelen Mission District i San
Francisco. Ett område där det traditionella
mexikanska köket möter den fräscha kaliforniska matkulturen. Vi kallar vår matfilosofi
för Fresh Happy Mex – mexikansk mat lagad
från grunden med noggrant utvalda råvaror.
Vi driver i dag 12 restauranger i Sverige och 3 i
Danmark.

Franchise Group

Franchise Fair

Franchise Group, som bildades 2006, har samlat på sig
en ojämförbar erfarenhet genom konsultarbete och rådgivning till franchiseföretag inom alla branscher över hela
Norden. Vi hjälper företag att växa och öka sin lönsamhet
genom att utveckla, etablera och effektivisera franchisekedjor. Besök franchisegroup.se och franchisefinder.se för
mer information.

We are here to help so please visit our stand if
you have any queries about the event. We will
also be hosting the Q&A Forum and have some
exiting news to share about a new initiative to
help support entrepreneurs on their franchise
journey launching in August this year. We look
forward to catching up with you.

Formed in 2006, Franchise Group has accumulated an
unrivalled experience in advising businesses in all areas of
franchise operations across the Nordic marketplaces. We
help companies grow and increase their profitability by
developing, establishing and streamlining franchise
chains. Visit franchisegroup.se and franchisefinder.se
for more information.

> franchisefair.se
> LinkedIn
> Facebook
> Youtube

