naked juicebar
is a story
“Born on a sundrenched beach in Australia” är ett av Naked Juicebars budskap. Och det var så
det började. En idé som började ta form under surfmorgnar i Australien, vars grundkänsla av sol
och njutning ska återskapas i kundens upplevelse.
En juicebar uppfattas naturligt som hälsosam. Naked Juicebar har hälsa som en självklar grund
men väljer att inte bygga varumärket enbart kring det. Kunden ska i första hand associera Naked
Juicebar med njutning och lekfullhet. Kunderna ska inte behöva känna sig ”duktiga” när de
upplever Naked Juicebar – hälsan kommer på köpet i helhetsupplevelsen.

feel your fruits
know your berries
Naked Juicebar står för nakna, ärliga råvaror.Vi är framförallt ett grab & gokoncept som erbjuder färska juicer och smoothies, samt färska soppor som
görs direkt inför kunden av naturliga råvaror. Det är vår huvudprodukt och
grunden i Naked Juicebar-upplevelsen.

Naked Juicebar har på kort tid
byggt upp en rikstäckande
franchisekedja med vår hjälp!

Vill du också skapa en framgångsrik
kedja tillsammans med oss?

Läs mer på:
www.franchisegroup.se
www.franchisefinder.se
eller kontakta oss på:
08-464 75 00
info@franchisegroup.se

franchising of a juicy
business
Franchising innebär att någon som har ett framgångsrikt koncept och dokumenterade rutiner
(franchisegivaren) låter andra få ta del av det vinnande konceptet. För att få använda konceptet i
sin verksamhet betalar franchisetagaren en avgift.
Franchising innebär ett nära samarbete mellan två parter som har för avsikt att göra affärer
och få en vinst. Därför är ett ömsesidigt förtroende nödvändigt. Franchisegivaren måste kunna lita
på franchisetagaren och tvärtom. Som franchisetagare driver du din Naked Juicebar som ett eget
företag. Därför krävs det att du inte bara har rätt kvaliﬁkationer och personlighet för
att arbeta i juicebaren. Du måste även ha ett gott affärssinne och gärna erfarenhet
av att engagera medarbetare.
För att lyckas måste du vara beredd att arbeta heltid i den dagliga verksamheten. Din vardag
som franchisetagare kommer nämligen att kretsa kring den dagliga driften. Dina huvuduppgifter
kommer att vara många och varierande.
Den största kostnaden är utan tvekan investering och iordningställande av lokalen. Vår erfarenhet
av att starta och bygga barer är vid det här laget omfattande och vi ﬁnns med dig under hela
processen. Barens iordningställande, inredning, maskiner och varulager ska ﬁnansieras. Det är
därför viktigt att du som franchisetagare har en ordnad ekonomi och möjlighet att själv investera.

a perfect ﬁt
Naked Juicebar passar för högtraﬁkerade köpcenter och reseterminaler. Konceptet
mår bäst i ö-enheter, där kunden får uppleva helheten i konceptet med dess puls och show, doften
av apelsiner och de vackra färgerna i dryckerna som blandas.
Vi vågar vara en juicebar, inget café, ingen deli. En juicebar med tillit till konceptet. Vi är måna om
varumärket och vad det står för. Vi utvecklar konceptet och produktutbudet löpande genom att
följa trender och nya rön, men alltid med konceptets kärnvärden i åtanke. Vi kommer till exempel
aldrig att sälja läsk. Punkt.

Vi är en långsiktig hyresgäst med ett koncept som skapar regelbundna vanor. Vi har
väldokumenterade arbetssystem med konceptmanualer, livmedelssäkerhetsprogram och
driftsrutiner som säkerställer långsiktig kvalitet.
Vi bygger vår enhet på 25 - 30 kvm inklusive ett fåtal sittplatser. Utöver den yta baren tar i anspråk
behöver vi ett lager på c:a 12 - 20 kvm, som inte behöver ligga i direkt anslutning till lokalen.
Vi behöver ingen fettavskiljare eller extra ventilation eftersom vi inte har ett varmkök, däremot
behöver vi el, vatten och avlopp till baren och el på lagret.

Vi tar omvägarna,
du tar genvägen.

bringing sunshine
Du som jobbar på Naked Juicebar är med och bygger en solskenskänsla i ditt dagliga arbete.
Snabb och personlig service, produktkännedom och noggrannhet i kombination med en
jordnära och äkta personlighet är ingredienser som vi behöver i vår personal.
Ett personalteam består oftast av platschef, andreman och juicebarsbiträden.
För en position som platschef eller andreman krävs tidigare erfarenhet från branschen, gärna
med ansvarsbefattningar.Tillsammans skapar vi ett unikt koncept som andas lekfullhet,
njutning och hälsa. Naked Juicebar-känslan ska vara närvarande
bland medarbetare och kunder i alla enheter i varje stund.
Vi säljer inte bara juicer och smoothies. Vi säljer solsken.

Vi tillverkar ugnsbaserade produkter, såsom pajer, gratänger, piroger,
empanadas, pizzawraps, frittatas, sallader och röror. Vi jobbar med kundunika
produkter samt produktutveckling.

www.grabtaste.se

Naked Juicebar
hello@nakedjuicebar.se
www.nakedjuicebar.se

√ Miredo – När du vill ha en personlig ekonomifunktion

Allt detta för att just du ska kunna koncentrera dig på dina uppgifter inom ditt
företag.
Vi erbjuder dig mesta möjliga hjälp med allt vad ekonomisk administration innebär.

www.miredo.se
08-643 19 93
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Vår affärsidé är att erbjuda kvalificerade redovisningstjänster, företags-ekonomisk
rådgivning samt skatterådgivning åt mindre och medelstora företag. Ett personligt
och långsiktigt samarbete är av högsta prioritet.

