HELLO
MAGYARORSZÁG LEGEGÉSZSÉGESEBB SUPERFOOD ÉTTEREMLÁNCA AZ ONO POKÉ BOWL
FRANCHISE PARTNEREKET KERES VIDÉKI NAGYVÁROSOKBAN
Csatlakozz az ONO csapatához, nyissuk meg együtt a következő ONO Poké Bowl Bart!
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KIK VAGYUNK?
A TULAJDONOSI KÖR
Brunda Mátyás operatív vezető - Nagy múltja van
már a vendéglátásban: évekig vitte az A38-ot, az
Akváriumot, a Tesla klubot és az Ötkertet
Semsei Sándor üzletfejlesztési vezető - Korábban
egy 20 fős IT cégnél volt operatív vezető.
Moravcsik Béla executive chef - A Csalogány26-ot és
a Konyhát vezette, emellett FMCG márkáknak készíti
a social recept tartalmait.
Szládovics Orsó kommunikáció és marketing kreatív igazgató az ország legnagyobb
médiaügynökségénél, a Wavemakernél

3

MI A POKÉ?
| Egészséges | Instagram food
Töretlenül trendi | A végtelenségig variálható
Friss | Vegán | A tökéletes irodai ebéd |
Gluténmentes | Diétás | Könnyű | Finom
Superfood
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MI A POKÉ?
A poké az elmúlt 5-6 évben hódította meg a világot.
Hawaii eredetű egytálétel, amiből Amerikától elkezdve
Ausztrálián át az összes Európában lévő nagyvárosban
találunk már franchise-ként működő láncokat.
Mindez annak köszönhető, hogy a poké megfelel a
legújabb gasztro trendeknek.
A széles rétegeknek is elérhető, mégis
egészségtudatos táplálkozás egyre többeknek fontos,
nem csak Budapesten, hanem a vidéki városokban is.
Ráadásul végtelenségig variálható.
Budapesten az ONO Poké volt az első poké bowlozó azóta rajtunk kívül jelenleg 5-6 pokézó működik - de
büszkén mondhatjuk elsők vagyunk a piacon!
Ez pedig a folyamatosan monitorozott minőségnek, a
kitűnő szerviznek és a több célcsoportot is megcélzó, jól
felépített brandnek köszönhető!
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AZ ONO STORY
3 ÉV ALATT 3 ÉTTEREM

2019 októberében nyitottuk meg az első poké bowlozót Magyarországon.
Az étterem az első perctől kezdve óriási siker volt - az emberek kígyózó
sorokban várták, hogy megkóstolhassák az új superfoodot, amivel eddig csak
külföldi utazásaik során találkozhattak.
A célunk már ekkor is több étterem és franchise hálózat kialakítása volt.
Ebben pedig a covid és a konkurencia megjelenése sem állított meg minket:
2021 április - ONO Vadász / megnyitottuk Pesten található éttermünket egy
nagy méretű központi konyhával
2022 március - ONO Jurányi / új budai étterem a 2. kerületben
AMIRE KIEMELTEN BÜSZKÉK VAGYUNK
Népszerűbbé tettük a halfogyasztást - elérhető áron adunk lazacot és
tonhalat - lényegesen nagyobb mennyiségben, mint amit az emberek a
sushikon megszoktak
Kiemelkedő vegán opció vagyunk - Ugyan egyre több étterem kínál vegán
fogásokat is, mégis a vegán oldalak még mindig minket emlegetnek, mint jól
variálható, változatos vegán ételeket kínáló éttermet.
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ÜZLETEINK

AZ ONO SIKERE

- A STREET FOOD ÉS
AZ ÉTTEREM HATÁRÁN
A többi pokézóhoz képest különlegessé tesz minket, hogy nem egy klasszikus
streetfood helyként pozícionáltuk magunkat, hanem családi és baráti étteremként is
- így ha valaki egy kellemes ebédre, vacsorára, szülinapozásra vagy ünnepi
eseményre keres helyet, akkor is megtalálja nálunk, amire vágyik.
Ezt erős limonádé és koktél kínálatunk, folyamatosan újuló szezonális ajánlataink,
leveseink, különleges házi desszertjeink és a letisztult, ﬁatalos, de mégis kényelmes
enteriőr, a szuper teraszok erősítik az éttermekben.
Emellett viszont a gyors étkezések is működnek az ONO-ban: Az ebédmenü max
20 perc alatt + kiszállítás abszolút az irodistákra lett kialakítva.
Célcsoportunk mindenki, akit szeret egészségeset enni (a ﬁtness modellektől a
hipster ﬁatalokon át az AB státuszú keresők, az egyetemisták és a családosok is a
vendégeink) új dolgokat, ízeket kipróbálni.
Még a mostani inﬂáció mellett is megﬁzethető opció vagyunk.

AMIT MI ADUNK
●

Az ONO márkanév használata

●

Szakmai know-how, tanácsadás

●

Munkatársak oktatása

●

Több éves üzletviteli tapasztalatunk megosztása

●

Előnyös beszállítói kapcsolatok, kedvező beszerzési árak

●

Étlapfejlesztés, szezonális ajánlatok, innovációk megosztása

●

Az üzlethelyiség kialakításához know-how

●

Arculati elemek átadása központi fejlesztése

●

Marketing kommunikációs eszközök megosztása

●

Social kommunikáció akár központilag, tartalmakkal való segítség

●

Minőségellenőrzésben való részvétel

●

Rendszeres találkozók
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A BERUHÁZÁSI
IGÉNY
Becsült beruházási igény 15 - 35 millió Ft, üzlet mérettől és
kialakítottságtól függően.
A kezdeti beruházás költsége nagyban függ attól, hogy milyen
állapotú és kialakítottságú üzlethelyiséget találsz, milyen
bérleti és induló feltételekkel, amiben el tudod képzelni az
Ono Poke üzletedet.
Mi segítünk a megfelelő helyiség kiválasztásában és az adott
helyiség fügvényében, a beruházás pontosabb becslésében
tapasztalataink alapján.
MEGTÉRÜLÉS: 2-3 év
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FRANCHISE DÍJAK /
KÖLTSÉGEK
Induló franchise díj: 6 millió Ft

Franchise kaució: egyszeri 3 millió Ft
Tartalmazza minden általunk nyújtott szolgáltatás, tanácsadás
díját, amire szükséged lehet az üzlet indításánál.

Havi franchise díj: nettó árbevétel 5%-a

5 éves szerződés hosszabbítási lehetőséggel.
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VÁROSOK ÉS
AZ IDEÁLIS ÜZLET
Elsősorban ezekre a városokra keresünk partnereket:
●
●
●
●
●
●
●

Szeged
Győr
Pécs
Debrecen
Székesfehérvár
Kecskemét
Balatonfüred

Az ideális üzlethelység:
●
●
●
●

80-150 nm
Frekventált helyen van, nagy gyalogos forgalommal
rendelkezik - terek, sétálóutcák környéke
Teraszos
Világos, utcafronti vagy sarok portál
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TÉGED KERESÜNK, HA…
●

Teljes munkaidődben vállalod az ONO Poké bowlozód üzemeltetését és vezetését

●

Készen állsz rá, hogy részt veszel a napi üzemeltetésben

●

Szívesen dolgozol azon, hogy egy szuper, menő helyet hozz létre és hosszútávon működtess

●

Van már vállalkozói tapasztalatod, tudatosan kezeled a pénzügyeidet

●

Felkészültél a vendéglátáshoz elengedhetetlen adaptív, innovatív szemléletre

NEM TÉGED KERESÜNK,HA…
●

Ha az ONO-ban csak a pénzszerzési lehetőséget látod

●

Ha aktívan nem tervezel részt venni az étterem mindennapjaiban
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Kontakt
ofﬁce@pokebowl.hu

