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Etap 1 – przed podpisaniem umowy

PRZEDSTAWIENIE 
OFERTY  

FRANCZYZOWEJ  
PRZEZ MENEDŻERA

USTALENIE PLANU 
SKLEPU,  

WYPOSAŻENIA,  
WIZUALIZACJI ETC. 

PODPISANIE 
UMOWY

OCENA LOKALIZACJI  
I POTENCJAŁU 

SKLEPU

2 31

Etap 3 – od otwarcia sklepu

STAŁA POMOC MENEDŻERA 
REGIONALNEGO

ORAZ ANALIZA
RENTOWNOŚCI SKLEPU

DZIAŁANIA PROMOCYJNE
W SKLEPIE – STAŁE 

WSPARCIE  
CARREFOUR POPRZEZ

KATALOGI, PLAKATY ETC. 

KOMPLEKSOWA POMOC
EKIPY OTWARCIOWEJ
CARREFOUR – PRZEZ 

KILKA DNI  
PO OTWARCIU

1 2 3 4

Etap 2 – od podpisania umowy do otwarcia sklepu

USTALENIE TERMINU  
OTWARCIA SKLEPU

SZKOLENIE DLA
FRANCZYZOBIORCY

I PERSONELU 

PRACE ADAPTACYJNE
W SKLEPIE Z UDZIAŁEM 
EKIPY OTWARCIOWEJ 

OTWARCIE 
SKLEPU

adres lokalu (ulica i numer) 

miasto kod pocztowy

województwo powierzchnia lokalu

wysokość czynszu za miesiąc 

pełna nazwa właściciela lokalu 

numer telefonu do właściciela lokalu adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia czynności zmierzających do ewen-
tualnego rozpoczęcia współpracy franczyzowej. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane 
przez Carrefour Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa – będący administrato-
rem danych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu.

data i podpis właściciela sklepu 

imię i nazwisko kandydata 

adres zamieszkania miasto

kod pocztowy nr telefonu

miejscowość, w której partner chce prowadzić współpracę z Carrefour 

doświadczenie w branży spożywczej 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia czynności zmierzających do ewen-
tualnego rozpoczęcia współpracy franczyzowej. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane 
przez Carrefour Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa – będący administrato-
rem danych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu.

data i podpis zainteresowanego współpracą 

2.  Formularz zgłoszenia lokalu

3. Formularz zgłoszenia franczyzobiorcy/ajenta

Etapy współpracy
z Carrefour

Carrefour Polska Sp. z o. o.
ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa,

tel. 22 517 25 09, 22 517 27 23
franchising@carrefour.com, 

www.carrefour.pl 

Grupa Carrefour to:
• numer 1 wielkiej dystrybucji w Europie i numer 2 na świecie

• ponad 30 lat rozwoju franczyzy z Carrefour

• ponad 5 tysięcy sklepów franczyzowych na świecie

• ponad 600 sklepów franczyzowych w Polsce

Carrefour w Polsce 
proponuje sprawdzony koncept franczyzowy 

w trzech formatach: 

Express convenience
Express minimarket 

Globi

Franczyza
z Carrefour Polska

Carrefour Polska Sp. z o.o.
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Oferta dla właścicieli sklepów o powierzchni sprzedaży od 100
do 500 m2. Koncept przeznaczony jest do lokalizacji miejskich 
i wiejskich. Carrefour Express minimarket to sklepy samoobsługo-
we ze stoiskiem tradycyjnej sprzedaży mięs i wędlin oraz bogatym 
asortymentem produktów świeżych.

Carrefour Express minimarket

imię pracownika Carrefour 

nazwisko pracownika Carrefour 

nazwa sklepu/działu, w którym pracuje pracownik 

data i podpis pracownika 

imię i nazwisko właściciela sklepu 

numer telefonu adres e-mail

adres sklepu (ulica i numer budynku) 

miasto kod pocztowy

najbliższa konkurencja spożywcza 

pełna nazwa firmy prowadzącej sklep 

powierzchnia sklepu 

ile lat prowadzona jest działalność 

doświadczenie w branży spożywczej 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia czynności zmierzających do ewen-
tualnego rozpoczęcia współpracy franczyzowej. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane 
przez Carrefour Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa – będący administrato-
rem danych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu.

data i podpis właściciela sklepu 

1.  Formularz zgłoszenia sklepu

Dane pracownika Carrefour

Koncept przeznaczony dla sklepów o powierzchni do 200 m2  
i lokalizacji o dużym natężeniu ruchu, np. w centrum wielkich miast.

Carrefour Express convenience

100% inwestycji
Carrefour 
w wyposażenie
sklepu

wsparcie ekipy otwarciowej 

100 proc. 
wyposażenia sklepu

system i sprzęt 
informatyczny

komplet ubrań  
dla personelu

profesjonalną logistykę

doradztwo 
opiekuna regionalnego

pakiet szkoleń

Carrefour zapewnia
franczyzobiorcom:

Carrefour zapewnia 
franczyzobiorcom:

wsparcie ekipy otwarciowej 

elementy wizualizacji
zewnętrznej i wewnętrznej

system i sprzęt
informatyczny

meble do działu alkohole 
oraz owoce i warzywa

komplet ubrań 
dla personelu

drobne elementy wyposa-
żenia, jak koszyki, plakaty 
etc. 

profesjonalną logistykę

doradztwo opiekuna  
regionalnego

pakiet szkoleń

Jeśli marzysz o prowadzeniu własnego sklepu spożywczego 
a dodatkowo posiadasz:

•  gotowość do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej 

•  zmysł handlowca i praktyczną 
znajomość technik sprzedaży 

•  silną motywację do pracy 
i nastawienie na sukces 

•  umiejętność zarządzania 
zespołem 

• swobodę w obsłudze komputera 

•  doświadczenie w handlu 
detalicznym i/lub prowadzeniu 
działalności handlowej

 
Skontaktuj się z nami!

•  wyremontowany i w pełni 
wyposażony lokal 

•  sprawdzony koncept 
handlowy oraz silną 
i rozpoznawalną markę 

•   współpracę ze stabilnym 
partnerem biznesowym 

•  kompleksowy pakiet 
szkoleń 

•  opiekę i wsparcie 
profesjonalistów przez 
cały okres współpracy

Carrefour zapewnia:

Specjalna oferta współpracy:
ajencja

Koncept przeznaczony do sklepów o powierzchni od 50 m2   
o profilu osiedlowym.

wsparcie ekipy otwarciowej 

wizualizację zewnętrzną 
i wewnętrzną

system i sprzęt 
informatyczny

regały sklepowe

meble do działu alkohole, 
warzywa i owoce oraz  
pieczywo

drobne elementy wyposa-
żenia, jak koszyki, plakaty

profesjonalną logistykę

pakiet szkoleń

doradztwo 
opiekuna regionalnego

Carrefour zapewnia:
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