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Žodynas
• Franšizavimas – verslo organizavimo modelis, kai vienas subjektas (franšizės
davėjas) už apibrėžtą mokestį perduoda kitam subjektui (franšizės gavėjui) teisę
naudoti savo sukurtą franšizuojamo verslo modelį, „know-how“ ir verslo identiteto
elementus.
• Franšizės davėjas (angl. franchisor) – subjektas, kuris pagal franšizės sutartį suteikia franšizės gavėjui teises naudoti davėjo sukurtus franšizuojamo verslo modelį
ir „know-how“ bei verslo identiteto elementus.
• Franšizės gavėjas (angl. franchisee) – subjektas, kuris pagal franšizės sutartį gauna
iš franšizės davėjo teises naudoti davėjo sukurtus franšizuojamo verslo modelį ir
„know-how“ bei verslo identiteto elementus.
• Franšizė – intelektinės nuosavybės, kurią sudaro franšizės davėjo sukurtas
franšizuojamo verslo modelis ir know-how, papildomų paslaugų ir teisių į verslo
identiteto elementus visuma, už apibrėžtą mokestį laikinai perduodama franšizės
gavėjui su tikslu atkartoti franšizuojamo verslo modelį ir jį naudojant uždirbti pelną.
• Franšizės sutartis – susitarimas, pagal kurį franšizės davėjas suteikia franšizės
gavėjui teisę laikinai naudoti jo pavadinimo, prekių ir (ar) paslaugų ženklų, rinkodaros sistemos, gamybos ar paslaugų teikimo technologijų bei verslo valdymo
metodų visumą už tam tikrą mokestį.
• Franšizės tinklas – franšizės davėjas ir visuma franšizės gavėjų, vykdančių verslą po
franšizės davėjo prekės ženklu.
• Franšizuojamas verslas – verslas, kurio verslo modelio pagrindu franšizės davėjas
kuria franšizę.
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1 Įvadas

Neabejojame, kad prisimenate nuostabų Jonathan Swift kūrinį „Guliverio kelionės“?
Vaikystėje, kai skaitėme šią knygą, joje nupasakota istorija atrodė įspūdinga ir nereali.
Tačiau šiomis dienomis, žvelgiant į mūsų šalių (kalbame apie Lietuvą, Latviją, Estiją ir
Baltarusiją) rinkas, nenorom gimsta prisiminimai ir alegorijos tarp šios knygos herojaus
ir mūsų nedidelių šalių verslo.
Priminsime, kad chirurgas Lemuelis Guliveris, nusprendęs susipažinti su pasauliu ir
tam tikslui įsiprašęs į laivą gydytoju, aplinkybių dėka patenka į nepažįstamą salą, kurioje gyvena dvylika kartų už Guliverį mažesnių žmogeliukų tauta. Tarp liliputų tapęs
milžinu Guliveris yra priverstas adaptuotis. Jis išgyvena neįtikėtinus nuotykius ir atrodo, kad įdomiau būti jau negali. Tačiau viskas tik prasideda. Tęsdamas savo kelionę
Guliveris atsiduria kitoje šalyje, kurios gyventojai yra dvylika kartų didesni, nei įprastas
žmogus. Liliputų šalyje pabuvęs milžinu, Guliveris staiga tampa nykštuku ir yra priverstas vėl adaptuotis prie gyvenimo sąlygų milžinų šalyje.
Nereta mūsų šalyse gimusio verslo istorija primena pasakiškas Guliverio keliones. Daugelis verslininkų, kurie pradėjo ir vysto verslą nedidelėse mūsų šalių rinkose, jau priprato prie mažo mastelio, nedidelio pelno, gan neišrankių vartotojų ir sąlyginai neišradingų konkurentų. Geriausi iš jų sugebėjo pasiekti puikių rezultatų ir tapo savotiškais
verslo Guliveriais. Šie Guliveriai, supratę, kad verslo galimybės mūsų rinkose išseko ar
tuoj išseks, atsigrežia į užsienį. Drąsesni žvelgia į pažengusias Vakarų Europos, Šiaurės
Amerikos ar Rytų Azijos rinkas, o atsargesni – į NVS ir kitas panašias rinkas. Daugelis iš
vietinių verslo Guliverių, pradėjusių verslo plėtrą didesnėse rinkose, išgyvena vidinio
identiteto transformaciją – dar vakar savo namų rinkoje jie buvo milžinais tarp liliputų,
o jau šiandien naujoje rinkoje viskas apvirto aukštyn kojom ir jie tapo liliputais milžinų šalyje. Tokia transformacija yra nekomfortiška ir dažnai bauginanti. Tik drąsiausi,
lanksčiausi ir stipriausi priima užsienio plėtros iššūkį. Tuo tarpu nemaža likusių verslininkų dalis nenori patirti šio plėtros diskomforto ir pasirenka konkuruoti tik namų
rinkos ribose. Tačiau tenka pripažinti, kad spartėjant globalizacijai ir verslo internacionalizavimui tokią skausmingą transformaciją verslininkai gali patirti net neišėję iš
namų rinkos – stambių užsienio kompanijų ir tinklų atėjimas į mūsų šalis sudaro tam
pakankamai rimtas prielaidas.
Taigi, kaip tapti Guliveriu ir juo išlikti ne tik namų, bet ir užsienio rinkose? Stebuklingos
piliulės, paverčiančios eilinį verslininką į verslo magnatą, deja neegzistuoja. Tačiau egzistuoja verslo plėtros metodas, kurio pagalba galima langviau tapti tarptautinio verslo Guliveriu. Tai franšizavimas. Tokie franšizės tinklai, kaip „7-eleven“, kuriam priklauso
Įvadas
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virš 54000 parduotuvių, „Subway“, turintis virš 42500 padalinių, arba „McDonalds“, valdantis virš 35000 restoranų, turėtų įkvėpti ambicingus verslininkus ir sufleruoti, kad
franšizavimas iš tiesų yra sparčiausios verslo plėtros metodas pasaulyje. Tačiau vien
ambicijų ir pasiryžimo neužtenka. Verslininkai, norintys tapti sėkmingais franšizės davėjais ir valdyti didelius franšizės tinklus, turi puikiai suprasti franšizavimo verslo modelio ypatumus, kruopščiai ir profesionaliai planuoti franšizės davėjo verslo plėtrą ir
efektyviai bei disciplinuotai ją įgyvendinti.
Kaip žinia, didelis kelias prasideda nuo mažų pirmų žingsnių. Mes tikimės, kad ši knyga,
kuri tapo jau trečia mūsų parengta ir išleista knyga franšizavimo tematika, padės busimiems franšizės davėjams pasirengti plėtrai franšizės būdu ir pradėti savo kelionę tarptautinio verslo aukštumų link. Mes, šios knygos autoriai, visada esame pasirengę padėti
Baltijos šalių ir Baltarusijos franšizės davėjams jų verslo kūrimo ir vystymo procese. Mes
tikime, kad mūsų regiono verslas yra pajėgus pelnyti pasaulinį pripažinimą, ir norime
investuoti savo kompetencijas ir patirtį į perspektyviausių verslų plėtrą franšizės būdu.
Linkime Jums sėkmės kuriant franšizės davėjo verslus.

Viktorija Malkin ir Ilja Malkin
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2

Bendroji informacija apie franšizavimą

Franšizavimo verslo modelis yra plačiai paplitęs pasaulyje, o jo augimo tempai vis dar
išlieka labai aukšti. Verslininkai, norėdami pasinaudoti franšizavimo privalumais savo
verslo plėtrai, iš pradžių turėtų nuodugniai susipažinti su franšizavimo pagrindais.
Šiame skyriuje kartu su jumis susipažinsime su franšizavimu: aptarsime franšizavimo
istoriją, jo esmę ir vartojamas sąvokas, kalbėsime apie franšizių įvairovę, jų tipus, plėtros būdus ir verslo sritis, kuriose franšizavimas yra itin paplitęs, apžvelgsime franšizės
davėjo ir gavėjo kelią nuo idėjos iki sėkmingo verslo bei jų sąveiką. Perskaitę šį skyrių
suprasite franšizavimo verslo modelio sandarą ir būsite pasirengę artimesnei pažinčiai
su verslo plėtros franšizės būdų subtilybėmis.

2.1 Franšizavimas – kas tai?
Franšizavimo sąvoką vis dažniau girdime įvairių bendrovių pranešimuose žiniasklaidai
ar garsiose verslo sėkmės istorijose. Vis daugiau Baltijos šalių ir Baltarusijos verslininkų taip pat pasirenka franšizavimą kaip strateginės plėtros įrankį. Tačiau, nors franšizės davėjų ir gavėjų skaičius pastebimai auga, vis dar negalime pasigirti ne tik plačiu
franšizavimo paplitimu, bet net ir jo didesniu žinomumu mūsų verslo bendruomenėje.
Norint neatsilikti nuo pasaulinių tendencijų ir išnaudoti šio unikalaus verslo plėtros
būdo privalumus, reikia nuodugniai perprasti ne tik praktinius, bet ir teorinius šio
verslo modelio bruožus ir savybes. Pažintį su franšizavimu pradėsime nuo šio reiškinio
prigimties. Išvertus iš senovinės prancūzų kalbos, žodis „franchise“ reiškia laisvę, teisės
suteikimą ar privilegiją. Istoriškai susiklostė, kad „franchise“ buvo vadinamas leidimas,
kitaip tariant, išskirtinė privilegija verstis tam tikra veikla, kurią feodalai suteikdavo
paprastiems valstiečiams. Dažniausiai tai būdavo aludės, stipriųjų alkoholinių gėrimų
varyklos, kailių dirbtuvės ir panašūs amatai. Suteikdami tokias privilegijas feodalai ne
tik kontroliavo skirtingų amatų veiklos apimtį savo valdose, bet ir didino savo pajamas
iš valstiečių, mokančių už privilegijos suteikimą. Šiuolaikiniame verslo pasaulyje franšizavimas taip pat yra siejamas su tam tikra ekonominės veiklos rūšimi, apibrėžta veiklai
skirta teritorija ir mokesčiais už teisių suteikimą. Tačiau apie franšizavimo, kaip verslo
plėtros būdo, bruožus pakalbėsime šiek tiek toliau šiame skyriuje, o kol kas susipažinkime su franšizavimo pasaulyje naudojamomis sąvokomis.
Franšizavimas – verslo organizavimo modelis, kai vienas subjektas (franšizės davėjas) už
apibrėžtą mokestį perduoda kitam subjektui (franšizės gavėjui) teisę naudoti savo sukurtą
franšizuojamo verslo modelį, „know-how“ ir verslo identiteto elementus.

Bendroji informacija apie franšizavimą
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Vadybos literatūroje galima rasti ne vieną verslo modelio apibrėžimą, tačiau mes franšizavimo esmei aiškinti naudosime du:
• Verslo modelis – visuma priemonių, kuriomis verslo įmonė identifikuoja savo
vartotojus, suformuoja ir iš kitų išskiria savo prekes ar paslaugas, apibrėžia tas
užduotis, kurias ji vykdys savarankiškai, ir tas, kurias patikės vykdyti išorės tiekėjams,
struktūrizuoja reikalingus išteklius, išeina į rinką, sukuria vertę savo vartotojams ir
gauna pelną1;
• Verslo modelis – visuma kertinių tarpusavyje susijusių ir priklausomų sistemų, kurios sukuria ir palaiko konkurencingą verslą2.
Franšizavimo sąvokos apibrėžime buvo paminėti du pagrindiniai franšizavimo santykių subjektai:
• Franšizės davėjas (angl. franchisor) – subjektas, kuris pagal franšizės sutartį suteikia franšizės gavėjui teises naudoti davėjo sukurtus franšizuojamo verslo modelį
ir „know-how“ bei verslo identiteto elementus;
• Franšizės gavėjas (angl. franchisee) – subjektas, kuris pagal franšizės sutartį gauna
iš franšizės davėjo teises naudoti davėjo sukurtus franšizuojamo verslo modelį ir
„know-how“ bei verslo identiteto elementus.
Taigi, jau apibrėžėme franšizavimo subjektus – davėją ir gavėją, toliau pateiksime franšizavimo objekto, tai yra pačios franšizės apibrėžimą:
• Franšizė – intelektinės nuosavybės, kurią sudaro franšizės davėjo sukurtas
franšizuojamo verslo modelis ir „know-how“, papildomų paslaugų ir teisių į verslo
identiteto elementus visuma, už apibrėžtą mokestį laikinai perduodama franšizės
gavėjui su tikslu atkartoti franšizuojamo verslo modelį ir jį naudojant uždirbti pelną.
Supaprastinta franšizės struktūra pavaizduota 1 paveiksle.

Teisė naudoti verslo
modelį ir „know-how“

FRANŠIZĖ
Mokesčiai
už suteiktas
teises

Teisė
naudoti
verslo
identitetą

1 pav. Supaprastinta franšizės struktūra
1 Slywotzky, A. J. 1996. Value Migration. Boston (MA): Harvard Business Review Press.
2 Mayo, M. C. and G.S. Brown. 1999. Building a Competitive Business Model. Ivey Business Journal63 (3) 18–23.
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Skaitant franšizės apibrėžimą, labai svarbu yra atkreipti dėmesį į kelis jo kertinius aspektus:
• Franšizės davėjas gavėjui perduoda ne tik jau sukurtą verslo modelį ir „know-how“,
bet ir įsipareigoja teikti jam paslaugas, kurių tikslas yra tęstinai gavėjui teikti pasitvirtinusius verslo modelio patobulinimus, naujai sugeneruotą „know-how“ ir
metodinę pagalbą.
• Franšizės davėjas gavėjui perduoda, o ne parduoda savo sukurtą verslo modelį ir
„know-how“. Jų santykiai pagal apibrėžimą yra laikini, nors ir ilgalaikiai.
• Franšizės gavėjas franšizę įsigyja tam, kad atkartotų sėkmingą davėjo verslą, o ne tam,
kad eksperimentuotų ir davėjo verslo pagrindu kurtų savo unikalų verslą. Franšizės
gavėjas savo ruožtu turi teisę ir net pareigą užtikrinti, kad visuose franšizės gavėjų
valdomuose padaliniuose būtų laikomasi vienodų kokybės standartų, procedūros
būtų atliekamos identiškai, o vartotojai gautų tokius pačius produktus ar paslaugas.
Kaip jau buvo minėta, kiekvieną franšizės gavėją su franšizės davėju sieja tarpusavio
verslo santykiai, kurie, be abejo, turi būti aiškiai apibrėžti ir reglamentuoti. Šią funkciją
atlieka franšizės sutartis – neatsiejamas franšizavimo atributas.
• Franšizės sutartis – susitarimas, pagal kurį franšizės davėjas suteikia franšizės
gavėjui teisę laikinai naudoti jo pavadinimo, prekių ir (ar) paslaugų ženklų, rinkodaros sistemos, gamybos ar paslaugų teikimo technologijų bei verslo valdymo
metodų visumą už tam tikrą mokestį.
Reikia pabrėžti, kad praktikoje franšizavimas, kaip verslo organizavimo modelis, neretai
išeina iš pateikto apibrėžimo ribų. Skirtingų franšizių atveju gali skirtis verslo sistemų ar
„know-how“, perduodamų gavėjui, apimtis ir forma. Kai kurie gavėjai akcentuoja paslaugos teikimo ar prekių pardavimo „know-how“, tačiau mažiau dėmesio skiria bendriems
verslo organizavimo ir valdymo principams. Taip pat gali skirtis ir gavėjų teikiamų paslaugų tikslas, turinys ir forma. Be to, dažnai pasitaiko, kad franšizės mokesčiai yra įskaičiuojami
į tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kainą ir nėra išskiriami atskirai. Nepriklausomai nuo
šių skirtumų, franšizavimo verslo santykiai pasižymi bruožais, kurie buvo įvardyti aukščiau
pateiktuose apibrėžimuose.
Tačiau ne visada tai, kas yra vadinama franšize, iš tikrųjų atitinka franšizavimo bruožus.
Franšizavimas yra neretai tapatinamas su distribucija ir licencijavimu, nors tai yra skirtingi verslo organizavimo modeliai:
• Licencijavimas – tai verslo organizavimo modelis, kai vienas subjektas už nustatytą
mokestį leidžia kitam naudoti jam priklausančią teisiškai apsaugotą intelektinę
nuosavybę, pavyzdžiui, prekės ženklus, pramoninį dizainą, programinę įrangą,
išradimą ar verslo procesą. Dažniausiai licencija yra suteikiama aiškiai apibrėžtam
intelektinės nuosavybės objektui naudoti. Franšizė gi apima tiek aiškiai apibrėžtus
elementus, tokius kaip prekės ženklas arba receptas, tiek sudėtingus ir sunkiai
apibrėžiamus objektus – tokius kaip sukaupta verslo patirtis ir metodinė pagalba.
Bendroji informacija apie franšizavimą
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• Distribucija – tai verslo organizavimo modelis, kai vienas subjektas parduoda kito
subjekto pagamintus ir jam priklausančiais prekės ženklais pažymėtus produktus. Distributorius neįgyja teisės naudoti prekių gamintojo prekės ženklo savo
reikmėms, o prekių gamintojas gali labai ribotai kontroliuoti distributoriaus verslo
organizavimo procesus ir tik tiek, kiek tai yra susiję su jo prekių pristatymu vartotojams ir jų pardavimu.
Šalyse, kuriose franšizavimo teisinis reguliavimas nėra labai griežtas, toks verslo organizavimo formų painiojimas nėra kritinis ir blogiausiu atveju verslo sandorio šalims gali tiesiog
tapti nesutarimų šaltiniu. Tačiau tose šalyse, kur įstatymai griežtai reglamentuoja franšizavimą (pavyzdžiui, JAV), yra būtina aiškiai atskirti šiuos verslo organizavimo modelius ir
taikyti būtent tą iš jų, kuris labiausiai tinka konkrečioje verslo situacijoje.

2.2 Franšizių įvairovė
Per pakankamai neilgą franšizavimo, kaip verslo organizavimo modelio, gyvavimo istoriją susiformavo jo taikymo praktikos, nuo kurių išmanymo ir taikymo priklauso kiekvieno franšizės verslo sėkmė. Šiame skyriuje apžvelgsime skirtingus franšizės tipus,
plėtros būdus ir verslo sritis, kuriose franšizavimas yra paplitęs labiausiai.
2.2.1 Franšizės tipai
Jau kalbėjome apie tai, kad neretai yra sunku tiksliai atskirti franšizavimą nuo licencijavimo ar distribucijos susitarimų. Tačiau franšizavimas turi specifinių bruožų, skiriančių jį nuo
kitokio pobūdžio verslo bendradarbiavimo būdų. Toliau aptarsime kelis labiausiai pasaulyje paplitusius franšizės tipus – prekių platinimo, verslo modelio ir gamybos.
Prekių platinimo franšizės tinkle franšizės gavėjas tiesiog parduoda davėjo prekes ir turi
teisę naudotis franšizės davėjo prekių ženklais bei kitais verslo identiteto elementais. Franšizės davėjas gali iškelti tam tikrų reikalavimų (pavyzdžiui, prekybiniams plotams apipavidalinti ar jų lokacijai) ar pateikti tam tikrų rekomendacijų (pavyzdžiui, personalo elgesio ar aprangos normos), bet dažniausiai nepateikia visos verslo valdymo sistemos. Prekių platinimo
franšizės yra populiarios firminių drabužių, kosmetikos, aksesuarų, automobilių prekybos
versluose. Šis franšizės tipas yra labiausiai panašus į distribucijos komercinius santykius, tačiau distribucijos atveju platintojas negauna teisės atidaryti firminės gamintojo prekės ženklo parduotuvės, o gali tik pardavinėti gamintojo prekes savo parduotuvėse. Reikia pabrėžti,
kad šiuolaikiniame franšizavimo pasaulyje prekių platinimo franšizės pagal savo pobūdį vis
labiau artėja prie verslo modelio franšizės – davėjas gavėjams papildomai perduoda nemažai verslo organizavimo algoritmų, vadybos sistemų, IT ir apskaitos priemonių.
Verslo modelio franšizės tipas yra labiausiai paplitęs iš visų išvardytų ir gali būti taikomas
beveik bet kurioje verslo srityje. Esant verslo modelio franšizei, franšizės gavėjas ne tik
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gamina ir (ar) parduoda prekes, teikia paslaugas ir gauna teisę naudotis franšizės davėjo
prekių ženklais. Svarbiausia yra tai, kad franšizės gavėjas gauna išsamiai aprašytas verslo
valdymo metodikas ir susijusį palaikymą bei pagalbą. Metodikos paaiškina, kaip valdyti
visą verslą ir kiekvieną jo sudedamąją dalį atskirai, o nuolatos teikiama pagalba leidžia
gavėjams perduoti naujausias verslo valdymo žinias ir pasidalinti konkrečiais pasitvirtinusiais sprendimais sudėtingose situacijose. Kitaip tariant, įsigydamas verslo modelio franšizę, gavėjas gauna visą franšizės davėjo intelektinę nuosavybę ir jo verslo modelį, kuriuos
jis naudoja nuosavam verslui pagal franšizės sutartį vystyti.
Gamybos franšizės tinkle franšizės gavėjas iš davėjo gauna visą technologinį gamybos
„know-how“, tačiau neretai negauna teisės tiesiogiai platinti pagaminto produkto, nors
kartais tokia teisė jam yra suteikiama kartu su teise į prekės ženklo naudojimą bei prekių
platinimo verslo sistema. Šis franšizės tipas yra labiausiai paplitęs gėrimų ir maisto pramonėje, nors, lyginant su kitais franšizės tipais, šis yra mažiausiai populiarus dėl gamybinio
„know-how“ perdavimo sudėtingumo. Šis franšizės tipas turi daugiausiai panašumų su
licencijavimu, ypač kai kalbama apie technologinių procesų patentų perdavimą.
2.2.2 Franšizės plėtros būdai
Potencialus franšizės gavėjas, pradėjęs domėtis franšizių pasiūla, tikrai gaus franšizių pasiūlymų, kurie skirsis savo plėtros specifika ir franšizės gavėjo įsipareigojimais. Taip pat ir
franšizės davėjas, kuriantis franšizės tinklą, turės apsispręsti, kokiais būdais jis plės savo
tinklą ir kokio tipo gavėjų jis ieškos. Toliau aptarsime kelis pagrindinius franšizės plėtros
būdus – tiesioginį ir „master“ franšizavimą.
Tiesioginio franšizavimo pagrindinis požymis yra tas, kad franšizės sutarties pasirašymas
ir tiesioginis bendravimas vyksta tarp galutinio franšizės gavėjo ir franšizės davėjo. Tiesioginis franšizavimas yra skiriamas į tris kategorijas – vieno padalinio, kelių padalinių ir
teritorijos plėtros franšizavimas. Šie plėtros būdai pavaizduoti 2 paveiksle.
vieno padalinio franšizavimas

kelių padalinių plėtros franšizavimas

FRANŠIZĖS DAVĖJAS

FRANŠIZĖS DAVĖJAS

Franšizės gavėjas
Franšizės gavėjas

Franšizės gavėjas

Franšizės gavėjas
Franšizės gavėjas

Vienas
padalinys

Vienas
padalinys

Vienas
padalinys

Vienas
padalinys

Vienas
padalinys

Vienas
padalinys

Vienas
padalinys

2 pav. Tiesioginio franšizavimo kategorijos
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Vieno padalinio franšizavimo atveju franšizės davėjas, parduodamas franšizę, suteikia
franšizės gavėjui teisę atidaryti vieną padalinį ir jame vykdyti veiklą. Dažnai tokias franšizes parduoda franšizės davėjai savo tinklo plėtros pradžioje, o jas dažnai perka pavieniai
verslininkai, kurie planuoja patys dirbti atidaromame padalinyje. Įsigydamas vieno padalinio franšizę verslininkas įgyja teritorinę apsaugą, tai yra franšizės davėjas užtikrina, kad
arčiau nei nustatytas atstumas nebus steigiamas to paties prekės ženklo padalinys. Būtent
dėl šios priežasties potencialus franšizės gavėjas dažnai gali būti apribotas renkantis vietą naujam padaliniui – jis arba gali gauti konkrečių vietų, iš kurių turės pasirinkti, sąrašą,
arba gali būti įpareigotas pernuomoti plotą iš franšizės davėjo. Vieno padalinio franšizes
dažniausiai parduoda franšizės davėjai, kurie jau yra įsitvirtinę tam tikroje rinkoje. Įėjimas
į naują rinką parduodant vieno padalinio franšizes gali būti per daug lėtas, kad greitai
atpirktų davėjo investicijas į franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros plėtrą šioje rinkoje.
Vieno padalinio franšizių pardavimas taip pat yra susijęs su didesniu žmogiškųjų išteklių
poreikiu davėjo organizacijoje, nes jam teks tiesiogiai bendrauti su kiekvieną padalinį valdančiu franšizės gavėju.
Kelių padalinių franšizavimo atveju franšizės gavėjas, įsigydamas franšizę, įgyja teisę ir
pareigą atidaryti apibrėžtą padalinių skaičių per tam tikrą laiką tam tikroje teritorijoje.
Dažniausiai kelių vienetų franšizės gavėjais tampa arba jau turintys patirties vieno vieneto franšizės gavėjai, kurie plečia savo verslą, arba investuoti pasiruošę verslininkai, kurie
neplanuoja tiesiogiai dirbti padaliniuose. Šiam plėtros būdui taip pat yra būdinga teritorinė apsauga, taigi kelių padalinių franšizės gavėjas gali būti įpareigotas derinti su davėju
kiekvieno atidaromo padalinio lokaciją, kad nesudarytų konkurencijos kitiems to paties
tinklo franšizės gavėjams.
Teritorijos plėtros franšizavimas iš esmės yra labai panašus į kelių padalinių franšizavimą
tuo, kad vienam franšizės gavėjui yra suteikiama teisė ir tuo pačiu metu pareiga atidaryti ir tiesiogiai valdyti apibrėžtą skaičių padalinių. Pirmas jų skirtumas yra tai, kad teritorijos
plėtros franšizavimo atveju tam tikroje nustatytoje teritorijoje, pavyzdžiui, mieste ar šalyje,
gavėjas turi teisę savarankiškai spręsti dėl padalinių lokacijos. Antras skirtumas yra tai, kad
dažniausiai pasirašytame susitarime su franšizės davėju gavėjas įsipareigoja atidaryti tam
tikrą minimalų skaičių padalinių, bet gali atidaryti ir daugiau padalinių, jei manys, kad tai yra
ekonomiškai naudinga. Kelių padalinių ir teritorijos plėtros franšizių pardavimas dažniausiai
yra labiausiai pageidaujamas franšizės davėjo, kuris žengia į naują rinką, plėtros planas.
Tiesioginio franšizavimo atveju davėjas privalo labai kruopščiai planuoti savo padalinių
tinklo plėtros geografiją, kad vienu atveju padaliniai nepradėtų plėšrūniškai konkuruoti
tarpusavyje, jei konkrečioje teritorijoje jų bus per daug arba jie bus išdėstyti labai tankiai, o kitu atveju neliktų nepadengtų teritorijos dalių, kurios galėtų nešti pajamas ir pelną
tiek gavėjams, tiek davėjui. Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad kelių padalinių ar teritorijos
plėtros franšizės gavėjai turi disponuoti pakankamai dideliu investicijoms skirtu kapitalu
ir puikiais vadybiniais įgūdžiais, kad per franšizės sutartyje numatytą laiką sugebėtų sė-
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kmingai atidaryti apibrėžtą padalinių skaičių ir užtikrintų jų pelningą ir efektyvią veiklą.
Tokius franšizės gavėjus yra pakankamai sudėtinga surasti, taigi franšizės davėjas turi skirti
pakankamai išteklių franšizės rinkodarai, norėdamas pritraukti gerą kelių padalinių ar teritorijos plėtros franšizės gavėją.
Iš pateiktų tiesioginio franšizavimo pavyzdžių akivaizdžiai matomas kiekvieno iš aprašytų plėtros būdų potencialas – pati lėčiausia franšizės tinklo plėtra yra pasiekiama vieno
padalinio franšizavimo atveju, o kelių padalinių ir teritorijos plėtros franšizavimas sukuria
prielaidas žymiai greitesnei plėtrai. Tačiau pati greičiausia franšizės tinklo plėtra gali būti
pasiekta naudojant „master“ franšizavimą (angl. Master franchising), kuris kartais vadinamas netiesioginiu franšizavimu arba subfranšizavimu (angl. Sub-franchising), kurio esmė
yra pavaizduojama 3 paveiksle.
FRANŠIZĖS DAVĖJAS

Master FRANŠIZĖS gaVĖJAS

Franšizės gavėjas

Vienas
padalinys

Vienas
padalinys

Master FRANŠIZĖS gaVĖJAS

Franšizės gavėjas

Vienas
padalinys

Vienas
padalinys

Franšizės gavėjas

Vienas
padalinys

Vienas
padalinys

Franšizės gavėjas

Vienas
padalinys

Vienas
padalinys

3 pav. Master franšizavimo struktūra

„Master“ franšizavimas yra sudėtingiausias, bet patraukliausias franšizės tinklo plėtros
būdas davėjui. Jo išskirtinis bruožas – franšizės davėjas gavėjams franšizes parduoda ne
tiesiogiai, o per tarpininkus, kurie vadinami „master“ franšizės gavėjais (angl. Master franchisee). Šis būdas yra panašus į teritorijos plėtros franšizavimą tuo, kad kiekvienas „master“ franšizės gavėjas turi teisę ir pareigą pardavinėti franšizes galutiniams gavėjams tam
tikroje apibrėžtoje teritorijoje, pavyzdžiui, šalyje arba regione. Dažniausiai „master“ franšizės gavėjai įgyja teisę ir pareigą per tam tikrą laiką parduoti ne mažiau negu apibrėžtą
franšizių skaičių. Jie gali pardavinėti tiek vieno padalinio, tiek kelių padalinių arba teritorijos plėtros franšizes.
Paprastai „master“ franšizės gavėjai patys neatidarinėja ir nevysto atskirų padalinių veiklos, nors tai dažniausiai nėra draudžiama. Jų pagrindinė funkcija – plėsti ir valdyti galutinių franšizės gavėjų tinklą tam tikroje teritorijoje. „Master“ franšizės gavėjai patys investuoja į gavėjų paiešką, jų priežiūrą ir palaikymą, o investicijų grąžą uždirba iš franšizės
gavėjų gaunamų ir franšizės davėjui sumokamų mokesčių skirtumo.
Bendroji informacija apie franšizavimą
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Šis franšizės tinklo plėtros būdas yra naudingas tada, kai franšizės tinklą norima greitai
plėsti naujose rinkose. Dažniausiai „master“ franšizės gavėjai gerai išmano vietinės rinkos
specifiką, geba pasiūlyti franšizės adaptavimo sprendimus, turi priėjimą prie potencialių
franšizės gavėjų segmento. Kita vertus, šis plėtros būdas nėra ypač tinkamas ką tik veiklą
pradėjusiems ir franšizavimo patirties neturintiems franšizės davėjams.
Savo plėtros pradžioje davėjams, jei jie nėra sukaupę franšizavimo žinių ir patirties, rekomenduojama pradėti nuo vieno padalinio ar kelių padalinių franšizių pardavimo. Per tam
tikrą laiką dirbdamas su šiais gavėjais franšizės davėjas perpras franšizavimo praktinius
principus, ištobulins gavėjams teikiamo „know-how“ metodus ir priemones, susidurs su
problemomis ir išmoks jas spręsti bei išugdys savo, kaip franšizės davėjo, kompetencijas.
Po to, kai franšizės davėjas jausis užtikrintas tame, ką ir kaip jis daro, ateis laikas žvalgytis
ir į potencialius „master“ franšizės gavėjus. Turint omenyje, kad „master“ franšizės gavėjai
atlieka dalį franšizės davėjo funkcijų, davėjas turi pats puikiai išmanyti šių funkcijų vykdymą tam, kad gebėtų perduoti jų vykdymo „know-how“ savo „master“ franšizės gavėjams ir
užtikrintų profesionalų bei rezultatyvų šių funkcijų atlikimą.
Dar vienas specifinis franšizės plėtros būdas – konversija. Konversinės franšizės išskirtinis bruožas – franšizės gavėjais tampa toje pačioje, kaip ir franšizės davėjas, verslo srityje
veikiančių verslų vadovai ir savininkai. Nepriklausomi verslininkai, įsigydami konversinę
franšizę ir tapdami franšizės gavėjais, ir toliau tęsia savo verslą, tačiau iš franšizės davėjo gauna galimybę naudotis tinklo prekės ženklais, sukauptomis žiniomis, optimizuotais
verslo procesais, gauna priėjimą prie pigesnio tiekimo ir (ar) prie platesnio ir lojalesnio
klientų segmento. Šis plėtros būdas yra labiausiai paplitęs nekilnojamojo turto brokerių,
kirpyklų, vadybos konsultantų, degalinių ir panašiuose versluose. Konversija taip pat gali
būti taikoma, kai franšizės davėjas konvertuoja nuosavus padalinius į valdomus pagal
franšizės sutartį, o šiuos padalinius valdyti patiki franšizės gavėjams, kuriais tampa buvę
šių padalinių vadovai, dirbę pagal darbo sutartis.
2.2.3 Verslo sritys
Franšizavimo praktikai tvirtina, kad franšizuoti galima bet kokios srities verslą, tačiau natūralu, kad skirtingų verslo sričių patrauklumas franšizavimui nėra vienodas. Franšizavimas
yra plačiausiai taikomas tuose versluose, kurie gali būti lengvai sistemiškai organizuojami,
kuriuos galima greitai išmokti. Jei dauguma verslo procesų gali būti standartizuota, o verslo procesus nėra sudėtinga atkartoti, tada tikėtina, kad franšizavimas gali tapti tinkamu
tokio verslo plėtros būdu. Esant kitokiai verslo specifikai, kai, pavyzdžiui, vykdoma daug
unikalių projektų, technologinis procesas yra labai sudėtingas ir reikalauja specifinių žinių,
franšizavimas nėra toks patrauklus.
Taip pat reikia atkreipti dėmesį ir į nuolatinės vertės teikimo gavėjams galimybes, kurios
gali skirtis priklausomai nuo verslo srities. Kuo daugiau yra galimybių nuolatos, o ne tik
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franšizavimo santykių pradžioje, generuoti naudą gavėjams, tuo tinkamesnis verslas yra
franšizavimui. Pavyzdžiui, statybų verslo įmonei, veikiančiai sąlyginai nedidelėje rinkoje,
gali būti sunku užtikrinti nuolatinės vertės teikimą gavėjams ir užkirsti kelia gavėjų tarpusavio konkurencijai, jei kiekvienas iš jų gali be didelių papildomų sąnaudų darbus atlikti bet
kurioje šalies dalyje. Šiuo atveju davėjui tenka užduotis kruopščiai apgalvoti franšizės tinklo
bendradarbiavimo taisykles ir nuolatos investuoti į papildomos vertės teikimą gavėjams
tam, kad jie būtų suinteresuoti likti tinkle, elgtųsi sąžiningai ir mokėtų franšizės mokesčius.
Dėl šių priežasčių istoriškai susiklostė, kad tam tikrose verslo srityse franšizavimas tapo
pagrindiniu verslo plėtros būdu, o kitose srityse franšizavimas vis dar yra pakankamai
egzotiškas. Toliau pateiksime labiausiai franšizavimui tinkančių verslo sričių sąrašą ir po
kelis kiekvienos verslo srities atstovus iš užsienio šalių, kurie plečiasi franšizavimo būdu:
• nekilnojamojo turto agentūros („RE/MAX“, „CAPITAL“, „Century 21“);
• švietimas ir mokymas („Action Coach“, „Sandler training“, „360 Solutions“);
• finansinės paslaugos („Vernon Street Capital“, „Padgett Business Services“, „American Business Systems“, „Expence Reduction Analysts“);
• vadybos konsultacijos („The Palladium Group“, „The International Franchising Centre“, „Smart PA Franchise“);
• maitinimas („McDonald‘s“, „Subway“, „Burger King“);
• sportas („Curves“, „Endurance House“, „Anytime Fitness“);
• viešbučiai („Holiday Inn“, „Best Western“, „Hilton“);
• remontas („Novus Glass“, „Snap-On Tools“, „Rooter Man“);
• poilsis ir pramogos („Cruise Planners“, „Baby Boot Camp“, „Gymboree“);
• prekyba („7-Eleven“, „The Body Shop“, „Zara“);
• informacinės technologijos („ReissWolf“, „Spoton.net“, „Cartrige world“);
• viešieji ryšiai, reklama („WSI“, „Sign-a-Rama“, „Proforma“);
• farmacija, vaistinės („Medicine Shoppe“, „Good Feet“, „Massage Envy“);
• transportas („Car Care Center“, „Avis“, „Hertz“).
Pateiktas verslo sričių sąrašas nėra baigtinis. Praktika rodo, kad franšizuoti galima beveik
bet kurios srities verslą, o franšizavimo sėkmė labiau priklauso nuo konkretaus verslo modelio, jo sėkmingumo ir kitų vidinių veiksnių, negu nuo srities, kurioje verslas yra vystomas.
Šiame skyriuje skaitytojai buvo supažindinti su franšizavimo pagrindais, franšizės tipais,
jų plėtros būdais ir verslo sritimis, kuriose franšizavimas yra taikomas dažniausiai. Kitame
skyriuje bus išsamiau apibūdinti franšizės sukūrimo ir veikimo principai.

2.3 Franšizavimo anatomija
Priminsime, kad franšizavimas yra verslo organizavimo modelis, kai vienas subjektas
(franšizės davėjas) už apibrėžtą mokestį perduoda kitam subjektui (franšizės gavėjui) teiBendroji informacija apie franšizavimą
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sę naudoti savo sukurtus franšizuojamo verslo modelį, „know-how“ ir verslo identiteto
elementus. Tam, kad tarp franšizės davėjo ir gavėjo užsimegztų verslo santykiai, kiekvienas iš šių subjektų turi nueiti ilgą pasirengimo kelią. Sprendimas susieti savo verslą su
franšizavimu tiek franšizės davėjui, tiek gavėjui turi ilgalaikes pasekmes ir reiškia ilgalaikius įsipareigojimus. Būtent dėl to, prieš priimant sprendimą plėsti savo verslą franšizės
būdu ar pradėti naują verslą įsigijus franšizę, verta įsigilinti į franšizavimo anatomiją.
Kaip jau buvo minėta, franšizavimo verslo modelio pagrindas yra glaudus dviejų šalių –
franšizės davėjo ir gavėjo – bendradarbiavimas. Pagrindinė šio sėkmingo bendradarbiavimo prielaida yra sistemingas ir profesionalus abiejų šalių pasiruošimas tarpusavio
sąveikai. Šiame skyriuje aptarsime franšizės davėjo ir gavėjo nepriklausomus veiksmus,
kurie sudaro pagrindą franšizės pardavimo–pirkimo sandoriams, franšizės tinklo plėtrai ir skatina franšizės gavėjų skaičiaus didėjimą, bei jų bendradarbiavimo sritis.
Franšizės davėjo veiksmų nuoseklią eigą, kurios tikslas yra sukurti ir plėsti franšizės
tinklą, apibendrintai vadinsime franšizės davėjo verslo sukūrimo ir franšizės tinklo
plėtros algoritmu, o franšizės gavėjo veiksmų eigą, kurios tikslas yra įsigyti franšizę ir
jos pagrindu vystyti verslą, vadinsime franšizės pirkimo algoritmu. Pabrėžtina, kad šių
veiksmų eigų susikirtimai, kitaip tariant, franšizės davėjo ir gavėjo bendradarbiavimo
sritys, yra franšizės įvertinimo ir pardavimo-pirkimo procesas bei franšizės pagrindu
veikiančio verslo vystymas ir tobulinimas. 4 paveiksle yra pavaizduoti tiek nepriklausomi franšizės davėjo ir gavėjo veiksmai, tiek jų bendradarbiavimo sritys, kuriuos bendrai
vadinsime franšizavimo anatomija.
Franšizės davėjo verslo sukūrimo ir franšizės tinklo
plėtros algoritmas

Franšizės pirkimo
algoritmas

Verslo pasiruošimo
plėtrai franšizės būdu
įvertinimas

Franšizės tinklo
palaikymo
infrastruktūros
kūrimas

Potencialaus franšizės
gavėjo savęs įvertinimas

Franšizės davėjo verslo
planavimas

Pasirengimas franšizės
rinkodarai

Pirminis 5–8 franšizių
pasirinkimas

„Know-how“ ir verslo
identiteto perdavimo
priemonių parengimas

Pasirengimas franšizės
gavėjų pritraukimui

Detalus 2–3 franšizių
įvertinimas

Franšizės teisinių
dokumentų sukūrimas

Franšizės rinkodara,
kandidatų vertinimas
ir franšizės sutarčių
pasirašymas

Tęstinis verslo modelio, franšizės sudėtinių dalių ir
franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros vystymas
ir tobulinimas
4 pav. Franšizavimo anatomija
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Pagalba,
paslaugos,
patobulinimai
ir mokesčiai

Franšizės
pardavimas /
įsigijimas

Informacijos tikrinimas
ir franšizės sutarties
pasirašymas
Franšizės pagrindu
veikiančio verslo
vystymas, tolimesnė
plėtra

Pateiktame paveiksle daugiausiai dėmesio yra skiriama franšizės davėjo verslo sukūrimo ir franšizės pirkimo etapai, o franšizės tinklo plėtros etapai nėra detalizuoti. Nors
šioje knygoje mes paliesime ir ilgalaikį franšizės davėjų ir gavėjų bendradarbiavimą, tačiau daugiausiai dėmesio skirsime būtent tam, kaip franšizės davėjas turėtų pasirengti
franšizės santykiams ir franšizės davėjo verslo sukūrimui. Tuos, kurie nori detaliau susipažinti su franšizės pirkimo algoritmu ir nuodugniai perprasti kiekvieną šio algoritmo
etapą bei žingsnį, norėtumėme nukreipti į mūsų anksčiau parašytą knygą „Franšizės
įsigijimas – greitkelis į verslo sėkmę“, kurią galite nemokamai atsisiųsti iš „Franchise
Hub“ tinklapio www. franchisehub.eu.
2.3.1 Franšizės davėjo verslo sukūrimo algoritmas
Šiame skyriuje trumpai aptarsime visus etapus ir žingsnius, kuriuos turi įveikti franšizės
davėjas, norėdamas savo sėkmingo verslo pagrindu sukurti naują franšizės davėjo verslą
ir pasiruošti franšizės pardavimams bei franšizės tinklo plėtrai.
Kiekvienas būsimas franšizės davėjas turi žinoti, kad gavėjai, pirkdami franšizę, tikisi sukurti pelningą ir tvarų verslą per trumpesnį laiką ir su mažesne rizika bei vystyti jį efektyviau nei tai galėtų padaryti savarankiškai be franšizės davėjo pagalbos. Tam, kad franšizė
būtų patraukli ir franšizės tinklas augtų, franšizės davėjas gavėjams turi pasiūlyti sėkmingą
verslo modelį, patrauklias franšizės sąlygas, efektyvius verslo organizavimo įrankius ir naudingą bei savalaikę pagalbą. Tam, kad įvertintų, ar potencialus davėjas yra tam pasirengęs, atliekamas verslo pasirengimo plėtrai franšizės būdu įvertinimas. Šis vertinimas yra
atliekamas trimis etapais: iš pradžių yra vertinamas franšizuojamo verslo modelis, po to
yra vertinama motininė franšizės davėjo organizacija ir galiausiai yra vertinama strateginė
franšizės davėjo parengtis verslo plėtrai franšizės būdu. Plačiau apie verslo pasirengimą
plėtrai franšizės būdu skaitykite šios knygos 4 skyriuje.
Atsakymai į verslo pasirengimo plėtrai franšizės būdu vertinimo metu iškeltus klausimus
turėtų aiškiai parodyti verslininkui, ar jo verslas jau yra pasirengęs plėtrai franšizės būdu,
ar pats verslininkas supranta, ko iš jo pareikalaus tokia plėtra ir ko galima iš jos tikėtis. Šis
vertinimas neretam verslininkui gali pasufleruoti sprendimą, kad laikas franšizavimui dar
neatėjo ir jis arba turi atlikti „namų darbus“ tobulindamas savo verslą, arba pasirinkti kitą
verslo plėtros būdą. Tie verslininkai, kurie nusprendė kurti franšizę, turėtų pereiti į antrą
etapą ir pradėti franšizės davėjo verslo planavimą.
Franšizės davėjo verslo planavimas yra būtinas žingsnis franšizei, susijusiems įrankiams
ir infrastruktūrai sklandžiai sukurti. Šis etapas prasideda nuo franšizės davėjo verslo vizijos ir misijos patvirtinimo, apie kurį rašome šios knygos 5.1 skyriuje. Toliau yra atliekama
aplinkos analizė, kurios metu yra analizuojami „Makro“ – išoriniai, „Mezo“ – sektoriaus ir
„Mikro“ – įmonės vidinės aplinkos veiksniai. Plačiau apie aplinkos analizės atlikimą skaitykite šios knygos 5.2 skyriuje. Po to yra pereinama prie franšizės koncepcijos parengimo,
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kurią sudaro keturios pagrindinės dalys – potencialaus franšizės gavėjo profilis, franšizės
gavėjui perduodamas „know-how“ ir teikiamos paslaugos, franšizės gavėjui perduodami
verslo identiteto elementai ir franšizės gavėjo mokami mokesčiai bei kitos franšizės davėjo
įplaukos. Plačiau apie franšizės koncepcijos parengimą skaitykite šios knygos 5.3 skyriuje.
Vėliau yra rengiami tipinio franšizės gavėjo ir franšizės davėjo finansinės veiklos modeliai, apie kurių rengimą jūs galite perskaityti šios knygos 5.4 skyriuje.Tuomet yra rengiama
franšizės davėjo verslo strategija ir trumpalaikis veiklos planas. Strategijos rengimo darbai
yra aprašyti šios knygos 5.5 skyriuje, o apie trumpalaikio veiklos plano parengimą rašome
5.6 skyriuje.
Atlikęs franšizės davėjo verslo planavimo užduotis, franšizės davėjas turėtų pereiti į „knowhow“ perdavimo ir paslaugų teikimo priemonių parengimo etapą. Priemonės, naudojamos franšizės davėjo sukauptam „know-how“ perduoti franšizės gavėjams, apima veiklos
vadovus, apmokymo programas bei pagalbos ir paslaugų teikimo metodikas. Plačiau apie
franšizės davėjo „know-how“ perdavimo gavėjams priemonių sukūrimą skaitykite šios
knygos 6.1 skyriuje. Po to yra kuriamos verslo identiteto perdavimo priemonės, kurios yra
aprašomos 6.2 skyriuje.
Po to, kai franšizės davėjas parengia priemones, skirtas jo sukauptam „know-how“ ir verslo identiteto elementams perduoti, pereinama prie franšizės santykių teisinio reglamentavimo klausimų. Franšizės teisinių dokumentų sukūrimas turėtų prasidėti nuo detalaus
teisinio franšizės pardavimo-pirkimo algoritmo parengimo, kuris yra skirtas teisiškai reglamentuoti potencialių franšizės gavėjų ir davėjo sąveiką nuo pirmojo susidomėjimo franšize iki franšizės sutarties pasirašymo ir atitinkamų pradinių mokesčių sumokėjimo. Vėliau
parengiama franšizės sąlygų santrauka – šio žingsnio tikslas yra glaustai ir struktūrizuotai
apibrėžti visas pagrindines franšizės santykių tarp davėjo ir gavėjo sąlygas, apimančias
abiejų šalių įsipareigojimus, teises ir atsakomybes. Galiausiai yra rengiamos konfidencialumo ir franšizės sutartys. Plačiau apie franšizės davėjo teisinių dokumentų sukūrimą skaitykite šios knygos 6.3 skyriuje.
Po to, kai franšizės davėjas parengė teisinių dokumentų paketą, jis gali pradėti kurti franšizės tinklo plėtros įrankius. Pirmiausiai turi būti pasirengta franšizės rinkodarai. Franšizės
rinkodaros tikslas – didinti franšizės žinomumą tarp potencialių franšizės gavėjų, sužadinti
jų susidomėjimą franšize ir paskatinti įsigyti franšizę. Franšizės rinkodaros planavimas prasideda nuo franšizės rinkodaros strategijos, kuri dažniausiai trunka vidutinį ar ilgą periodą,
parengimo. Taip pat yra rengimas rinkodaros planas, kuris apibrėžia rinkodaros veiksmų
įgyvendinimą trumpuoju laikotarpiu. Plane turi būti aiškiai apibrėžiami konkretūs rinkodaros veiksmai, priemonės, kanalai, reikalingi ištekliai naudojami juos įgyvendinant, atsakingi žmonės, įgyvendinimo laiko planas ir siekiami rodikliai. Vėliau franšizės davėjas
turi parengti plane numatytas bazines franšizės rinkodaros priemones, kurios dažniausiai
apima trumpą ir detalią franšizės brošiūras, franšizės parodos stendą, franšizės interneto
tinklapį ir t. t. Plačiau apie pasirengimą franšizės rinkodarai skaitykite šios knygos 8.1 sky-
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riuje. Atlikus minėtus veiksmus yra rengiamasi pritraukti franšizės gavėjus. Šiame etape
yra rengiamas franšizės gavėjų pritraukimo veiklos vadovas, kurio tikslas – tiksliai nusakyti
franšizės davėjo veiksmus nuo pradinių užklausų generavimo iki franšizės sutarties pasirašymo bei detaliai apibrėžti franšizės gavėjo profilį. Plačiau apie pasirengimą pritraukti
franšizės gavėjus skaitykite šios knygos 8.2 skyriuje.
Nuo pat franšizės davėjo verslo kūrimo pradžios franšizės davėjas turi lygiagrečiai vystyti
ir franšizės tinklo palaikymo infrastruktūrą. Šis procesas prasideda nuo franšizės davėjo organizacijos įkūrimo ir aprūpinimo būtinais ištekliais. Sukurta franšizės davėjo organizacija
perima franšizės elementų sukūrimo darbus, kuriuos aprašėme anksčiau, ir koordinuoja
franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros kūrimo darbus. Kiti franšizės tinklo palaikymo
infrastruktūros elementai yra franšizės tinklo aptarnavimo infrastruktūra ir franšizės tinklo vadybos infrastruktūra. Franšizės tinklo aptarnavimo infrastruktūra apima elementus,
kurie yra būtini nepertraukiamam ir sėkmingam franšizės pagrindu veikiančio padalinio
funkcionavimui ir galutinių vartotojų poreikių tenkinimui. Franšizės tinklo vadybos infrastruktūra apima elementus, kurie yra būtini nepertraukiamam ir sėkmingam franšizės
tinklui funkcionavimui ir franšizės gavėjų bei davėjo poreikių tenkinimui. Plačiau apie
franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros kūrimą skaitykite šios knygos 9 skyriuje.
Atlikęs visus minėtus darbus franšizės davėjas pagaliau yra pasiruošęs pradėti franšizės
tinklo plėtrą, kuri apima franšizės rinkodarą, franšizės gavėjų pritraukimą, įvertinimą ir atranką, franšizės sutarčių pasirašymą, naujų franšizės gavėjų valdomų padalinių atidarymą
ir palaikymą (tai yra pagalbos ir paslaugų teikimas franšizės gavėjams), nuolatinį verslo
modelio, franšizės ir franšizės palaikymo infrastruktūros tobulinimą.
Sėkmingose franšizės tinkluose franšizės tobulinimas ir vystymas nesustoja franšizės davėjo verslo kūrimo etapo pabaigoje, o yra vykdomas nuolatos. Vienas iš svarbių šio proceso dalyvių ir tobulinimo idėjų šaltinių yra kiekvienas tinkle esantis franšizės gavėjas, kurio
kasdieninė verslo sėkmė priklauso ne tik nuo jo paties pastangų, bet ir nuo franšizės davėjo veiksmų. Tam, kad franšizės davėjas galėtų sukurti patrauklią franšizę ir sėkmingai
vystyti franšizės tinklą, jis turi puikiai pažinti ir suprasti ne tik savo verslo produktų ar paslaugų galutinius vartotojus, bet ir franšizės gavėjus. Pažintį su franšizės gavėjais pradėsime
nagrinėdami jų kelią iki franšizės įsigijimo.
2.3.2 Franšizės įsigijimas
Šio skyriaus tikslas – apibūdinti veiksmus ir sprendimus, kuriuos atlieka ir priima potencialus franšizės gavėjas, nusprendęs įsigyti franšizę ir jos pagrindu pradėti nuosavą verslą.
Šiame skyriuje franšizės pirkimo algoritmą apžvelgsime labai trumpai, nes kiekvienam šio
algoritmo žingsniui yra skirtas atskiras knygos „Franšizės įsigijimas – greitkelis į verslo plėtrą“ skyrius. Šią knygą jus galite nemokamai atsisiųsti iš „Franchise Hub“ tinklapio www.
franchisehub.eu.
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Būsimiems franšizės davėjams yra pravartų žinoti ne tik franšizės įsigijimo algoritmą, bet
ir pagrindinius franšizės įsigijimo motyvus ir rizikas tam, kad jie galėtų geriau perprasti
savo būsimus klientus – franšizės gavėjus – ir pasiūlyti jiems vertę, labiausiai atitinkančią
jų poreikius ir lūkesčius.
2.3.2.1 Franšizės įsigijimo motyvai
Yra daug priežasčių, dėl kurių verslininkai pradeda verslą – vieni siekia pinigų, kiti – valdžios, treti realizuoja savo kūrybinį potencialą, ketvirti ieško nepriklausomybės. Taip pat
nemažai motyvų gali lemti ir sprendimą įsigyti franšizę, pavyzdžiui, vieni franšizes perka,
nes nori investuoti, kiti tampa franšizės gavėjais, nes mėgsta konkretaus franšizės prekės
ženklo produktus, treti ieško alternatyvos samdomam darbui.
Pirmas žingsnis nuosavo verslo link – motyvų pradėti verslą ir susijusios rizikos įvertinimas. Toliau pateiksime dažniausiai pateikiamus franšizės įsigijimo motyvus:
• Patikrintas verslo modelis. Dažnas franšizės gavėjas įsigyja franšizę, nes pasitiki jau patikrintu verslo modeliu, kuris gerokai sumažina verslo nesėkmės riziką.
Nesėkmės rizika mažėja dėl to, kad verslas veikia jau daug metų, buvo susidūręs su
sunkumais, nepalankiomis situacijomis, padarė klaidų ir jas ištaisė, tokiu būdu įgijo
patirtį. Tikėtina, kad franšizės gavėjas, įsigydamas franšizę, išvengs daugelio klaidų,
kurios jau buvo padarytos franšizės davėjo ir kitų franšizės gavėjų. Tai suteikia papildomo pasitikėjimo franšize ir verslu.
• Žinomas franšizuojamo verslo prekės ženklas. Franšizės gavėjas nuo pat verslo pradžios gauna jau žinomą franšizės tinklo prekės ženklą, kuris, jei yra populiarus gavėjo rinkoje, gali pritraukti vartotojus be didesnių papildomų franšizės
gavėjo pastangų. Jei franšizės gavėjas pradėtų ne franšizės pagrindu veikiantį, o
nepriklausomą verslą, jo prekės ženklo sukūrimas, populiarinimas ir žinomumo didinimas, vartotojų pritraukimas užimtų žymiai daugiau laiko ir reikalautų žymiai
daugiau išteklių.
• Išplėtotos technologijos, pažangūs darbo metodai, patikimi tiekėjai ir platus
partnerių tinklas. Prisijungęs prie franšizės tinklo naujas franšizės gavėjas per
trumpą laiką perima žinias ir technologijas, kurias franšizės davėjas ir jau esami
gavėjai kaupė nuo pat verslo įkūrimo. Naujas franšizės gavėjas galės išvengti verslo
pradžiai būdingų klaidų, gaus priėjimą prie jau patikrintų tiekėjų, išplėtotų darbo
metodų. Tai iš esmės sumažina bankroto tikimybę ir potencialius nuostolius, kurie
galėtų atsirasti dėl nepatyrimo versle.
• Masto ekonomijos nauda. Kiekvienas franšizės gavėjas, prisijungęs prie franšizės
tinklo, dažniausiai gauna galimybę naudotis masto ekonomijos pranašumais
prekių ir paslaugų tiekimo, rinkodaros, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
bei kitų svarbių verslo procesų srityse. Plėtodamas nuosavą ne franšizės pagrindu
veikiantį verslą, verslininkas neturėtų galimybės per trumpą laiką gauti tokio pat
sąnaudų ir naudos santykio apibrėžtuose procesuose.
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• Franšizės davėjo vykdomi mokymai ir teikiama pagalba. Neretai pradedantieji
verslininkai susiduria su sunkumais dėl to, kad nežino, kaip pasielgti vienoje ar
kitoje situacijoje, neturi atitinkamos verslo valdymo patirties. Didžioji dalis jų, esant galimybei, noriai perimtų reikalingas žinias iš patyrusių verslininkų ir kreiptųsi
patarimo kasdieniais verslo valdymo klausimais. Franšizės davėjas yra tiesiogiai
suinteresuotas franšizės gavėjo sėkme. Todėl franšizės gavėjai yra ne tik kontroliuojami franšizės davėjo, bet ir nuolat yra jo palaikomi. Franšizės davėjai naudoja
įvairias franšizės gavėjų palaikymo priemones. Viena iš šių priemonių – nuolatiniai
apmokymai, tačiau pastovus palaikymas neapsiriboja vien jais. Viena iš pagrindinių
priemonių, esanti beveik visų franšizių atvejais, yra veiklos vadovai, kurie suteikia
franšizės gavėjui išsamias verslo procesų organizavimo ir valdymo instrukcijas.
Deja, net ir geriausias veiklos vadovas negali numatyti ir aprašyti visų įmanomų
situacijų. Todėl dauguma pažengusių franšizės davėjų suteikia gavėjams galimybę
gauti operatyvų atsakymą iš kompetentingų specialistų į su verslo valdymu susijusius klausimus. Neretai atsakymo galima kreiptis ne tik į franšizės davėją, bet ir į
kitus tinklo franšizės gavėjus.
• Lengvesnis būdas pritraukti finansavimą. Didžioji dalis žmonių, nusprendusių
steigti savo verslą, susiduria su pradinių investicijų pritraukimo klausimu. Verslininkas gali pritraukti papildomas lėšas investicijoms į verslo pradžią iš bankų,
giminių ar investuotojų, tačiau dažniausiai visi šie būdai yra susiję su pakankamai
didele skolintojų / investuotojų rizika. Siekdami sumažinti šią riziką, skolintojai ar
investuotojai gali reikalauti didelio užstato, ženklaus bendro finansavimo ar kitų
rizikos mažinimo priemonių. Neretai pradedančiam verslininkui šie reikalavimai
tampa nepakeliami. Franšizės įsigijimo atveju investuotojų rizika yra mažesnė negu
investavimo į naują savarankišką verslą atveju. Bankai, kiti skolintojai, strateginiai
investuotojai ar verslo angelai, matydami ne abstrakčią ir nepatikrintą verslo idėją, o
konkrečius kitų jau veikiančių franšizės gavėjų finansinius rodiklius, franšizės davėjo
istoriją ir reputaciją, gali lengviau priimti sprendimą dėl finansavimo skyrimo.
2.3.2.2 Rizikos veiksniai, susiję su franšizės įsigijimu
Franšizės davėjas neturėtų parduoti franšizės tam, ko nepasamdytų dirbti į savo kompaniją. Taip pat franšizės gavėjas neturėtų pirkti franšizės iš davėjo, jei nenorėtų tokio
vadovo ar partnerio. Franšizės davėjai ir gavėjai privalo aiškiai suvokti, kokios rizikos egzistuoja franšizės santykiuose. Pateiksime kelis rizikos veiksnių pavyzdžius, į kuriuos potencialus franšizės gavėjas privalo atkreipti dėmesį prieš nuspręsdamas įsigyti franšizę:
• Neveiklus franšizės davėjas. Tai situacija, kai franšizės davėjas vengia reaguoti į
rinkos pokyčius ir neskiria pakankamai dėmesio nuolat tobulinti verslo modelį.
• Perdėti franšizės gavėjo lūkesčiai. Franšizės gavėjai kartais yra linkę tikėtis iš
franšizės davėjo daugiau, nei franšizės davėjai gali duoti. Franšizė yra efektyvi
priemonė, bet ji nenuima nuo franšizės gavėjų pareigos dirbti ir pačiam atsakyti už
savo verslo rezultatus, sėkmę ar nesėkmę.
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• Franšizės davėjas yra per daug lankstus. Nepaisant to, kad franšizės gavėjai yra
labai priklausomi nuo franšizės davėjo, dažnas franšizės davėjas jaučia spaudimą
iš franšizės gavėjų. Per didelis davėjo lankstumas gali lemti unifikacijos ir kokybės
mažėjimą tinkle, o tai gali turėti neigiamos įtakos viso franšizės tinklo verslo rodikliams.
• Franšizės davėjas neklauso savo franšizės gavėjų ir atvirkščiai. Franšizės santykiai yra partnerystė. Jei partneriai nesugeba tinkamai bendrauti, partnerystei iškyla
grėsmė.
• Franšizės davėjas nesugeba užtikrinti franšizės gavėjų palaikymo. Kai kurios
franšizės auga labai greitai ir gali iškilti rizika, kad franšizės davėjas nespės tinkamai
aptarnauti visų franšizės gavėjų.
2.3.2.3 Franšizės įsigijimo žingsniai
Įvertinęs savo motyvus, sąlygojančius norą įsigyti franšizę, ir nusprendęs, kad susijusios
rizikos yra suvaldomos, verslininkas turėtų kruopščiai atlikti savo tikslų įvertinimą, ištirti
savo asmenines, finansines ir profesines galimybes. Šis etapas leidžia potencialiam franšizės gavėjui ne tik suformuoti reikalavimus sau, bet ir aiškiai numatyti kriterijus, kuriais
remdamasis jis vertins atskirų franšizių pasiūlymų atitiktį savo poreikiams ir galimybėms.
Išsamiau šis etapas yra aprašytas knygos „Franšizės įsigijimas – greitkelis į verslo sėkmę“ 3
skyriuje „Franšizės gavėjo potencialo įvertinimas“.
Kai franšizės gavėjas įvertina savo norus ir galimybes bei suformuluoja pradinius atrankos kriterijus, kuriais remdamasis jis atliks pirminę franšizių paiešką, tuomet pradedama
pirminė tinkamų franšizių atranka. Šio etapo tikslas – atrinkti pakankamą skaičių franšizių
(dažnai apie 5–8), kurios atitiktų bazinius gavėjo atrankos kriterijus ir iš kurių būtų galima
pasirinkti dvi–tris franšizes įvertinti išsamiai. Pagrindiniai informacijos apie franšizių pasiūlą šaltiniai yra franšizių katalogai, paieškos sistemos, franšizavimo parodos ir tiesioginė
aplinkos analizė. Išsamesnės informacijos apie šį etapą ieškokite knygos „Franšizės įsigijimas – greitkelis į verslo sėkmę“ 4 skyriuje „Franšizių atranka“.
Kito etapo metu potencialus franšizės gavėjas turi atlikti išsamų kelių pasirinktų franšizių
įvertinimą, pasirinkti tinkamiausias, įgyvendinti derybas dėl sutarties sąlygų ir pasirašyti
franšizės sutartį. Šiame etape potencialus franšizės gavėjas turi įvertinti siūlomą franšizę ir
franšizės tinklą visais požiūriais – turi būti vertinamas franšizės davėjas, franšizės verslo konkurencingumas, franšizės įsigijimo ir verslo plėtros sąlygos, finansinės prognozės, teisiniai
franšizės sutarties aspektai ir t. t. Potencialiam franšizės gavėjui taip pat būtinai rekomenduojama visą iš davėjo gautą informaciją sutikrinti su informacija, kurią pateikia esami minėto davėjo gavėjai. Potencialus gavėjas, išsamiai įvertinęs kelias franšizes, pasirenka patraukliausią ir pereina į derybų dėl sutarties sąlygų etapą. Tenka pripažinti, kad dažniausiai šios
derybos yra tik formalumas, nes franšizės davėjai nėra linkę ieškoti kompromiso dėl atskirų
sutarties sąlygų. Dažnas davėjas taiko principą, kuris angliškai vadinamas „take it or leave
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it“ („imk arba išeik“). Tačiau pasitaiko ir priešingų atvejų, kai naujas franšizės davėjas yra pasirengęs derėtis dėl sutarties su kiekvienu nauju gavėju, siekdamas pritraukti kuo daugiau
franšizės gavėjų per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Tokiu atveju franšizės gavėjas įgauna
sąlyginę galią derėtis dėl sutarties sąlygų. Kai franšizės sutarties sąlygos yra priimtinos abiem
šalims, franšizės sutartis pasirašoma ir potencialus investuotojas tampa konkrečios franšizės
gavėju, kuriam galioja visos franšizės tinkle priimtos taisyklės ir suteikiamos visos pagal sutartį numatytos teisės. Plačiau apie šį etapą skaitykite knygos „Franšizės įsigijimas – greitkelis
į verslo sėkmę“ 5 skyriuje „Franšizės vertinimas ir pasirinkimas“.
2.3.3 Franšizės pirkimas–pardavimas

Šio skyriaus tikslas – apibūdinti pagrindinius franšizės davėjo ir potencialaus gavėjo
tarpusavio suderinamus franšizės pardavimo-pirkimo veiksmus, kuriuos atlikus yra
pasirašoma franšizės sutartis.
2.3.3.1 Franšizės pirkimo–pardavimo procesas
Franšizės pirkimo–pardavimo procesas apima franšizės davėjo ir potencialaus franšizės gavėjo susipažinimą su kitos šalies pasiūlymais ir lūkesčiais, apsikeitimą informacija
ir derybas dėl franšizės sutarties sąlygų. Paprastai franšizės pirkimo–pardavimo procesui būdingi šie etapai:
• Pirmasis kontaktas. Franšizės pirkimo–pardavimo procesą paprastai inicijuoja
franšizės pirkimu suinteresuotas asmuo – potencialus franšizės gavėjas. Potencialus
franšizės gavėjas gali susisiekti su franšizės davėju bet kuriuo abiem šalims priimtinu būdu, pavyzdžiui, el. paštu, telefonu, paštu, susitinkant parodoje ar kitame
verslo renginyje, asmeniškai atvykstant į franšizės davėjo būstinę ir pan. Pirmojo
kontakto metu potencialiam franšizės gavėjui svarbu aiškiai išreikšti susidomėjimą
franšizės pirkimu ir pasiryžimą pradėti derybų procesą.
• Apsikeitimas pradine informacija. Derybų pradžioje kiekviena šalis turi gauti
pagrindinę informaciją apie kitą šalį. Franšizės davėjo atstovas, gavęs užklausą,
susisiekia su potencialiu franšizės davėju ir išsiunčia jam pradinę informaciją. Paprastai tai būna trumpas verslo modelio pristatymas ir klausimynas / paraiška
potencialiam franšizės gavėjui. Į klausimyną / paraišką įtraukiami klausimai, kurių
tikslas yra patikrinti potencialaus franšizės gavėjo tinkamumą pradėti verslą pagal franšizės sutartį, pavyzdžiui, šeiminė padėtis, franšizės gavėjo išsilavinimas ir
darbo patirtis, nuosavo verslo valdymo patirtis, disponuojamos investicijų sumos,
turimi lūkesčiai franšizės verslo atžvilgiu, motyvacija ir pan. Potencialus franšizės
gavėjas susipažįsta su pateikta informacija, užpildo klausimyną ir persiunčia jį atgal
franšizės davėjo atstovui.
• Pirminis potencialaus franšizės gavėjo vertinimas. Franšizės davėjo atstovas
susipažįsta su klausimyne pateikta informacija ir įvertina, ar potencialaus franšizės
gavėjo patirtis, lūkesčiai, preferencijos ir finansinės galimybės atitinka franšizės
davėjo keliamus reikalavimus.
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• Papildomos informacijos siuntimas. Jeigu potencialus franšizės gavėjas atitinka
franšizės davėjo reikalavimus, jam siūloma tęsti derybas. Potencialiam franšizės
gavėjui siunčiama išsamesnė informacija apie franšizę. Tai gali būti įmonės veiklos ir plėtros istorija, išsami informacija apie parduodamas prekes arba teikiamas
paslaugas, franšizės verslo koncepcijos pristatymas.
• Konfidencialumo sutarties pasirašymas. Prieš pereinant į kitus franšizės pirkimo–pardavimo proceso etapus, dažniausiai pasirašoma konfidencialumo sutartis.
Konfidencialumo sutartis apsaugo tolesniuose derybų etapuose franšizės davėjo
perduodamą „jautrią“ informaciją, tokią kaip investicijų ir finansinis planas, franšizės
mokesčiai, franšizės sutartis ir pan.
• Potencialaus franšizės gavėjo pateiktos asmeninės informacijos patikrinimas. Norėdamas įsitikinti potencialaus franšizės gavėjo pateiktos asmeninės
informacijos patikimumu, franšizės davėjas gali prašyti pateikti šią informaciją
pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, pažymas dėl įsiskolinimo valstybės institucijoms ir teistumo nebuvimo, finansinės atskaitomybės dokumentus / asmens
pajamų deklaracijas, disponavimą reikiama investicijų suma pagrindžiančius dokumentus, kontaktus rekomendacijoms gauti ir pan.
• Komercinio pasiūlymo pateikimas. Įsitikinus potencialaus franšizės gavėjo patikimumu, pereinama prie finansinių sąlygų derinimo. Franšizės davėjas pateikia
potencialiam franšizės gavėjui komercinį pasiūlymą su pradiniais ir periodiniais
franšizės mokesčiais ir kitomis franšizės įsigijimo sąlygomis.
• Franšizės gavėjo verslo plano vertinimas. Franšizės davėjas yra suinteresuotas
parduoti franšizę tik į tas rinkas arba teritorijas, kurios turi potencialą jo prekių /
paslaugų vartojimo atžvilgiu, ir tik tiems franšizės gavėjams, kurie turi potencialą
sėkmingai vystyti verslą franšizės pagrindu. Todėl neretai franšizės davėjas prašo, kad
potencialus franšizės gavėjas surinktų ir įvertintų informaciją apie franšizuojamam
verslui aktualias rinkos sąlygas, pavyzdžiui, rinkos dydį (gyventojų / įmonių skaičių),
vartotojų disponuojamas pajamas, rinkoje veikiančius konkurentus, didžiųjų prekybos tinklų skaičių ir pan. Dažniausiai franšizės davėjas reikalauja, kad gavėjas ne
tik surinktų reikalingą rinkos informaciją, bet ir jos pagrindu parengtų atitinkamą
padalinio verslo planą. Tokio verslo plano yra prašomas ir tada, kai franšizės davėjas
pats yra atlikęs rinkos patrauklumo tyrimą ir žino, kad konkrečioje rinkoje egzistuoja paklausa, kurią galėtų patenkinti jo franšizės pagrindu veikiantys padaliniai.
Tokiu atveju verslo planas yra skirtas tam, kad davėjas įvertintų gavėjo supratimą
apie verslą, jo verslo planavimo ir organizavimo kompetencijas.
• Sutarties pasirašymas. Jei šalims pavyko pasiekti susitarimą ankstesniuose
etapuose, derybų procesas baigiamas pasirašant sutartį. Franšizės davėjas visada
turi standartinės sutarties šabloną, kai kurios jo sąlygos kartais gali būti keičiamos
pagal atskirą susitarimą su konkrečiu franšizės gavėju.
Franšizės pirkimo–pardavimo proceso etapų nuosekli eiga gali kisti priklausomai nuo kiekvieno franšizės davėjo patvirtintų vidinių franšizės pardavimo procedūrų. Potencialus
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franšizės gavėjas, gavęs iš davėjo patvirtinimą apie jo kandidatūros tinkamumą, turi teisę
prašyti išsamesnės informacijos apie tolesnę derybų eigą.
2.3.3.2 Informacija, kurią franšizės davėjas atskleidžia franšizės pirkimo–pardavimo
procese
Daugelyje valstybių, tarp jų ir Latvijoje, Lietuvoje bei Baltarusijoje, franšizės pirkimo–pardavimo procesas nėra detaliai reglamentuotas, išskyrus franšizės sutarties ir kai kurias kitas franšizavimo teisinio reglamentavimo nuostatas. Todėl franšizės gavėjui pateikiamos
informacijos turinys priklauso tik nuo franšizės davėjo. Neturint patirties gavėjui sunku pačiam susidėlioti sąrašą klausimų, kurie apimtų visą jam svarbią informaciją, ir suprasti, kokie klausimai yra įprasti, o kokie galbūt pažeistų konfidencialumo principą ar verslo etiką.
Taigi, kokios informacijos potencialus franšizės gavėjas turėtų prašyti iš franšizės davėjo?
Siūlome pasiremti JAV pavyzdžiu ir panaudoti šioje šalyje veikiantiems franšizės davėjams
privalomą informacijos pateikimo turinį3:
1. Franšizės davėjas. Franšizės davėjo pavadinimas, jo pirmtakai, turimi filialai ir
dukterinės bendrovės, davėjo prekės ženklas (-ai), pavadinimas, įmonės registravimo data.
2.	Verslo patirtis. Bibliografinė ir profesinė informacija apie franšizės davėjo
vadovaujančius asmenis.
3.	Bylinėjimosi istorija. Informacija apie baudžiamąsias ir civilines bylas, susijusias su
franšizės davėju arba jo darbuotojais (jei tokių buvo).
4.	Bankrotų istorija. Informacija apie franšizės davėjo arba jo vadovaujančių asmenų
paskelbtus bankrotus (jei tokių buvo).
5. Pradiniai franšizės mokesčiai. Informacija apie mokesčius, kuriuos privalo
sumokėti franšizės gavėjas už franšizės įsigijimą, taip pat apie veiksnius, turinčius
įtakos jų dydžiui.
6.	Kiti mokesčiai. Informacija apie visus kitus periodiškai mokėtinus mokesčius,
pavyzdžiui, apmokymų mokestis, įnašas į bendrą rinkodaros biudžetą ir pan.
7. Pradinės investicijos. Informacija apie investicijas, kurių reikalauja verslo franšizės
pagrindu pradžia, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto įsigijimas ar nuoma, įrangos pirkimas, prekių pirkimas, licencijų įgijimas ir pan.
8. Prekių ir paslaugų pirkimo apribojimai. Informacija apie franšizės davėjo apribojimus, taikomus franšizės gavėjų vykdomiems prekių, paslaugų, įrangos ir kitiems
pirkimams.
9. Franšizės gavėjo įsipareigojimai. Informacija apie franšizės gavėjo įsipareigojimus,
kurie atsiras po franšizės įsigijimo, pavyzdžiui, privalomas dalyvavimas įvadiniuose
ir periodiniuose apmokymuose, franšizės mokesčių mokėjimas, nekonkuravimo
reikalavimai, dalyvavimas bendroje rinkodaros programoje ir t. t.
North American Securities Administrators Association, Franchise Registration And Disclosure Guidelines. http://www.nasaa.org/industry-resources/
corporation-finance/franchise-resources/
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10. Finansavimo galimybės. Informacija apie franšizės davėjo siūlomas finansavimo
galimybes (jeigu tokios yra).
11. Franšizės davėjo teikiamas palaikymas. Informacija apie franšizės davėjo teikiamą
palaikymą iki ir po franšizės pagrindu veikiančio padalinio atidarymo, pavyzdžiui,
pagalba pasirenkant padalinio vietą, privalomas įvadinių ir periodinių apmokymų
organizavimas, bendros rinkodaros programos vykdymas ir t. t.
12. Teritorija. Informacija apie išskirtines teritorines teises ir franšizės davėjo teisę keisti šiuos teritorinius susitarimus.
13.	Prekių ženklai. Informacija apie prekių ženklus, prekių ir paslaugų pavadinimus,
kurie bus naudojami.
14.	Patentai, autorių teisės ir nuosavybės informacija. Informacija apie franšizės
gavėjo galimybes naudotis franšizės davėjo turimomis intelektinės nuosavybės
teisėmis.
15.	Įsipareigojimai dalyvauti faktinėje verslo, vykdomo pagal franšizės sutartį, veikloje. Informacija apie franšizės davėjo reikalavimus franšizės gavėjui asmeniškai
dalyvauti franšizės pagrindu vykdomo verslo veikloje.
16.	Apribojimai parduodamoms prekėms /paslaugoms. Informacija apie prekes /
paslaugas, kurias gali pardavinėti franšizės gavėjas.
17. Sutarties pratęsimas, nutraukimas, teisių perleidimas ir ginčų sprendimas. Informacija apie sutarties sąlygas: terminus, jų pratęsimo galimybes, galimas sutarties
nutraukimo priežastis, teisių perleidimo galimybes ir sąlygas ir pan.
18.	Viešieji asmenys. Jeigu verslo, vykdomo pagal franšizės sutartį, veikloje dalyvauja
viešieji asmenys, pateikiama informacija apie jų dalyvavimo finansines sąlygas.
19. Finansinių rezultatų pateikimas. Apibendrinta informacija apie esamų franšizės
gavėjų finansinius rezultatus.
20. Franšizės davėjo padaliniai ir franšizės gavėjai. Informacija apie franšizės davėjo
valdomus padalinius ir kitus franšizės gavėjus, per artimiausius kelerius metus
planuojamų atidaryti naujų padalinių ir planuojamų parduoti franšizių skaičių ir
pan.
21. Finansinė atskaitomybė. Paskutinių 3 metų finansinės atskaitomybės dokumentai.
22. Sutartis. Franšizės sutarties šablonas.
Šis informacijos sąrašas apima visas esmines franšizės sąlygų dalis. Turėdamas informaciją
pagal visus sąrašo punktus, franšizės gavėjas gali visapusiškai įvertinti davėjo pasiūlymą.
Šios informacijos pakanka siekiant priimti argumentuotą sprendimą. Tikėtina, kad franšizės davėjai, veikiantys tose šalyse, kur franšizės pardavimo procese pateikiamos informacijos turinys nėra teisiškai reglamentuotas, iš karto nepateiks gavėjui visos pirmiau išvardytos informacijos. Tačiau sėkmingai vystant bendravimą, papildomą informaciją galima
gauti derybų metu.
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2.3.4 Franšizės tinklo plėtra
Franšizės sutarties tarp franšizės davėjo ir gavėjo pasirašymas yra pirmas jų ilgalaikio
bendradarbiavimo žingsnis. Šio bendradarbiavimo kelyje, norėdami užtikrinti jo ilgalaikę sėkmę, abi šalys privalo sąžiningai vykdyti savo įsipareigojimus, nuolatos investuoti į
tarpusavio santykius ir stengtis vis labiau ir labiau atitikti kitos šalies lūkesčius. Nors franšizės davėjas ir gavėjas turi nemažai nuveikti tarpusavio bendradarbiavimo srityje, tačiau
kiekvienas iš jų dažniausiai turi ir savo asmeninę darbotvarkę už šio bendradarbiavimo
ribų. Šiame skyriuje trumpai apžvelgsime tiek franšizės gavėjo ir davėjo tarpusavio sąveiką
franšizės tinkle, tiek ir kiekvieno iš jų ilgalaikio vystymosi perspektyvas.
2.3.4.1 Franšizės davėjo verslo vystymas
Franšizės davėjas nuo pat franšizės kūrimo ir franšizės tinklo plėtros pradžios turėtų atsakyti įklausimus, kokia yra jo ilgalaikė šio verslo vizija, misija ir ko jis siekia iš šio verslo. Gal
išvystytą sėkmingą franšizės tinklą jis norėtų paversti šeimos verslu? Gal anksčiau ar vėliau
jis norėtų šį tinklą pelningai parduoti? Gal jis kuria tinklą tam, kad galėtų jį valdančios kompanijos akcijas kotiruoti kurioje nors iš didžiausių pasaulio biržų? O gal verslininkas tiesiog
nori užsitikrinti stabilų pinigų srautą ateityje? Nepriklausomai nuo to, koks yra franšizės
tinklą įkūrusio verslininko galutinis tikslas, jo pasiekimas yra įmanomas tik tuo atveju, jei
šis tinklas bus tvarus ir sėkmingas. Taigi, ką turėtų daryti verslininkas, siekdamas savo sukurto franšizės tinklo augimo, tvarumo ir sėkmingumo (išreikšto augančia verslo verte ar
didėjančiu pelnu) ilguoju laikotarpiu?
Franšizės davėjas, norėdamas patirti sėkmę ilguoju laikotarpiu, turi siekti maksimaliai atitikti besikeičiančius franšizės gavėjų ir galutinių vartotojų poreikius, taip pat nepamiršti ir
savo interesų. Kokie gi yra tie šių trijų franšizavimo santykių šalių interesai, kurių tenkinimas turėtų tapti pagrindine franšizės davėjo užduotimi?
Galutinių vartotojų poreikių suvokimas ir jų dinamikos žinojimas yra socialinių mokslų
srities–rinkotyros – objektas. Kiekvienas verslininkas, kurdamas ir vystydamas verslą,
suformuoja tam tikras hipotezes dėl vartotojų poreikių ir eksperimentuodamas bando
juos patenkinti. Tiems, kurie tai sugeba padaryti geriausiai, vartotojai atsidėkoja savo
lojalumu ir pinigais. Ne išimtis yra ir franšizės pagrindu veikiantys verslai. Kiekvienas
franšizės davėjas stengiasi užčiuopti aktualius vartotojų norus ir patenkinti juos savitu būdu. Nors plačiau apie galutinių vartotojų poreikių tenkinimą kalbėsime skyriuje
3.4.1, tačiau čia išskirsime kelis archetipinius vartotojų norus, kurių tenkinimas yra ypač
aktualus franšizės tinklams. Tai yra:
• Vartotojo noras gauti vienodą aptarnavimo, paslaugų ir produktų kokybę
kiekviename franšizės tinklo taške. Vartotojas, atėjęs į franšizės prekės ženklu
pažymėtą padalinį Lietuvoje ar Latvijoje, norėtų gauti tos pačios kokybės ir
parametrų paslaugą ar prekę, kokią jis gautų Sidnėjuje ar Vašingtone.
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• Vartotojo noras lengvai rasti franšizės tinklo tašką bet kurioje pasaulio vietoje.
Jei vartotojas yra įpratęs dieną pradėti nuo franšizės tinklo padalinyje nusipirktos
kavos puodelio, jis norėtų šios kavos gauti visur, kur jis keliaus ir sutiks naują rytą.
• Vartotojo noras, kad franšizės tinklo paslaugos ir produktai evoliucionuotų kartu su jo poreikiais. Kai vartotojas, nuolatos sportuojantis viename sporto klube,
susilaukia vaikų, jis nori, kad jo mėgstamas sporto klubas pasiūlytų jam specialias
treniruotes, kurios bus pritaikytos tėvams su vaikais.
Jau buvo minėta, kad gavėjai, pirkdami franšizę, tikisi sukurti pelningą ir tvarų verslą per
trumpesnį laiką ir su mažesne rizika bei vystyti jį efektyviau, nei tai galėtų padaryti savarankiškai be franšizės davėjo pagalbos. Franšizės davėjas, nuolatos investuojantis į
franšizės tinklo gebėjimą tenkinti galutinių vartotojų poreikius, prisideda prie lojalių klientų srauto didėjimo franšizės gavėjų valdomuose padaliniuose. Prie klientų srauto ir jų
lojalumo augimo prisideda ir franšizės davėjo kryptingos bei rezultatyvios investicijos į
prekės ženklo žinomumą. Didėjantis lojalių klientų skaičius savo ruožtų sudaro prielaidas
franšizės gavėjų pajamoms augti. Bet vien pajamų augimas gali ir nepatenkinti franšizės
gavėjų lūkesčių, jei jie nesugeba uždirbti pelno. Taigi, franšizės gavėjai taip pat tikisi, kad
franšizės davėjas padės jiems mažinti jų verslo kaštus ir riziką, susijusią su neteisingais
verslo sprendimais, o tai savo ruožtu turėtų lemti ir verslo pelningumą bei tvarumą. Didelę
įtaką franšizės gavėjo verslo pelningumui turi sumokami franšizės mokesčiai. Franšizės
mokesčiai turėtų būti tokie, kad leistų sąžiningai ir efektyviai dirbančiam franšizės gavėjui
uždirbti pelną, reikalingą protingai investicijų grąžai užtikrinti. Savaime suprantama, kad
pelningas ir tvarus franšizės gavėjo verslas nėra įmanomas be jo asmeninių pastangų ir
atsidavimo. Sąžiningai ir nuoširdžiai dirbantis franšizės gavėjas be viso kito gali pagrįstai
reikalauti, kad franšizės davėjas užtikrintų, jog ir kiti tinklui priklausantys franšizės gavėjai
dirba taip pat sąžiningai ir nuoširdžiai, o ne kenkia tinklo reputacijai savo nekompetencija
arba nesugebėjimu patenkinti galutinių vartotojų poreikių. Plačiau apie franšizės gavėjų
poreikių tenkinimą kalbėsime šios knygos skyriuje 3.4.2.
Taigi apibendrindami galime teigti, kad franšizės davėjas, siekdamas savo sukurto
franšizės tinklo augimo, tvarumo ir sėkmingumo ilguoju laikotarpiu, turėtų:
• Užtikrinti vienodai aukštą aptarnavimo, paslaugų ir produktų kokybę kiekviename franšizės tinklo taške ir nuolatos ją kelti. Tai gali būti padaryta investuojant į
procesų standartizavimą ir jų efektyvumo didinimą, franšizės gavėjų kompetencijų
kėlimą, kokybės kontrolę tinklo mastu, kokybės vadybos sistemų diegimą ir t. t.
• Plėsti franšizės tinklą tiek, kiek leidžia egzistuojanti nepatenkinta paklausa.
Tai gali būti padaryta investuojant į franšizės rinkodarą, naujų rinkų analizę, naujų
franšizės gavėjų pritraukimą jose, egzistuojančių franšizės gavėjų išlaikymą ir t. t.
• Tobulinti verslo vertės pasiūlymą taip, kad jis nuolatos atitiktų evoliucionuojančius
vartotojų poreikius. Tai gali būti padaryta investuojant į vartotojų poreikių tyrimus, inovacijas verslo modelio, paslaugų ir produktų lygmeniu, vartotojų įtraukimą
į naujų produktų ar paslaugų kūrimą ir t. t.
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• Didinti franšizės tinklo identiteto elementų teigiamą žinomumą ir klientų
lojalumą prekės ženklui. Tai gali būti padaryta investuojant į efektyvias rinkodaros
kampanijas, klientų lojalumo sistemas ir t. t.
• Didinti franšizės gavėjų veiklos efektyvumą ir mažinti jos kaštus. Tai gali būti
padaryta investuojant į padalinių ir franšizės tinklo vadybos procesų tobulinimą,
franšizės gavėjų kompetencijų ugdymą, franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros
optimizavimą, masto ekonomijos galimybių išnaudojimą ir t. t.
• Gerinti bendravimą ir bendradarbiavimą franšizės tinkle. Tai gali būti padaryta
nustatant racionalias franšizės sąlygas, skatinant franšizės gavėjus kaupti „knowhow“ ir dalintis juo tiek tarpusavyje, tiek su franšizės davėju, didinant franšizės
gavėjų įsitraukimą į sprendimų priėmimą tinklo mastu ir t. t.
Pateiktas franšizės davėjo galimybių sąrašas nėra baigtinis, bet jame atsispindi pagrindinės kryptis, kurios turėtų sulaukti deramo kiekvieno franšizės davėjo, siekiančio sėkmės,
dėmesio. Davėjas, pastatęs didelį ir sėkmingą franšizės tinklą, dažniausiai nestokoja galimybių ir pasiūlymų likvidžiai realizuoti sukurtą vertę. Tokio tinklo įsigijimu gali domėtis
tiek strateginiai investuotojai, tiek ir verslo partneriai ar konkurentai. Tokio tinklo akcijų
pirminis viešas pasiūlymas yra daugelio pasaulio biržų pageidavimų sąraše. Atkreipiame
dėmesį, kad toks tinklas gali tapti iš kartos į kartą pereinančia šeimos verslo imperija. Taigi
svarbiausia ir sunkiausia yra sukurti didelį, tvarų ir sėkmingą tinklą, o sukurtos vertės realizavimas yra tik davėjo apsisprendimo ir technikos klausimas.
2.3.4.2 Franšizės gavėjo verslo vystymas
Lyginant su franšizės davėjo verslo galimybėmis, gavėjo galimybės iš pirmo žvilgsnio atrodo nepalyginamai kukliau. Tačiau gavėjai taip pat gali įgyvendinti nemažai įvairių jų verslo,
kuris buvo pradėtas franšizės pagrindu, plėtros ir jo sukurtos vertės realizavimo scenarijų.
Panašiai, kaip ir franšizės davėjo atveju, franšizės gavėjo verslo vystymas didžiąja dalimi
priklauso nuo jo ilgalaikių siekių.
Įsivaizduokime asmenį į franšizės įsigijimą investavusį savo ir skolintas lėšas bei atidariusį nuosavą po franšizės prekės ženklu veikiantį padalinį. Atkakliai ir sumaniai dirbdamas
bei susiklosčius palankioms aplinkybėms, jis gali užsidirbti pakankamai pinigų tam, kad
ne tik grąžintų paskolas, bet ir investuotų, pavyzdžiui, į antro padalinio atidarymą. Vėliau
gali būti įkūriami trečias, ketvirtas ir penktas padaliniai. Tokiu būdu vieno padalinio franšizės gavėjas gali išaugti į teritorijos plėtros arba kelių padalinių franšizės gavėją. Išnaudojęs visas naujų padalinių atidarymo galimybes namų rinkoje, šis verslininkas gali įsigyti
„master“ franšizę naujai rinkai, kurioje dar nėra šio franšizės tinklo. Reikia pažymėti, kad
dažnas franšizės davėjas itin pageidauja atiduoti teritorijos plėtros ar „master“ franšizes į
jau patikrinto franšizės gavėjo rankas. Tolimesnės tokio franšizės gavėjo perspektyvos gali
būti labai įvairios. Jis gali arba tiesiog valdyti jau turimas franšizes ir generuoti pelną, arba
nuspręsti parduoti turimas franšizes kartu su jų pagrindu veikiančiais verslais ir jų fizine
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infrastruktūra, arba tiesiog realizuoti dalį iš sukurtos verslo vertės. Pasaulyje yra pavyzdžių,
kai šimtus franšizės pagrindu veikiančių padalinių valdančios franšizės gavėjų kompanijos
pradėdavo kotiruoti savo akcijas biržoje. Tokiu būdu jie sukurdavo galimybes pelningai
iš verslo „išteiti“ į jį investavusiems asmenims ir pritraukti dar didesnį kapitalą tolimesnei
plėtrai finansuoti.
Nors aprašytas franšizės gavėjo verslo vystymo scenarijus nėra utopinis, tačiau taip savo
verslą sugeba išvystyti tik vienas ar kitas iš dešimčių tūkstančių franšizės gavėjų. Tie franšizės gavėjai, kurie nenorėjo arba nesugebėjo pavirsti verslo magnatais, bet vis tiek atsakingai ir sąžiningai dirbo savo franšizės pagrindu veikiančiame padalinyje, taip pat turi
galimybę pasirinkti tarp skirtingų verslo plėtros scenarijų. Neretai iš verslo nusprendęs
pasitraukti franšizės gavėjas savo turimą franšizę, jo pagrindu veikiantį verslą ir infrastruktūrą parduoda pačiam franšizės davėjui arba jo patvirtintam trečiajam asmeniui. Taip pat
pasitaiko atvejų, kai vaikai perima tėvų valdytą padalinį ir tęsia darbą toje pačioje vietoje,
po tuo pačiu prekės ženklu.
Bet kuriuo atveju, franšizės gavėjas, norėdamas vienaip ar kitaip pasiekti verslo sėkmę, privalo į verslą įdėti 110 proc. savo pastangų ir širdies, o ne sudėjus rankas laukti, kol sėkmė
ateis pati arba ją atneš franšizės davėjas.
Trumpai aptarę franšizės davėjo ir gavėjo skirtingas ilgalaikės plėtros alternatyvas, galime
pereiti prie detalesnio franšizės davėjo verslo sukūrimo algoritmo aprašymo, nes būtent
nuo to, kaip kokybiškai franšizės davėjas sukurs savo verslo pagrindą didžiąja dalimi priklauso tiek jo paties, tiek jo gavėjų ilgalaikė sėkmė.
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3	Franšizės davėjo verslo esmė

Franšizės sukūrimas ir franšizės tinklo vystymas yra naujas verslas, kuris turi būti atskirtas nuo esamo verslo, kurio pagrindu yra kuriama franšizė. Franšizės davėjo verslas
turi būti vystomas savarankiškai ir kryptingai, tam turi būti numatyti reikalingi ištekliai,
suformuojama pajėgi komanda ir skiriamas išskirtinis vadovybės palaikymas. Įsivaizduokime kompaniją „Zeta“, kuri valdo keturias itin sėkmingas kepyklėles. „Zeta“ kepyklos yra populiarios, nes jose pagal unikalų receptą yra kepamos skaniausios mieste
bandeles, o nepriekaištingą ir labai suasmenintą vartotojų aptarnavimą užtikrina puikiai apmokytas personalas. Siekdami greitos ir didelių investicijų nereikalaujančios
plėtros „Zeta“ vadovai nutarė plėstis franšizės būdu. Jie sukūrė ir pradėjo pardavinėti
kepyklėlių franšizes. Iki plėtros franšizės būdu pradžios „Zeta“ pagrindinė veikla buvo
susijusi su bandelių ir pyragų pardavimu galutiniams vartotojams ir ji buvo atliekama
nepriekaištingai. Tačiau, pradėjusi pardavinėti franšizes, „Zeta“ atsidūrė jai ne taip gerai pažįstamoje „verslas verslui“ srityje. Įžvalgūs „Zeta“ vadovai suprato, jog tam, kad
naujas franšizės davėjo verslas taptų toks pats sėkmingas „verslas verslui“ segmente,
kokios sėkmingos yra jų kepyklėlės „verslas vartotojui“ segmente, jiems reikia naujos
strategijos, naujų kompetencijų ir naujos organizacijos. Franšizės davėjo verslui vystyti
buvo įkurta nauja kompanija „Zeta franchise“, jos plėtrai buvo skirti reikalingi ištekliai,
o vadovauti jai buvo pasamdyti patyrę franšizės srities darbuotojai. Nors šio verslo pradžioje yra gana sunku spręsti, ar jis taps sėkmingas, tačiau tokie vadovybės veiksmai
ženkliai padidino franšizės davėjo verslo sėkmės tikimybę.
Norėdami analizuoti franšizės davėjo verslo išskirtinius bruožus ir jo sėkmės prielaidas,
iš pradžių turėtume apibūdinti jo savybes. Taigi atkreipiame dėmesį į kelis svarbius
franšizės davėjo verslo aspektus:
• šis verslas turi būti sukurtas sėkmingo verslo modelio pagrindu,
• šis verslas turi sudaryti galimybes franšizės gavėjams tenkinti galutinių vartotojų
poreikius geriau negu tai daro konkurentai,
• šis verslas turi generuoti vertę franšizės davėjui, gavėjams ir galutiniams vartotojams.
Šio skyriaus pradžioje išanalizuosime išskirtinius franšizavimo bruožus, kurie vilioja
verslininkus pradėti franšizės davėjo verslą. Vėliau aptarsime kiekvieną franšizės davėjo verslo išskirtinę dedamąją – franšizuojamo verslo modelio sėkmingumą, jo konkurencinius pranašumus ir vertę, kurią franšizės davėjo verslas turi kurti galutiniams vartotojams, franšizės gavėjams ir franšizės davėjo verslo akcininkams. Skyriaus pabaigoje
apžvelgsime pagrindinį franšizės davėjo verslo turtą, intelektinį kapitalą, ir jo vadybą,
orientuotą į didžiausios vertės kūrimą franšizės tinkle.
Franšizės davėjo verslo esmė
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3.1 Išskirtiniai franšizavimo bruožai
Apibūdinant franšizavimą dažnai vartojamos alegorijos „verslo tiražavimas“ arba net
„verslo klonavimas“. Jos atspindi franšizavimo esmę ir nurodo pagrindinį franšizavimo
tikslą – verslo plėtrą. Planuodamas verslo plėtrą verslininkas turi galimybę pasirinkti iš
daugybės plėtros būdų– nuo pardavimo agentų samdymo iki dukterinių įmonių steigimo. Tarp šių plėtros būdų yra ir franšizavimas. 5 paveiksle palyginti skirtingi verslo plėtros
būdai pagal du kriterijus – verslo kontrolės ir rizikos laipsnius. Kontrolės laipsnis apibūdina verslo savininko galią tiesiogiai kontroliuoti naujai atidaromus padalinius, operatyviai
ir veiksmingai daryti įtaką juose priimamiems sprendimams, o rizikos laipsnis apibūdina
verslo savininko praradimus naujai atidaromų padalinių nesėkmės atveju.
Kontrolės laipsnis
Aukštas
Dukterinė įmonė

Bendra įmonė
Franšizė
Platintojas
Pardavimo agentas
Rizikos laipsnis
Žemas

Aukštas

5 pav. Skirtingų verslo plėtros būdų palyginimas

Paveiksle matoma, kad plėtra franšizavimo būdu, lyginant su kitais vertinamais plėtros
būdais, pasižymi optimaliu rizikos ir verslo kontrolės laipsnių santykiu. Rizikos laipsnis yra
subalansuojamas dėl to, kad į naujų padalinių plėtrą didžiąją dalį lėšų investuoja franšizės gavėjai, taigi davėjo finansinė rizika sumažėja. Verslo kontrolės laipsnis, savo ruožtu,
išlieka aukštas dėl to, kad franšizės gavėjas, nors jis ir yra verslo, kurį valdo pagal franšizės
sutartį, savininkas, vis tiek turi laikytis franšizės sutarties sąlygų, standartų ir procedūrų.
Ypatingas verslo plėtros franšizavimo būdu bruožas – jo sparta. Sėkmingo ir konkurencingo verslo pagrindu sukūręs franšizę davėjas parduoda ją gavėjams, tokiu būdu
plėsdamas savo franšizės tinklą. Pasaulinėje praktikoje yra nemažai pavyzdžių, kai franšizės tinklai metus iš metų plėsdavosi vidutiniu 2–3 padalinių per dieną greičiu. Per
10-20 metų nuo aktyvios plėtros pradžios kai kurie franšizės tinklai sugebėjo atidaryti
daugiau kaip 10 000 padalinių daugiau negu 60 pasaulio šalių.
Taigi franšizės tinklą gali sudaryti nuo kelių dešimčių iki dešimčių tūkstančių franšizės
gavėjų, kurie naudoja tuos pačius prekės ženklus, savo verslo padalinius valdo pagal tuos
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pačius verslo standartus ir taisykles bei moka mokesčius franšizės davėjui. Vieną kartą
sukūręs patrauklią franšizę ir nuolatos ją tobulindamas, franšizės davėjas gali šią franšizę
parduoti tūkstančius kartų, tokiu būdu bus atidaryti tūkstančiai tokių pat verslų. Sutikite,
kad ne kiekvienas verslo plėtros būdas sukuria tokias stulbinančias galimybes.
Jau išvardijome kelias franšizavimo naudas davėjui – ypač sparčios plėtros galimybė ir
geras pradinių investicijų, rizikos ir verslo kontrolės laipsnio santykis. Toliau pateikiame
dar kelias:
• Masto ekonomijos pranašumų išnaudojimas. Kuo didesnis yra franšizės tinklas,
kuo daugiau jame yra franšizės gavėjų, tuo didesnį masto ekonomijos efektą galima pasiekti tiekimo, rinkodaros, inovacijų ir kitų svarbių verslo procesų srityse.
• Motyvuotų ir atsidavusių žmonių įtraukimas. Nors franšizės gavėjai privalo laikytis visų franšizės sutarties sąlygų, standartų ir procedūrų, tačiau jie vis tiek išlieka
nuosavų padalinių savininkai, taigi jų motyvacija rūpintis nuosavo, nors ir franšizės
sutarties pagrindu veikiančio, verslo sėkme yra tiesioginė ir stipri.
• Besiplečiančio tinklo vertės augimas. Tinklo augimas leidžia greitai užimti didelę
rinkos dalį, pripratinti vartotojus prie savo prekės ženklo, produkto ar paslaugos. Tokiu būdu didėja ne tik viso tinklo vertė, bet ir tiesiogiai franšizės davėjui priklausančių
prekės ženklų vertė. Taip pat pabrėžtina, kad augančiame franšizės tinkle nuolatos
didėja tam tikrų žaliavų naudojimas, toks tinklas tampa vertingesnis ir svarbesnis šių
žaliavų tiekėjams. Vienaip ar kitaip šis augimas gali būti kapitalizuotas.
• Stabilūs pinigų srautai. Franšizės gavėjų mokamų mokesčių struktūroje svarbiausią
vaidmenį turi periodiniai mokėjimai franšizės davėjui. Kai franšizės tinklas jungia
pakankamai didelį franšizės gavėjų skaičių, jų periodiniai mokesčiai suformuoja
prognozuojamus ir stabilius pinigų srautus, kurie yra vienas iš esminių verslo
sėkmės faktorių.
Nors franšizavimas atrodo gan paprastas į neišvengiamą davėjo sėkmę vedantis verslo
organizavimo modelis, tačiau jame slypi nemažai potencialių rizikos veiksnių. Keli svarbūs franšizavimo aspektai, kurie, jei negauna pakankamai dėmesio iš franšizės davėjo,
gali tapti krizės ar net franšizės tinklo žlugimo priežastimis, yra įvardijami žemiau:
• Tinklas yra tiek stiprus, kiek stipri yra jo silpniausia grandis. Turint omenyje, kad
visi franšizės tinkui priklausantys gavėjai veikia naudodami tą patį prekės ženklą,
lengva nuspėti, kad vieno franšizės davėjo nesėkmė gali skaudžiai smogti prekės
ženklui, o taip pat ir kitiems franšizės gavėjams bei pačiam davėjui. Pavyzdžiui,
jei spauda plačiai nušvies vienoje iš tinklo kavinių stipriai apsinuodijusio kliento
istoriją, galima tikėtis, kad sumažės klientų pasitikėjimas visomis tinklo kavinėmis.
Tai, labai tikėtina, lems klientų srautų mažėjimą net ir tose tinklo kavinėse, kurias
valdo franšizės gavėjai, idealiai atitinkantys higienos ir sanitarijos standartus.
Franšizės davėjas kiekvieno franšizės gavėjo priežiūrai ir palaikymui turi skirti
ypatingą dėmesį ir pastangas tiek tam, kad užkirstų kelią potencialioms krizėms
atsirasti, tiek ir tam, kad padėtų gavėjui sėkmingai valdyti jo verslą.
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• Franšizės gavėjai nėra davėjo pavaldiniai. Kiekvienas franšizės gavėjas yra nepriklausomas verslininkas, kuris, nors ir privalo vykdyti davėjo reikalavimus, tačiau vis
tiek pats atsako už savo verslo sėkmę į verslą investuotais savo pinigais. Davėjai, kurie nepripažįsta gavėjų nepriklausomybės ir autokratiškai diktuoja jiems sprendimus
nepaaiškindami jų naudos, rizikuoja prarasti pasitikėjimą ir arba nuolatos bylinėtis su
nepatenkintais gavėjais, arba tiesiog palaipsniui prarasti stipriausius iš jų. Pavyzdžiui,
kai kurie didieji franšizės tinklai, turintys padalinius visame pasaulyje, susiduria su
koordinuotų gavėjų pasipriešinimu tam tikriems sprendimams, kurie, gavėjų nuomone, pažeidžia jų teises ar teisėtus lūkesčius. Pasaulyje egzistuoja net savotiškos
gavėjų profesinės sąjungos, kurių tikslas yra kartu su davėjais dalyvauti priimant svarbius verslui sprendimus. Davėjas, kuris nori sukurti tvirtą ir tvarų franšizės tinklą, turi
visada prisiminti, kad kiekvienas jo veiksmas ar neveikimas turi įtakos dešimtims, o
gal net ir tūkstančiams nuo jo priklausomų gavėjų, kurie rizikuoja savo pinigais (neretai ir visomis savo santaupomis) vystydami verslą būtent jo franšizės tinkle.
• Konkurencijos su nesąžiningais buvusiais gavėjais grėsmė. Franšizės verslo
pradžioje, kol davėjas dar neakumuliavo franšizavimo patirties, pakankamai nesustiprino savo prekės ženklo, nesukūrė plataus gavėjų tinklo ir nesukaupė finansinių
rezervų nenumatytiems atvejams, jis yra ypatingai pažeidžiamas nesąžiningų
gavėjų veiksmais. Tas gavėjas, kuris tiesiog nukabina davėjo iškabą, išmetą
franšizės sutartį ir tęsią verslą visiškai savarankiškai, arba tas, kuris atsisako mokėti
periodinius mokesčius ir nebendradarbiauja su davėju, gali tapti tikru košmaru tol,
kol davėjas dar nežino, kaip užkirsti kelią tokiam piktnaudžiavimui, arba dar neturi
pakankamai lėšų stiprios advokatų komandos samdymui. Tam kad užkirstų kelią
tokiems įvykiams, kiekvienas davėjas, patyręs ir pradedantis, privalo skirti ypatingą
dėmesį franšizės gavėjų atrankai ir įvertinimui. Tokia kruopšti gavėjų atranka
gali tapti sunkiai įveikiamu iššūkiu ką tik savo tinklą pradėjusiam plėsti davėjui,
kuris jaučia didžiulį spaudimą parduoti kiek įmanoma daugiau franšizių per kiek
įmanoma trumpiausią laiką.
Šiame skyriuje įvardytų teigiamų ir riziką keliančių franšizavimo bruožų sąrašas nėra baigtinis, taigi kiekvienas franšizės davėjas turi atlikti kruopštų darbą identifikuodamas būtent
jam aktualius aspektus ir numatant konkrečias priemones, kaip sukurti pelningą ir naudingą franšizės davėjo verslą, taip pat išvengiant jam būdingų rizikų. Reikia pabrėžti, kad
franšizavimo, kaip verslo organizavimo modelio, bruožai nemaža dalimi priklauso ir nuo
pasirinkto franšizės tipo ir plėtros būdo.
3.2	Sėkmingas franšizuojamo verslo modelis
Pradėsime nuo pirmos franšizės davėjo verslo prielaidos – sėkmingo verslo modelio.
Verslo modelio sėkmingumas nėra aiškiai apibrėžta sąvoka ir kiekvienas verslininkas
sėkmę gali įsivaizduoti šiek tiek kitaip. Mes į verslo modelio sėkmingumo apibrėžimą
sudedame šias prasmes:
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• Verslas sugeba tenkinti besikeičiančius galutinių vartotojų poreikius. Sėkmingas
verslas privalo nuolatos tobulėti ir sugebėti prisiderinti prie vartotojų poreikių dinamikos. Verslas negali būti sėkmingas ilguoju laikotarpiu, jei jis nesugeba adaptuotis besikeičiančioje aplinkoje. Norint būti sėkmingam, reikia nuolat stebėti aplinką,
analizuoti jos pokyčius ir derinti verslo modelį prie tų pokyčių, kurie gali sukelti jam
grėsmę arba suteikti galimybę.
Panagrinėkime kompanijos „Alfa“ pavyzdį. „Alfa“ prieš 5 metus atidarė pirmąją savo
greito maisto užkandinę. Jos sotūs ir gana riebūs sumuštiniai labai patiko vartotojams, taigi per 5 metus „Alfa“ atidarė dar 4 užkandines. Bėgant laikui rinkoje pradėjo
vyrauti sveiko maitinimosi tendencijos, tačiau „Alfa“ vadovai neatkreipė į jas
dėmesio, nes tikėjo, kad jų verslo sėkmė slypi tenkinant lojalių sočius sumuštinius
mėgstančių vartotojų poreikius. Deja, jie apsiriko, nes net patys ištikimiausi riebaus maisto mėgėjai pradėjo skaičiuoti kalorijas ir nustojo pirkti sočius „Alfos“
sumuštinius. Po tam tikro laiko „Alfa“ buvo priversta uždaryti 4 iš 5 užkandinių dėl
drastiško klientų, kurie vis dar pageidavo jos firminių patiekalų, sumažėjimo. Nors
„Alfa“ turėjo puikias prielaidas ilgalaikei sėkmei, tačiau ši kompanija nesusiorientavo rinkos dinamikoje, atsiliko nuo madų ir prarado savo klientus. Abejotina,
kad kompanijos „Alfa“ verslo modelio pagrindu sukurta franšizė sulauktų didelio
franšizės gavėjų susidomėjimo.
• Verslas įrodė savo gebėjimą generuoti pelną. Sėkmingas verslas turi sugebėti ne
tik gerai tenkinti vartotojų poreikius ir efektyviai adaptuotis prie jų pokyčių, bet ir
generuoti pelną trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais. Absoliučios daugumos verslų,
veikiančių viešojo maitinimo, mažmeninės prekybos ir paslaugų sektoriuose, akcininkai reikalauja pastovaus pelno. Nors priklausomai nuo konkrečios kompanijos
strategijos akcininkai gali sutikti su laikinais nuostoliais vardan, pavyzdžiui, greitos
plėtros užimant rinkos dalį, tačiau ilguoju laikotarpiu jie vis tiek reikalaus pelno.
Franšizės gavėjai taip pat savo pinigus ir pastangas nori investuoti į gebėjimą
uždirbti pelną įrodžiusias franšizes.
• Pasižiūrėkime, kaip sekėsi kompanijai „Beta“. Madingų ir nebrangių drabužių parduotuves valdanti „Beta“ yra itin populiari tarp pirkėjų. Kiekvieną sezoną „Beta“
pristato aktualiausias mados tendencijas atitinkančias kolekcijas, atitinkamai keičia
parduotuvių interjerą ir investuoja į šių kolekcijų reklamą prestižiniuose mados leidiniuose. Nors vartotojai yra lojalūs „Betai“ ir pardavimai auga, tačiau kompanijos
nuostoliai didėja kiekvieną ketvirtį iš eilės. Tai lemia ne tik pakankamai nedidelės
pardavimo kainos, bet ir didžiulės nesubalansuotos išlaidos, reguliariai skiriamos
naujų kolekcijų kūrimui, jų gamybai ir agresyviai rinkodarai. Jei „Beta“ sukurtų
franšizę savo verslo pagrindu, labai tikėtina, kad nemažai potencialių franšizės
gavėjų pradėtų ja domėtis vien dėl to, kad jos prekės ženklas yra žinomas ir populiarus tarp vartotojų. Tačiau, kai franšizės gavėjai sužinotų apie tai, kad „Beta“
parduotuvės nesugeba generuoti pelno, absoliuti jų daugumą atsisakytų tokios
neperspektyvios galimybės. Verslas yra tvarus ir sistemingas. Sėkmingas verslas
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skiriasi nuo sėkmingo amato arba nuo vienkartinio pelningo projekto tuo, kad verslas turi remtis ne tik išskirtinėmis kompetencijomis, bet ir aiškiomis bei efektyviomis sistemomis. Verslas nėra tvarus, jei jis yra per daug priklausomas nuo vadovo
arba pagrindinio specialisto (-ų), kuris savo darbus atlieka nors ir puikiai, tačiau
nesistemingai, nesugeba deleguoti darbų, neugdo kitų darbuotojų kompetencijų.
Tokio verslo sėkmė dažniausiai priklauso tik nuo vieno ar keleto žmonių atsidavimo
darbui, o tai stipriai apriboja jo galimybes augti ir tobulėti.
Kaip pavyzdį aptarkime kompaniją „Delta“, kuri teikia automobilių remonto paslaugas. Kompaniją įkūrė Jonas, kuris yra puikus automechanikas, turintys didelę
patirtį. „Delta“ nestokoja klientų, nes Jonas įveikia bet kokį gedimą ir tai padaro
gana greitai bei kokybiškai. Jonas geba taisyti tiek senus, tiek ir naujus elektronikos
prikimštus automobilius, nes jis nuolatos domisi naujausiais automobilių pramonės
laimėjimais. „Deltoje“ kartu su Jonu dirba dar 10 darbininkų, tačiau Jonas per daug
nepasitiki jų profesionalumu ir kiekvieną sprendimą priima tik pats. Nors kompanija yra pelninga ir sugeba atitikti besikeičiančius rinkos poreikius, tačiau ji nėra tvari,
nes Jonas neskiria dėmesio darbuotojų kompetencijoms ugdyti, paslaugoms standartizuoti, jų teikimo procedūroms aprašyti, sisteminei kokybės kontrolei. Kol Jonas pats nuo ryto iki vakaro pluša autoservise, „Delta“ džiaugiasi sėkme. Tačiau yra
labai tikėtina, kad Jonui išvažiavus pusantro mėnesio trukmės atostogoms, darbas
kompanijoje arba sustotų, arba jo kokybė ženkliai sumažėtų. Vargu, ar toks verslo
modelis, kuris nėra tvarus ir sistemingas, kurio sėkmė priklauso nuo vieno ar kito
žmogaus, sudomintų franšizės gavėjus.
Nors išvardyti sėkmingo verslo modelio bruožai yra būtini sukuriant paklausią franšizę,
tačiau jų nepakanka. Verslas, kurio pagrindu yra kuriama franšizė, turi turėti aiškius ir
tvarius konkurencinius pranašumus bei turi sugebėti aiškiai išsiskirti iš konkurentų kiekvienoje rinkoje, kurioje jis planuoja plėstis.

3.3 Franšizuojamo verslo konkurenciniai pranašumai
Konkurencinio pranašumo koncepcija buvo pristatyta žymaus vadybos mąstytojo
Michael Porter. Konkurencinis pranašumas yra savybė ar savybių visuma, kuri išskiria
asmenį, produktą, įmonę, šaką ar šalį iš kitų ir padeda konkuruoti rinkoje. Kai kurie
autoriai bando patikslinti konkurencinio pranašumo sampratą. Konkurencinis pranašumas versle yra suprantamas kaip įmonės sugebėjimas ilguoju laikotarpiu efektyviai
kurti vertę, kuri viršytų konkurentų sukuriamą vertę, ir tuo pačiu metu pasiekti aukštesnį nei vidutinį šakoje pelningumą. Konkurencinio pranašumo turėjimas generuoja
naudą vartotojams, akcininkams ir pačios įmonės darbuotojams. Svarbu paminėti, kad
konkurencinis pranašumas nėra įgyjamas vieną kartą visam laikui, kadangi beveik visada po tam tikro laikotarpio jis yra prarandamas.
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Apie franšizuojamo verslo konkurencinius pranašumus galima kalbėti tik konkrečių
rinkų, į kurias planuojama plėsti franšizės tinklą, kontekste. Pasitaiko, kad verslas, kuris yra sėkmingas savo namų rinkoje, neturi konkurencinių pranašumų kitose rinkose.
Taip gali atsitikti dėl to, kad konkurencinis pranašumas, kurio dėka verslas namų rinkoje pasiekė išskirtinę poziciją, negali būti atkartotas už namų rinkos ribų dėl, pavyzdžiui,
kitokios konkurencijos struktūros, kitokių vartojimo įpročių, kitokių nekilnojamojo
turto rinkos savybių ir t. t. Taigi sėkmingai plėsti verslą franšizės būdu galima tik tose
rinkose, kuriose šis verslas turi arba potencialiai gali sukurti konkurencinį pranašumą ir
jį išlaikyti. Jei verslas dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra konkurencingas tik vienoje
rinkoje, vadinasi, kad šioje rinkoje jis turi prielaidas sėkmingai plėtrai franšizės būdu.
Stiprų pagrindą tarptautinei franšizės tinklo sėkmei gali sudaryti tik tarptautiniu mastu
konkurencingas verslo modelis. Šis aspektas yra labai svarbus tiems franšizės davėjams, kurių namų rinkos yra sąlyginai mažos, kaip, tarkim, Lietuva arba Latvija. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose įkurtas verslas, turėdamas išskirtinį konkurencinį
pranašumą šios šalies rinkoje, turi pakankamai dideles plėtros galimybes savo namų
rinkoje dėl jos dydžio ir vartojimo. Tokio verslo pagrindu sukurtam franšizės tinklui
vien JAV teritorijoje gali priklausyti tūkstančiai franšizės gavėjų valdomų padalinių. Tačiau mažesnėje šalyje įkurtas ir sėkmingu tapęs verslas, norėdamas sparčiai plėsti savo
franšizės tinklą, susiduria su mažos rinkos apribojimais ir privalo žengti į kitas šalis. Norėdamas būti sėkmingas ir ten, verslas privalo įvertinti, ar naujose rinkose jis sugebės
atkartoti ir išnaudoti namų rinkoje įgytus konkurencinius pranašumus. Jei paaiškėja,
kad verslas naujoje rinkoje konkurencinio pranašumo neturės, gali tekti arba modifikuoti verslo modelį, kad naujos rinkos kontekste būtų įmanoma sukurti konkurencinį
pranašumą, arba ieškoti tokių rinkų, kuriose konkurencinį pranašumą galima sukurti
nekeičiant verslo modelio.
Konkurencinio pranašumo svarbą iliustruosime pavyzdžiu. Prieš daugelį metų, kai šalyje
dar nebuvo picų valgymo kultūros, vienas sumanus verslininkas sugalvojo, kad galima
užsidirbti vartotojams siūlant platų picų asortimentą. Jis įsteigė kompaniją „Epsilon“,
kuri atidarė pirmą mieste piceriją. Picerija labai greitai išpopuliarėjo, taigi verslininkas
netrukus atidarė antrą, trečią, dvidešimtą picerijas. „Epsilon“ picerijos sugebėdavo patenkinti tiek konservatyvių, tiek ir naujoves mėgstančių vartotojų poreikius – picerijų
meniu puikiai derėjo tradicinės picos, kurios buvo gaminamos dar pirmoje picerijoje,
ir nauji patiekalai. Kompanijos picerijos buvo gerai valdomos, jų procesai buvo standartizuoti, patiekalų ir aptarnavimo kokybė buvo nuolatos tobulinama, buvo taikomos
veiksmingos rinkodaros priemonės ir klientų lojalumą skatinančios programos. Visa tai
leisdavo picerijų tinklui nuolatos generuoti pelną. Po maždaug 10 metų, kai „Epsilon“
jau valdė didžiausią šalyje picerijų tinklą, kompanijos verslo modelio pagrindu buvo
sukurta franšizė. Pirmos franšizės buvo parduotos ir sėkmingai veikė namų rinkoje. Kai
„Epsilon“ tinklas, kurį sudarė nuosavi ir franšizės pagrindu veikiantys padaliniai, namų
rinkoje pasiekė tokį dydį, kad nebeliko patrauklių vietų naujiems padaliniams steigti,
buvo nuspręsta plėsti tinklą į kelias kaimynines rinkas franšizės būdu. Iš pradžių buvo
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atlikta „Epsilon“ konkurencinių pranašumų namų rinkoje analizė. Paaiškėjo, kad „Epsilon“ sėkmė namų rinkoje didžiąja dalimi priklauso nuo to, kad ji, būdama pirmąja šalyje picerija, ne tik greitai plėtėsi, išaugo iki didžiausio tinklo ir užėmė daug strategiškai
patrauklių vietų, bet ir sugebėjo, laikydamasi kokybės standartų, išauginti visą kartą
jos prekės ženklui lojalių vartotojų. Kitų išskirtinių pranašumų „Epsilon“ namų rinkoje
neturėjo – klientų aptarnavimo, maisto kokybės ir asortimento, interjero dizaino ir kitose srityse kompanijos picerijos buvo tik šiek tiek geresnės arba neblogesnės už savo
tiesioginius konkurentus. Po to buvo atlikta tikslinių rinkų analizė, po kurios buvo padaryta išvada, kad namų rinkoje turimi „Epsilon“ konkurenciniai pranašumai tikslinėse
rinkose tiesiog negali būti atkartoti nes „Epsilon“ prekės ženklas ten nėra žinomas, o didžioji dalis strategiškai patrauklių vietų jau yra užimta kitais picerijų tinklais. Šiuo atveju „Epsilon“ vadovai, norėsavaime. Šis procesas turėtų būti aiškiai planuojamas, o šie
planai turėtų būti kryptingai įgyvendinami ir adaptuojami, jei pasikeičia aplinkybės.
Pagrindinis įrankis, skirtas konkurencinių pranašumų įgijimo ir išlaikymo veiksmams
planuoti, yra organizacijos strategija ir jos įgyvendinimas.
Vadybos teorijoje yra daug apibrėžimų, nusakančių strategijos esmę, jos paskirtį ir
savybes. Pavyzdžiui, Jan Rivkin teigia, kad strategija – tai integruotas pasirinkimų ar
sprendimų rinkinys, kuris leidžia įmonei konkrečiame sektoriuje užimti tokią poziciją, kuri ilguoju laikotarpiu jai leis uždirbti daugiau pelno negu uždirbs konkurentai.
Max McKeown teigia, kad strategijos paskirtis yra apibrėžti ateitį ir nusakyti kelią į ją.
Vladimir Kvint strategiją apibrėžia kaip sistemą, leidžiančią sukurti tokią organizacinę
doktriną, kurios nuoširdus ir disciplinuotas įgyvendinimas leistų organizacijai pasiekti
ilgalaikės sėkmės. Kitame apibrėžime aiškinama, kad strategija yra detalus planas arba
metodas, kuris leidžia ilguoju laikotarpiu pasiekti numatytą tikslą ar tikslus. Nepriklausomai nuo apibrėžimo niuansų, dauguma vadybos mąstytojų sutinka, kad strategija
turi sujungti kelis privalomus elementus:
• dabartinės situacijos įvertinimą,
• pageidaujamos situacijos arba siekiamos ateities būsenos apibrėžimą,
• strateginių pasirinkimų rinkinį,
• ilgalaikį ir trumpalaikį veiksmų planą,
• būdą pamatuoti strategijos įgyvendinimo progresą.
Nors verslininkų mintyse strategija dažnai gimsta savaime be papildomų struktūrų
ar taisyklių, tačiau tam, kad ją suprastų ir gebėtų įgyvendinti ne vienas ją sugalvojęs
žmogus, o visa organizacija, strategija turi būti suformuluota. Egzistuoja daug įvairių
sisteminių požiūrių į strategijos kūrimą ir formulavimą – planavimo, kognityvinis, galios, kultūrinis, verslumo, pozicionavimo, dizaino ir kiti. Mūsų taikomas pozicionavimo
požiūris į strategijos kūrimą, kurio autorius yra žymus vadybos mąstytojas Michael Porter, nurodo, kad strategijos įgyvendinimo tikslas yra sukurti verslo konkurencinį pranašumą ir ilguoju laikotarpiu užtikrinti jo tvarumą sektoriuje. Konkurencinio pranašumo
sukūrimo ir išlaikymo strategijos yra labai priklausomos nuo to, kokį vertės pasiūlymą
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savo galutiniams vartotojams teikia verslas. Plačiau apie vertės pasiūlymą ir vertės kūrimą galutiniams vartotojams skaitykite šios knygos 3.4.1 skyriuje. Atkreipiame dėmesį, kad egzistuoja trys baziniai vertės pasiūlymo tipai:
• Žemiausia kaina. Kompanijos, kurios išsiskiria žemiausios kainos dėka, sugeba vartotojams pasiūlyti kokybės, kainos ir pirkimo patogumo kombinaciją, kurios negali
pasiūlyti jų konkurentai. Geriausiais žemiausios kainos pavyzdžiais gali būti laikomos tokios kompanijos kaip Toyota, McDonalds ir Dell Computer. Jos vartotojams
siūlo priimtinos kokybės produktą už žemiausią kainą.
• Produkto lyderystė. Kompanijos, kurios išsiskiria savo produktų dėka, sugeba
vartotojams pasiūlyti tokius naujus produktus, kurie praplečia vartotojų poreikių
ribas, pasiūlo jiems visiškai naują patirtį ir vertę. Geriausiais produkto lyderystės
pavyzdžiais gali būti laikomos tokios kompanijos kaip Google, Apple, Audi,
Johnson&Johnson ir Intel. Jos vartotojams siūlo geriausius ir inovatyviausius
produktus.
• Klientų pažinimas. Kompanijos, geriausiai pažįstančios savo klientus, sugeba
užmegzti itin glaudų ryšį su savo klientais, puikiai perprasti jų poreikius ir atitinkamai adaptuoti savo produktus ar paslaugas. Geriausiais klientų pažinimo
pavyzdžiais galėtų būti laikomos tokios kompanijos kaip Starbucks, Amazon ir Virgin Atlantic. Tokios kompanijos vartotojams siūlo geriausią jų poreikius tenkinantį
bendrą sprendimą.
Kompanijos strategija priklauso nuo to, kokį iš aukščiau paminėtų vertės pasiūlymo
tipų, ji planuoja taikyti. Yra išskiriamos trys pagrindinės konkuravimo strategijos, sudarančios pagrindą konkurencinio pranašumo įgijimui ir išlaikymui pasirinkto vertės
pasiūlymo ribose:
• Operacinio meistriškumo strategija. Šią strategiją turėtų naudoti tos kompanijos, kurios vartotojams teikia žemiausios kainos vertės pasiūlymą. Šia strategija yra
siekiama užtikrinti, kad verslas efektyviausiai ir rezultatyviausiai iš visų konkurentų
organizuoja savo procesus ir turi geriausią kaštų struktūrą bei sugeba pagaminti ir
pasiūlyti klientui produktą ar suteikti paslaugą mažiausiomis sąnaudomis.
• Diferencijavimo arba išskirtinumo strategija. Šią strategiją turėtų taikyti tos
kompanijos, kurios vartotojams teikia geriausio produkto vertės pasiūlymą. Diferencijavimo strategija siekia sukurti ir vartotojams pateikti išskirtinius produktus,
paslaugas ar jų savybes, kurių negali pasiūlyti konkurentai. Išskirtinumą galima
pasiekti per unikalų dizainą, prekių ženklą, technologiją, prekių skirstymo tinklus
ir t. t.
• Fokusavimosi strategija. Šią strategiją turėtų taikyti tos kompanijos, kurios vartotojams teikia klientų pažinimo vertės pasiūlymą. Ši strategija numato verslo
dėmesio koncentravimą į konkretų klientą, tikslinę grupę, geografines rinkas ir t.
t. Kompanija gali turėti diferencijavimo ir/arba sąnaudų pranašumų tuose rinkos
segmentuose, į kuriuos yra koncentruojamas dėmesys.
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Kiekvienas verslas, atsižvelgdamas į savo stiprybes ir silpnybes bei į aplinkos keliamas
grėsmes ir suteikiamas galimybes, turi identifikuoti vidinius konkurencinio pranašumo
šaltinius ir atitinkamai suformuoti vertės pasiūlymą. Po to yra kuriama ir įgyvendinama
tokia strategija, kuri sudarytų prielaidas verslo vertės pasiūlymui užimti geriausią poziciją tarp konkurentų ir tokiu būdu įgyti bei išlaikyti konkurencinį pranašumą.
Taigi, jei franšizuojamo verslo turimi konkurenciniai pranašumai neleidžia efektyviai ir
rezultatyviai konkuruoti tikslinėse rinkose, franšizės davėjas turėtų parengti strategiją,
orientuotą į konkurencinių pranašumų įgijimą ir išlaikymą minėtose rinkose, ir ją nepriekaištingai įgyvendinti.
3.4 Franšizės davėjo verslo kuriama vertė
Kiekvienas verslas konkurencinėje aplinkoje gali egzistuoti tik tuomet, kai jis kuria
vertę savo vartotojams, akcininkams, darbuotojams ir aplinkai bei daro tai geriau už
konkurentus. Jei verslas nekuria vertės nors vienam iš šių segmentų, ilguoju laikotarpiu
jam kils problemų. Franšizės davėjo verslas taip pat privalo vienaip ar kitaip tenkinti visų minėtų grupių poreikius. Vienas specifinis bruožas, kuris skiria franšizės davėjo
verslą nuo kitų verslų, yra tai, kad šiame versle yra du vartotojų segmentai – franšizės
gavėjai ir galutiniai vartotojai.
3.4.1 Vertės kūrimas galutiniams vartotojams
Trumpai apie vertės kūrimą ir vertės pasiūlymą pradėjome kalbėti konkuravimo strategijų kontekste. „Orientacija į vartotojus“ ir „vartotojui kuriama vertė“ yra sąlyginai naujos
koncepcijos verslo pasaulyje. Jei anksčiau verslas orientavosi tiesiog į produkto gamybą
ar paslaugos suteikimą klientui, dabar vis daugiau yra kalbama apie tai, kad produkto ar
paslaugos kuriama nauda nėra pakankama, kad būtų galima patenkinti vis labiau išrankesnį ir labiau įgudusį rinktis vartotoją. Sakoma, kad šiuolaikinis vartotojas pradeda vertinti bendrą vertę, kurią gauna visose vartojimo proceso stadijose. Norint aiškiau suprasti
vartotojui kuriamos vertės koncepciją, reikia identifikuoti jos sudėtines dalis – vartotojo
gaunamą vertę (angl. customer value) ir vertės pasiūlymą (angl. value proposition).
Vartotojo gaunama vertė yra apibrėžiama, kaip skirtumas tarp vartotojo suvokiamos vertės (angl. customer perceived value) ir vartojimo kaštų (angl. cost of consumption). Kuo
didesnė yra suvokiama vertė, gaunama iš produkto ar paslaugos vartojimo proceso, ir kuo
mažesni yra vartojimo kaštai, tuo labiau vartotojas bus patenkintas ir tuo didesnė yra tikimybė, kad prekę ar paslaugą jis vartos vėl.
Vartotojo suvokiamą vertę iš vartojimo proceso sudaro šios keturios dedamosios:
• Produkto ar paslaugos teikiama vertė. Tai yra tiesioginė nauda, kurią vartotojas
gauna naudodamas produktą ar paslaugą pagal paskirtį. Pavyzdžiui, jei žmogus
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perka fotelį vakariniams pasisėdėjimams prie židinio, jis gaus naudą, jei fotelyje
sėdėti bus patogu ir malonu.
• Papildomų paslaugų teikiama vertė. Tai yra nauda, kuria vartotojas gauna iš
paslaugų, kurios nėra tiesiogiai susijusios su perkamo produkto ar paslaugos naudojimu pagal paskirtį. Pavyzdžiui, jei baldų pardavėjas nupirktą fotelį atveš, užneš
į namus, pastatys prie židinio, išpakuos, o pakuotę išsineš su savimi, tai fotelį nupirkusiam žmogui suteiks papildomą vertę.
• Aptarnaujančio personalo teikiama vertė. Tai yra nauda, kurią vartotojas gauna
bendraudamas su prekių ar paslaugų teikėjo personalu. Pavyzdžiui, jei darbininkai,
pristatantys fotelį į namus, bus tvarkingai apsirengę, mandagiai ir maloniai bendraus ir prieš įeidami į pirkėjo namus nusiims lauko batus, fotelį nusipirkęs asmuo
gaus papildomą vertę.
• Įvaizdžio teikiama vertė. Tai yra nauda, kuria vartotojas gauna naudodamas
produktą ar paslaugą, kurių įvaizdis jam kelia teigiamas emocijas. Pavyzdžiui, jei
žmogus mėgsta demonstruoti savo statusą, papildomą vertę jam suteiks fotelis,
kurio gamintojas daug reklamuojasi elitiniuose namų interjero žurnaluose ir yra
vertinamas kaip išskirtinių fotelių gamintojas.
Vartojimo kaštus taip pat sudaro keturi elementai:
• Finansiniai kaštai – jie tiesiogiai susiję su prekės ar paslaugos įsigijimu ir jos vartojimu pagal paskirtį. Pavyzdžiui, pirkdamas automobilį asmuo išleidžia pinigus ne
tik pačiam automobiliui, bet po to ir jo aptarnavimui, priežiūrai ir eksploatacinėms
medžiagoms.
• Laiko kaštai – jie tiesiogiai susiję su produkto ar prekės vartojimo proceso reikalaujamu laiku. Pavyzdžiui, jei vartotojas gali užsisakyti prekę internetu per 10 minučių
vietoje to, kad sugaištų3 valandas važiuodamas į parduotuvę, jis gaus naudą iš šio
laiko sutaupymo.
• Pasirinkimo kaštai – tai yra emociniai nepatogumai ar diskomfortas, kurį sąlygoja
poreikis priimti sprendimą dėl vieno ar kito produkto pasirinkimo. Pavyzdžiui, jei
pardavėjas elektronikos prekių parduotuvėje sugeba aiškiai ir suprantamai išaiškinti
vartotojui skirtumus tarp dviejų šaldytuvų ir taip palengvina apsisprendimą, tada
vartotojas patirs mažiau pasirinkimo kaštų.
• Energijos kaštai – tai yra asmeninė energija, kuri sunaudojama pasiruošimo
prekės ar paslaugos vartojimui ir jos vartojimo procese. Pavyzdžiui, jei vartotojas,
norėdamas įsigyti pasirinktą prekę, turi nuvažiuoti į kitą miestą, jo sunaudota energija padidins bendrus jo vartojimo kaštus.
Vertės pasiūlymas yra verslo pažadas, kad vartotojui bus suteikta konkreti vartotojo gaunama
vertė, ir vartotojo tikėjimas, kad vertė patenkins jo poreikius. Kitais žodžiais, vertės pasiūlymas – yra argumentai, kodėl vartotojas turi įsigyti produktą arba pasinaudoti paslaugomis
savo poreikiams tenkinti. Vertės pasiūlymas yra vienas iš pamatinių rinkodaros elementų, kuris yra skirtas sukelti vartotojams lūkesčius verslo produktų ar paslaugų vartojimo atžvilgiu.
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Apibendrinant pateiktas koncepcijas, galima teigti, kad verslo užduotis yra ne tik suformuoti ir potencialiems vartotojams perteikti patrauklų vertės pasiūlymą, bet ir faktiškai
suteikti vartotojui tokią jo gaunamą vertę, kuri atitiks vertės pasiūlymo sukeltus vartotojo lūkesčius. Vertės kūrimas vartotojams tradiciniame ir franšizės pagrindu veikiančiame
versle yra praktiškai vienodas. Tačiau, franšizės davėjas turi turėti omenyje, kad franšizės
tinkle vertę galutiniams vartotojams kurs ne tiesiogiai jam pavaldūs darbuotojai, o sąlyginai nepriklausomų franšizės gavėjų darbuotojai. Taigi norėdamas, kad vartotojai liktų
patenkinti jiems suteikta verte ir grįžtų į franšizės gavėjų valdomus padalinius, davėjas
turi suteikti franšizės davėjams galimybes, įrankius ir priemones šiai vertei kurti bei kontroliuoti, ar kiekvienas franšizės gavėjas kuria būtent tokią vertę ir tokia apimtimi, kokia yra
žadama franšizės prekės ženklo vertės pasiūlyme.
3.4.2 Vertės kūrimas franšizės gavėjams
Kaip jau buvo minėta, franšizės gavėjai pirkdami franšizę tikisi sukurti pelningą ir tvarų
verslą per trumpesnį laiką ir su mažesne rizika bei vystyti jį efektyviau nei tai galėtų padaryti savarankiškai be franšizės davėjo pagalbos. Franšizės davėjas, siekdamas sėkmingos
franšizės tinklo plėtros, turi užtikrinti, kad franšizės gavėjams teikiama vertė tenkina jų
poreikius. Nuolatinis vertės teikimas franšizės gavėjams yra franšizavimo verslo modelio
pamatas. Atsakymas į dažną klausimą „Kam pirkti franšizę ir mokėti mokesčius franšizės
davėjui, jei verslą galima pradėti pačiam?“ slypi būtent toje vertėje, kurią franšizės davėjas
kuria savo gavėjams.
Apibendrintai galima teigti, kad franšizės davėjas kuria vertę franšizės gavėjui:
• suteikdamas jam galimybę sukurti nuosavą verslą konkurencingo franšizuojamo
verslo modelio pagrindu;
• suteikdamas jam galimybę naudoti franšizės davėjo verslo identiteto elementus
savo versle;
• teikdamas paslaugas ir palaikymą, sudarančius prielaidas efektyviai ir pelningai
vystyti franšizės gavėjo verslą.
Sumanus franšizės gavėjas pirmiausia vertins franšizės siūlomą verslo modelį ir jo prekės
ženklą, o tik po to kitas franšizės teikiamas naudas. Jei franšizės pagrindu sukurtas verslas nesugebės konkuruoti arba netenkins aktualių vartotojų poreikių, kiti gavėjui teikiami
vertės elementai neturės jokios prasmės. Būtent dėl to anksčiau šiame skyriuje mes daug
kalbėjome apie tai, kad franšizė turi būti kuriama sėkmingo ir stiprius konkurencinius pranašumus konkrečioje rinkoje turinčio verslo modelio pagrindu. Kitas svarbus franšizės vertės šaltinis, kuris taip pat tampa ir vienu iš kertinių franšizės gavėjo pasirinkimo kriterijumi,
yra franšizės prekės ženklas ir su juo susiję verslo identiteto elementai. Kuo žinomesnis yra
franšizės prekės ženklas, tuo didesnę naudą jis gali atnešti franšizės gavėjui klientų srauto
ir jų lojalumo pavidalu. Stiprus prekės ženklas sumažina poreikį franšizės gavėjo investicijoms į vietinę rinkodarą. Žinomas prekės ženklas, būdamas savotišku verslo ambasado-
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riumi, matomas virš naujo padalinio durų, kaip švyturys signalizuoja potencialiems vartotojams, kad čia jiems garantuotai bus suteikta su šiuo prekės ženklu asocijuojama vertė.
Turėdamas omenyje tokią prekės ženklo ir kitų verslo identiteto elementų svarbą, franšizės
davėjas turėtų investuoti reikšmingas pastangas ir išteklius į prekės ženklo rėmimą ir žinomumo didinimą naujose rinkose bei jo stiprinimą tose rinkose, kuriose jis jau yra žinomas.
Taigi padarykime prielaidą, kad potencialus franšizės gavėjas jau atrinko dvi franšizes, kurių verslo modeliai atrodo panašiai konkurencingi, o prekės ženklai yra vienodai žinomi ir
patrauklūs. Kokį papildomos vertės pasiūlymą turėtų suteikti potencialiam gavėjui vienas
iš šių dviejų franšizių davėjų, kad gavėjas apsispręstų jo naudai? Šiame skyriuje aptarsime
šiuos papildomos vertės teikimo franšizės gavėjui šaltinius ir priemones.
Apibendrintai vertės teikimo franšizės gavėjams procesą galima suskirstyti į tris etapus:
• vertės teikimas iki franšizės pagrindu veikiančio padalinio veiklos pradžios;
• vertės teikimas franšizės pagrindu veikiančio padalinio veiklos metu;
• vertės teikimas franšizės gavėjo pasitraukimo atveju.
Franšizės davėjas pradeda teikti vertę potencialiam franšizės gavėjui dar iki franšizės sutarties pasirašymo. Pagrindinė vertė, kurią šiame etape gali gauti potencialus franšizės gavėjas, yra išsami ir įvairiapusė informacija apie franšizės verslo modelį ir franšizės sąlygas,
kuri palengvins apsisprendimą dėl franšizės sutarties pasirašymo. Deja neretai pasitaiko,
kad franšizės davėjai stipriai riboja informacijos teikimą potencialiems gavėjams vien dėl
to, kad jie girdėjo, kad taip pat elgiasi ir kiti davėjai. Reikia turėti omenyje, kad būtent
šiame etape iki franšizės sutarties pasirašymo ne tik yra priimamas sprendimas dėl ilgalaikio bendradarbiavimo, bet ir formuojasi franšizės gavėjo lūkesčiai šio bendradarbiavimo
atžvilgiu. Dėl to franšizės davėjas neturėtų nepagrįstai riboti informacijos atskleidimo, jau
nekalbant apie informacijos iškraipymą, melagingos informacijos pateikimą arba neįvykdomų pažadų dalinimą gavėjui.
Imliausias franšizės davėjo pastangoms ir ištekliams etapas prasideda po franšizės sutarties pasirašymo ir tęsiasi iki franšizės pagrindu veikiančio padalinio atidarymo ir stabilios veiklos pradžios. Šiame etape franšizės davėjas padeda gavėjui tinkamai suplanuoti
padalinio atidarymą, atlikti visus paruošiamuosius darbus ir iškilmingai atidaryti naują
franšizės tinklui priklausantį padalinį. Sukauptas franšizės davėjo „know-how“ gavėjams
tipiškai yra perduodamas padalinio atidarymo veiklos vadovo pavidalu. Neretai franšizės davėjai į pagalbą gavėjams deleguoja taip vadinamas atidarymo komandas, kurias
sudaro įgudę davėjo darbuotojai puikiai išmanantys visus naujo padalinio įrengimo ir
atidarymo subtilybes. Taip pat franšizės davėjai dažnai supaprastina reikalingos įrangos
ir atsargų įsigijimą nurodydami konkrečius tiekėjus, kurie jau įrodė savo patikimumą
dirbant franšizės tinkle. Be to, dažnas franšizės davėjas prieš padalinio atidarymą organizuoja įvadinius apmokymus pasamdytiems franšizės gavėjo darbuotojams. Pasitaiko
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ir tokių franšizės davėjų, kurie naujiems franšizės gavėjams siūlo iš anksto išnuomotas
patalpas patraukliose vietose arba suteikia gavėjams lengvatines paskolas padalinio
įrengimo išlaidoms padengti. Svarbiausia franšizės davėjo užduotis šiame etape yra užtikrinti, kad naujas franšizės pagrindu veikiantis padalinys būtų įrengtas atitinkamai su
tinklo standartais ir atidarytas per mažiausią įmanomą laiką ir su mažiausiomis įmanomomis investicijomis.
Po oficialaus naujo padalinio atidarymo prasideda kasdienė franšizės gavėjo veikla. Šiame
franšizės gavėjo veiklos etape franšizės davėjo jam teikiama vertė turėtų atsverti sumokamus periodinius franšizės mokesčius. Šiame etape franšizės davėjo pastangos turi būti
orientuotos į franšizės prekės ženklo stiprinimą, franšizuojamo verslo konkurencinių pranašumų išlaikymą ir franšizės gavėjų verslų efektyvumo ir pelningumo didinimą. Minėtų
uždavinių įgyvendinimas yra realizuojamas tiek franšizės davėjo savarankiškais veiksmais,
tiek ir sąveikaujant su franšizės gavėjais bei skatinant juos bendradarbiauti tarpusavyje.
Savarankiški franšizės davėjo veiksmai, kuriantys vertę franšizės gavėjams jų veiklos
metu, apima šiuos darbus:
• Prekės ženklo žinomumo didinimas ir vertės pasiūlymo komunikavimas visuomenei nacionaliniu lygiu. Šie veiksmai gali apimti didelio masto rinkodaros
kampanijas, partnerystę su kitais žinomais prekės ženklais, sporto ir kitų renginių
rėmimą ir t. t.
• Verslo vertės pasiūlymo tobulinimas ir atitinkamas franšizuojamo verslo modelio adaptavimas. Šie veiksmai gali apimti vartotojų preferencijų ir konkurentų
veiklos analizavimą, vartotojų įtraukimą į vertės pasiūlymo gerinimą, prekių ar
paslaugų asortimento atnaujinimą, inovacijas produkto ar paslaugos lygmenyje
ir t. t.
• Franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros tobulinimas. Šie veiksmai gali apimti franšizės davėjo personalo kompetencijų ugdymą, tinklo vadybos procesų
ir priemonių tobulinimą, informacinių technologijų diegimą, naujų paslaugų
franšizės gavėjams įvedimą arba esamų kokybės gerinimą ir t. t.
• Franšizuojamo verslo modelio efektyvumo ir rezultatyvumo didinimas. Šie
veiksmai gali apimti masto ekonomijos efekto didinimą, padalinių verslo procesų ir
priemonių tobulinimą, kokybės standartų optimizavimą, informacinių technologijų
integravimą į vertės kūrimo grandinę, verslo valdymo ir veiklos vykdymo įrankių
kūrimą ir t. t.
Dažnu atveju franšizės gavėjai tiesioginę naudą iš franšizės davėjo sukurto papildomos vertės potencialo gaus tik tada, kai tinkamai įdiegs davėjo parengtus patobulinimus ir juos efektyviai taikys. Dar daugiau franšizės gavėjų ir davėjo sąveikoje
slypinčios vertės gali būti realizuota, jei jie geranoriškai ir efektyviai bendradarbiaus
tarpusavyje. Franšizės gavėjų ir davėjo bendradarbiavimas, kuriantis vertę, gali vykti
šiais pjūviais:
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• Galutiniams vartotojams kuriamos vertės didinimas diegiant franšizuojamo
verslo modelio patobulinimus franšizės gavėjų padaliniuose. Šiuos veiksmus dažniausiai inicijuoja franšizės davėjas. Patobulinimai gali būti perduodami
gavėjams per veiklos vadovų atnaujinimus, apmokymus, naujų procesų ar įrankių
įdiegimą ir t. t.
• Franšizės gavėjų padalinių veiklos efektyvumo ir pelningumo didinimas diegiant franšizuojamo verslo modelio patobulinimus. Šiuos veiksmus dažniausiai
inicijuoja franšizės davėjas. Patobulinimai gali būti perduodami gavėjams per veiklos vadovų atnaujinimus, apmokymus, naujų procesų ar įrankių įdiegimą ir t. t.
• Franšizės mokesčių struktūros optimizavimas. Šiuos veiksmus dažniausiai inicijuoja ir vykdo franšizės davėjas. Stebėdamas gavėjų veiklos rezultatus, tarp jų ir
finansinius, franšizės davėjas turi nuolatos vertinti, ar franšizės gavėjų mokami
mokesčiai yra konkurencingi kitų franšizių atžvilgiu ir ar jie sudaro prielaidas pelningai franšizės gavėjų veiklai. Esant ypatingiems rinkos sąlygų pokyčiams, kaip,
pavyzdžiui, ilgalaikė ekonominė recesija, franšizės davėjas turėtų atitinkamai adaptuoti franšizės mokesčius.
• Franšizės gavėjų veiklos kokybės kontrolė ir jos gerinimas. Šiuos veiksmus
dažniausiai inicijuoja ir vykdo franšizės davėjas ar jį atstovaujantys tretieji asmenys.
Kokybės kontrolei yra naudojami planiniai ir neplaniniai auditai, slapto pirkėjo tyrimai, centralizuotas vartotojų nusiskundimų ir pageidavimų apdorojimas bei kitos
kontrolės priemonės. Nustatytų neatitikimų šalinimas dažniausiai yra pavedamas
patiems franšizės gavėjams. Franšizės davėjas dažniausiai gavėjų veiklos kokybės
gerinimui įtaką daro per apmokymus.
• Kasdieninės veiklos ir verslo vadybos efektyvumo didinimas franšizės gavėjų
padaliniuose. Šiuos veiksmus dažniausiai inicijuoja franšizės gavėjai. Franšizės
davėjas turi sukurti gavėjams patogią galimybę konsultuotis su profesionaliais
davėjo konsultantais bet kuriais kasdieninės veiklos ar verslo vadybos klausimais,
prašyti jų pagalbos sprendžiant iškilusias problemas arba vertinant vienokius ar
kitokius verslo sprendimus.
• Bendros rinkodaros ir klientų lojalumo skatinimo kampanijos nacionaliniu
ir vietiniu lygiais. Šiuos veiksmus gali inicijuoti tiek gavėjai, tiek davėjas. Daž
niausiai franšizės davėjas formuoja bendrą rinkodaros strategiją, rengia jos įgy
vendinimo gaires ir priemonių šablonus, kuriuos vėliau naudoja franšizės gavėjai.
Kai kurie davėjai taip pat suteikia gavėjams galimybę iki tam tikros ribos adaptuoti rinkodaros priemones arba imtis nepriklausomų nuo davėjo vietinės rinkodaros veiksmų.
• Franšizės gavėjų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas. Bendradarbiavimas
tarp franšizės gavėjų gali apimti pasidalinimą patirtimi, bendrų rinkodaros veiksmų
įgyvendinimą, bendrą personalo atranką ir t. t. Dideliuose franšizės tinkluose pasitaiko atvejų, kai franšizės gavėjai suformuoja „profesinę sąjungą“, kurios atstovai
yra deleguojami į franšizės davėjo kompanijos valdymo organus ir dalyvauja priimant visam tinklui svarbius sprendimus.
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• Franšizės gavėjų iniciatyvos vertės pasiūlymo gerinimo ir verslo modelio tobulinimo srityse. Prielaidas franšizės gavėjų iniciatyvos skatinimui turi suformuoti davėjas, tačiau pati iniciatyva turi ateiti iš gavėjų. Dažniausiai franšizės
gavėjų pasiūlymai yra susiję su produktų ar paslaugų asortimentu, aptarnavimo
procedūromis, rinkodaros veiksmais ir t. t. Franšizės davėjas turi sistemingai rinkti
gavėjų pasiūlymus, juos tinkamai analizuoti ir geriausius iš jų diegti visame tinkle, o
jų autorius apdovanoti.
Franšizės gavėjų ir davėjų bendradarbiavimas yra nors ir ilgalaikis, bet baigtinis. Franšizės
gavėjo ir davėjo santykiai dažniausiai yra nutraukiami franšizės davėjo ar gavėjo iniciatyva. Franšizės davėjas savo teise į franšizės santykių nutraukimą dažniausiai naudojasi
tais atvejais, kai franšizės gavėjas piktybiškai pažeidinėja franšizės sutarties nuostatas.
Pažeidimai gali būti susiję su franšizės mokesčių nemokėjimu, kokybės standartų nesilaikymu, savavaliavimu, šalies ar savivaldos įstatymų ir reikalavimų nesilaikymu bei kitais
veiksmais, kurie turi arba gali turėti reikšmingą neigiamą įtaką tiek franšizės davėjui, tiek ir
kitiems gavėjams, įeinantiems į franšizės tinklą. Tuo atveju, kai franšizės davėjas savo iniciatyva nutraukia franšizės sutartį, jis turėtų pasirūpinti, kad išsiskirimas įvyktų sklandžiai
ir sąžiningai, kad franšizės gavėjas turėtų galimybę atgauti tą dalį sukurtos verslo vertės,
kuri lieka po franšizės davėjo nuostolių kompensavimo. Toks požiūris į franšizės santykių
nutraukimą yra svarbus, nes net ir vienas gavėjas, su kuriuo buvo pasielgta nesąžiningai,
gali reikšmingai pabloginti viso franšizės tinklo reputaciją. Franšizės gavėjai dažniausiai
franšizės sutarties nutraukimą gali inicijuoti dviem bendrais atvejais – kai jam nesiseka
dirbti pelningai ir kai jis nori pasitraukti iš verslo. Abiem atvejais franšizės davėjas turėtų
sudaryti sąlygas franšizės gavėjui realizuoti jo sukurtą verslo vertę. Pasitaiko, kad davėjas
pats išperka franšizės gavėjo padalinius ir valdo juos tol, kol neatsiranda naujas tinkamas
franšizės gavėjas. Neretai franšizės davėjas tarpininkauja tarp besitraukiančio franšizės gavėjo ir potencialių gavėjų, kurie norėtų užimti jų vietą. Bet kuriuo atveju, franšizės davėjas
turi siekti, kad franšizės sutarties nutraukimas ir franšizės gavėjo pasitraukimas iš tinklo
būtų kiek įmanoma sklandesnis ir mažiausiai skausmingas abiems šalims.
Apibendrintai galima pasakyti, kad franšizės davėjas, norėdamas tęstinai kurti vertę savo gavėjams, privalo siekti, kad tarp konkurentų franšizės prekės ženklas būtų žinomiausias, franšizuojamo verslo modelis būtų labiausiai konkurencingas, o franšizės gavėjams būtų sudarytos visos sąlygos kokybiškai, efektyviai ir pelningai tenkinti galutinių vartotojų poreikius.
Galima drąsiai teigti, kad franšizės davėjas, kuris kuria vertę franšizės gavėjams, kurie savo
ruožtu kuria vertę galutiniams vartotojams, taip pat kurs apčiuopiamą vertę ir savo akcininkams. Plačiau apie vertės kūrimą franšizės davėjo akcininkams kalbėsime kitame skyriuje.
3.4.3 Vertės kūrimas franšizės davėjo verslo akcininkams
Šios knygos skyriuje 2.3.4.1 mes kalbėjome apie tai, kad kiekvienas potencialus franšizės
davėjas nuo pat franšizės kūrimo ir franšizės tinklo plėtros pradžios turėtų atsakyti į klau-
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simus, kokia yra jo ilgalaikė šio verslo vizija ir ko jis siekia iš šio verslo. Šiame skyriuje mes
nenagrinėsime subjektyvių franšizės davėjo lūkesčių jo verslo atžvilgiu, o savo dėmesį sukoncentruosime į apskaičiuojamą vertę, kurios franšizės davėjo akcininkai gali tikėtis iš
verslo plėtros franšizės būdu.
Vadybos ir ekonomikos teorijoje nėra vienodo vertės, kuriamos verslo akcininkams, (angl.
shareholder value) apibrėžimo. Skiriasi ir šios vertės apskaičiavimo metodikos. Šioje knygoje mes taikysime tokį apibrėžimą, kuris labiausiai tinka franšizavimo verslo modeliui.
Taigi franšizės davėjo kompanijos akcininkams kuriamą vertę lemia du pagrindiniai veiksniai: tai yra protingos investicijos, kurios didina akcininkams kuriamą vertę ilguoju laikotarpiu, ir nuolatinis investicijų grąžos generavimas, kuris didina trumpalaikę akcininkams
kuriamą vertę.
Neretai ilgalaikę akcininkams kuriamą vertę yra siūloma vertinti pagal kompanijos kapitalizaciją, tai yra pagal suminę visų jos akcijų kainą. Toks metodas nėra pakankamai universalus vien dėl to, kad tikslią akcijų kainą duotuoju momentu galima nustatyti tik tuo
atveju, jei akcijos yra kotiruojamos biržoje. Bet ir šiuo atveju nėra aišku, ar investuotojai dėl
subjektyvių priežasčių nepervertinto arba nepakankamai įvertinto šias akcijas. Taigi verslo
vertės apskaičiavimą mes paliksime finansų ekspertams, o koncentruosimės į šios vertės
šaltinius ir jos didinimo priemones. Ilguoju laikotarpiu franšizės davėjo verslo akcininkams
vertę kuria stabiliai augančių pinigų srautų vertė ir prekės ženklo vertė, o pagrindą šios
vertės kūrimui sudaro išskirtiniai konkurenciniai pranašumai. Trumpuoju laikotarpiu vertę
akcininkams generuoja jiems išmokėta uždirbto pelno dalis.
Išskirtiniai konkurenciniai pranašumai savaime negeneruoja tiesioginės vertės, bet jie
sudaro prielaidas pinigų srautams ir pelnui generuoti trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais.
Kalbant apie franšizės davėjo verslo konkurencinius pranašumus, būtina išskirti dvi jų dedamąsias – franšizuojamo verslo modelio konkurencinius pranašumus ir pačios franšizės
konkurencinius pranašumus. Skyriuje 3.4.2 rašėme, kad franšizės davėjo verslas nebus
konkurencingas ir net patraukliausios franšizės sąlygos nesuvilios franšizės gavėjų, jei
franšizės pagrindu sukurtas verslas nesugebės konkuruoti arba netenkins aktualių galutinių vartotojų poreikių. Konkurencingas franšizės davėjo verslas nėra įmanomas be konkurencingo franšizuojamo verslo modelio. Tačiau tam, kad franšizės davėjo verslas būtų
konkurencingas, nepakanka tik turėti geriausią rinkoje verslo modelį. Reikia dar turėti geriausią rinkoje franšizės tinklą, kuriam priklausytų geriausi franšizės gavėjai, kurie gebės
atkartoti geriausią verslo modelį ir geriau už konkurentus patenkins vartotojų poreikius.
Taigi franšizės davėjo konkurenciniai pranašumai turi egzistuoti tiek vertės kūrimo galutiniams vartotojams, tiek ir vertės kūrimo franšizės gavėjams lygmenyse.
Žinomas bei teigiamas emocijas sukeliantis ir vartotojų mėgstamas prekės ženklas taip
pat kuria ilgalaikę vertę franšizės davėjo verslo akcininkams. Ilguoju laikotarpiu būtent
stiprus, žinomas ir tinkamai apsaugotas prekės ženklas gali tapti pagrindiniu ir išskirtiniu
Franšizės davėjo verslo esmė

51

verslo konkurenciniu pranašumu. Egzistuoja nemažai verslų, kurių prekės ženklo įvaizdžio
teikiama vertė (prisiminkime vartotojo suvokiamos vertės apibrėžimą skyriuje 3.4.1) tampa pagrindiniu vartotojų pasirinkimą lemiančiu veiksniu. Tarp tokių prekės ženklų yra „Apple“, „Ferrari“, „Louis Vuitton“ ir kiti.
Didžiausia kiekvieno verslo, tarp jų ir franšizės davėjo verslo, dilema yra tinkamo balanso radimas tarp trumpalaikio pelno ir investicijų, skirtų ilgalaikiams pinigų srautams
didinti. Jei daug investuosime į ateitį, akcininkai gaus mažiau pelno šiandien ir bus nepatenkinti. O jei visą pelną išmokėsime akcininkams šiandien arba apsiriksime investuodami, ilguoju laikotarpiu galime prarasti konkurencingumą ir gebėjimą generuoti
pelną. Sprendžiant šią dilemą, reikia žinoti, kad franšizės davėjo verslas yra ilgalaikis, o
jo generuojama vertė tiesiogiai koreliuoja su franšizuojamo verslo modelio konkurencingumu, franšizės tinklo dydžiu ir jo aptarnavimo efektyvumu. Su sąlyga, kad franšizuojamo verslo modelis yra konkurencingas, franšizės tinklo augimas ir jo aptarnavimo efektyvumo didėjimas lemia du franšizės davėjo veiklos finansinius aspektus:
• pajamų augimą, nes pajamas jam generuoja daugiau franšizės gavėjų,
• pajamų pelningumo didėjimą, nes vidutinės pajamos iš franšizės gavėjų auga, o
vidutinės išlaidos jų aptarnavimui mažėja.
Tai, kad didėjantis franšizės gavėjų skaičius tiesiogiai didina franšizės gavėjo pajamas, yra
pakankamai akivaizdu. Mažiau akivaizdu yra tai, kad iki tam tikros ribos augant franšizės
tinklui didėja ir vidutinės davėjo pajamos iš vieno gavėjo. Tokie procesai vyksta, nes subalansuotai augant franšizės tinklui, auga ir jo prekės ženklo žinomumas bei klientų lojalumas, o tai sąlygoja kiekvieno tinkle esančio gavėjo pajamų didėjimą ir savo ruožtu lemia
didesnes franšizės gavėjo pajamas. Augantis tinklas taip pat sukuria prielaidas didesnei
masto ekonomijai. Franšizės davėjas, centralizuotai tiekiantis prekes savo gavėjams, iš tiekėjų gaunamų nuolaidų dalį dažniausiai perduoda gavėjams, o kitą dalį pasilieka sau, taip
generuodamas papildomas pajamas. Kita vertus, brandžiame ir efektyviai veikiančiame
franšizės tinkle vidutiniai kiekvieno papildomo franšizės gavėjo aptarnavimo kaštai mažėja, t. y. vieno gavėjo aptarnavimas tūkstantį gavėjų turinčiame tinkle davėjui vidutiniškai
kainuos pigiau negu vieno gavėjo aptarnavimas šimtą gavėjų turinčiame tinkle. Toks ribinių kaštų mažėjimas yra pasiekiamas dėl fiksuotų davėjo išlaidų paskirstymo didesniam
gavėjų skaičiui, gavėjų aptarnavimo efektyvumo didėjimo, pačių gavėjų kompetencijų
augimo ir kitų tinklo brandos sąlygojamų veiksnių.
Tai, kad franšizės davėjų verslas turi didelį ilgalaikės vertės generavimo potencialą, rodo ir
empiriniai duomenys. Pavyzdžiui, „New Hampshire“ universitete įkurtas „Rosenberg“ tarptautinis franšizavimo centras nuo 2002 metų pradėjo reguliariai stebėti ir vertinti 50 franšizės davėjų kompanijų akcijų, kotiruojamų JAV biržose, portfelį. Šiame portfelyje esančių
akcijų pagrindu buvo sudarytas „Rosenberg Center Franchise 50“ indeksas, kurio pokyčiai,
sudarytojų teigimu, atspindi viso JAV franšizavimo sektoriaus rezultatų dinamiką. Nuo
2000 metų iki 2014 metų antro ketvirčio pabaigos šio indekso vertė išaugo 209,2 %, o
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tai reiškia, kad būtent tiek išaugo penkiasdešimties vertinamų franšizės davėjų kompanijų kapitalizacija. Jei į minėtų akcijų paketą 2000 metais būtumėte investavę, pavyzdžiui,
1000 eurų, 2014 metų antrą ketvirtį galėtumėte atsiimti 3092 eurus – tai reiškia beveik 15
% vidutinę metinę grąžą per 14 metų. Dar įdomiau yra palyginti šio „Rosenberg Center
Franchise 50“ indekso dinamiką su „Standard & Poor‘s 500“ indeksu, kuris yra laikomas
vienu iš įtakingiausių JAV akcijų biržos rodiklių. Apskaičiuojant „S&P 500“ yra įtrauktos 500
pirmaujančių įmonių, sudarančių apie 75 % JAV akcijų biržos kapitalizacijos, svarbiausiuose JAV sektoriuose akcijų kainos. Taigi per tą patį laikotarpį, kai „Rosenberg Center Franchise 50“ indeksas išaugo 209,2 %, „S&P 500“ indeksas padidėjo tik 40,6 %. Šis palyginimas
rodo, kad tiek ekonomikos augimo stadijoje (maždaug nuo 2002 iki 2007 metų ir nuo 2009
iki 2014 metų), tiek ekonomikos recesijos stadijoje (maždaug nuo 2007 iki 2009 metų)
JAV franšizės tinklai buvo gyvybingesni ir sugebėjo kurti didesnę vertę akcininkams negu
pirmaujančios kompanijos kitose sektoriuose.
Taigi franšizės davėjo kompanijos vadovai, siekdami subalansuotai didinti akcininkams
kuriamą vertę trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais, turėtų labiau orientuotis ne į trumpalaikio pelno maksimizavimą, bet į ilgalaikės verslo vertės didinimą. Deja, tai nėra savaime
suprantama visiems franšizės davėjams. Neretai pasitaiko, kad franšizės davėjas, siekdamas išspausti kiek įmanoma daugiau momentinio pelno, drastiškai padidina franšizės
mokesčių normą, nustoja teikti palaikymą savo gavėjams arba neinvestuoja į franšizuojamo verslo modelio tobulinimą. Tikėtina, kad trumpuoju laikotarpiu tokie veiksmai iš
tikrųjų padidins franšizės davėjo pelną, tačiau ilguoju laikotarpiu toks davėjas garantuotai susidurs su ženkliai rimtesnėmis problemomis, kurios ne tik stipriai apkarpys jo
ateities pelnus, bet gali lemti ir viso tinklo žlugimą. Apibendrindami dar kartą akcentuosime, kad ilguoju laikotarpiu reikšmingą vertę savo akcininkams gebės generuoti tik tie
franšizės davėjai, kurie taip pat generuos vertę savo franšizės gavėjams ir galutiniams
vartotojams.

3.5	Pagrindinis franšizės davėjo turtas
Skaitydami apie vertę, kurią franšizės davėjo verslas kuria franšizės gavėjams, tikriausiai
pastebėjote, kad didžioji jos dalis yra gana sunkiai apčiuopiama. Tai, kas franšizės davėjo
versle kuria didžiausią naudą franšizės gavėjams, apibendrintai gali būti vadinama franšizės davėjo intelektiniu kapitalu. Būtent intelektinis kapitalas ir yra didžiausias franšizės
davėjo turtas. Atkreipiame dėmesį, kad organizacijos intelektinį kapitalą sudaro:
• Žmogiškasis kapitalas. Tai yra žinios, įgūdžiai, patirtis, kūrybiškumas ir lyderystės
kompetencijos, kurie kuria vertę organizacijoje.
• Struktūrinis kapitalas. Tai yra nemateriali organizacijos infrastruktūra, kuri leidžia
žmogiškajam kapitalui kurti vertę. Struktūrinį kapitalą sudaro:
o organizacinis kapitalas, kuris apima organizacijos vertybes, filosofiją, struktūrą,
komandiškumą ir t. t.;
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o procesinis kapitalas, kuris apima metodus, procedūras, procesus ir sistemas,
naudojamus kuriant vertę organizacijoje;
o inovaciniskapitalas, kuris apima intelektinę nuosavybę (autorių teisės, prekių
ženklai, patentai, pramoninis dizainas, prekinė išvaizda ir verslo paslaptys) ir
kitą nematerialųjį turtą, kuris yra naudojamas kuriant vertę organizacijoje.
• Santykių kapitalas. Tai yra ryšiai ir santykiai su klientais, partneriais, tiekėjais ir
kitomis su organizacijos veikla susijusiomis šalimis.
Organizacijos intelektinio kapitalo apibrėžimas ir jo svarbos verslo konkurencingumui
pripažinimas yra pakankamai naujas reiškinys verslo pasaulyje. Verslo požiūrio į intelektinį kapitalą evoliuciją iliustruoja Andrew J. Sherman savo knygoje „Franchising and
Licencing“:
• Tradicinis požiūris į intelektinį kapitalą yra reaktyvus ir pasyvus. Intelektinė
nuosavybė gali padidinti verslo konkurencinį pranašumą ir sustiprinti jo gebėjimą
apginti savo konkurencinę poziciją rinkoje. Intelektinė nuosavybė yra vertinama
kaip įėjimo į rinką barjeras ir priemonė užimamos rinkos dalies apsaugai.
• Šiuolaikinis požiūris į intelektinį kapitalą yra proaktyvus ir sisteminis. Intelektinė
nuosavybė yra ne tik konkurencinių pozicijų gynimo priemonė, bet ir svarbus turtas,
kuris licencijavimo ar kitomis priemonėmis gali kurti papildomą vertę ir generuoti
pelną. Tam, kad intelektinis kapitalas taptų pelno centru, pastangos ir ištekliai turi
būti nukreipti į dar neatrasto, nestruktūrizuoto ar nenaudojamo intelektinio kapitalo transformavimą į apčiuopiamą vertę generuojantį konkurencinį pranašumą.
• Ateities požiūris į intelektinį kapitalą yra strateginis. Intelektinis kapitalas tampa pagrindiniu organizacijos konkurencinio pranašumo ir generuojamos vertės
šaltiniu. Intelektinio kapitalo vadybos sistemos turi būti kuriamos ir nuolatos tobulinamos tam, kad užtikrintų, jog intelektinis kapitalas yra naudojamas tiek strateginei pozicijai užtikrinti ir apginti bei vertei generuoti esamose rinkose, tiek naujų
rinkų, produktų, platinimo kanalų ir pajamų srautams kurti.
Iš esmės franšizavimas yra ateities požiūrio į intelektinį kapitalą išraiška, nes jis leidžia
panaudoti franšizuojamame versle sukauptą intelektinį kapitalą tam, kad generuotų
vertę ir pelną visiškai naujame franšizės davėjo versle. Tam, kad franšizės davėjas ilguoju laikotarpiu didintų savo intelektinio kapitalo vertę, jis turėtų pradėti taikyti ir nuolatos tobulinti intelektinio kapitalo vadybos metodus. Intelektinio kapitalo vadybos
sistemos yra skirtos kurti ir organizuoti intelektinį kapitalą bei išgauti iš jo didžiausią
vertę. Vertės generavimo iš intelektinio kapitalo struktūrinė schema yra pavaizduota 6
paveiksle.
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Intelektinio kapitalo inventorizavimas ir įvertinimas

Intelektinio kapitalo vadybos sistemų kūrimas ir tobulinimas

Strateginis intelektinio kapitalo vertės didinimo planavimas

Intelektinio kapitalo vertės realizavimas franšizės davėjo versle
6 pav. Intelektinio kapitalo vertės realizavimas franšizavime

Intelektinio kapitalo vertės kūrimas ir realizavimas yra neatsiejamas nuo intelektinės
nuosavybės sąvokos ir jos teisinės apsaugos. Nors kiekvienos šalies įstatymuose intelektinė nuosavybė gali būti apibrėžiama skirtingai, tačiau dažniausiai jose yra nurodoma, kad intelektinės veiklos rezultatai civilinių teisių objektais tampa nuo to momento, kai jie intelektinės veiklos rezultatais pripažįstami įstatymų nustatyta tvarka.
Dažniausiai pasitaikančios intelektinės nuosavybės teisės rūšys – autorių teisės, prekių
ženklai, patentai, pramoninis dizainas, prekinė išvaizda ir verslo paslaptys. Turint omenyje, kad ne visi intelektinio kapitalo elementai ir objektai gali būti aiškiai apibrėžti,
pripažinti įstatymų nustatyta tvarka ir apsaugoti, apčiuopiamą vertę franšizės davėjui
gali kurti tik tas intelektinis kapitalas, kurį galima aiškiai apibrėžti ir į kurį galima gauti
nuosavybės teisę.
Viso franšizės davėjo verslo gyvavimo eigoje franšizės davėjas turi siekti kiek įmanoma
aiškiau struktūrizuoti turimą ir kurti naują intelektinį kapitalą, formalizuoti kiek įmanomą didesnę jį sudarančių elementų dalį ir tinkamai apsaugoti intelektinio kapitalo
dalis paverčiant jas intelektine nuosavybe. Ši nuosavybė vėliau turi generuoti vertę
franšizės gavėjams ir pajamas franšizės davėjo verslui.
Perskaitę šį skyrių Jūs susipažinote su franšizės davėjo verslo savybėmis ir ypatumais.
Jei Jūsų noras tapti franšizės davėju sustiprėjo, kviečiame pereiti į franšizės davėjo
verslo kūrimo etapą ir detaliau susipažinti su jį sudarančiais elementais kituose šios
knygos skyriuose.
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4

Verslo pasirengimo plėtrai franšizės
būdu įvertinimas

Kiekvieno franšizės davėjo verslo pradžia turėtų prasidėti nuo kruopštaus savo turimo
franšizuojamo verslo ir plėtros franšizės būdu planų įvertinimo. Verslo pasirengimo
plėtrai franšizės būdu įvertinimo žingsniai yra pavaizduoti 7 paveiksle.
Franšizuojamo verslo modelio vertinimas

Motininės kompanijos vertinimas

Strateginės parengties vertinimas

7 pav. Verslo pasirengimo plėtrai franšizės būdu vertinimo struktūra

Šiame skyriuje supažindinsime jus su kiekvienu verslo pasirengimo plėtrai franšizės
būdu vertinimo žingsniu ir taikomais kriterijais, skirtais nustatyti verslo franšizabilumo
laipsnį.
4.1 Franšizuojamo verslo modelio įvertinimas
Vertinant franšizuojamo verslo modelį turi būti koncentruojamasi į tą verslą, kuris sudarys pagrindą franšizei. Pavyzdžiui, kompanija „Gamma“, kuriai priklauso kosmetikos
gamykla ir kosmetikos mažmeninės prekybos tinklas, planuoja plėtrą į užsienį franšizės būdu. Šiuo atveju „Gamma“ vadovai turi apsispręsti, ar jie nori sukurti gamybos
franšizę, kuri atkartotų gamybos verslo modelį, ar verslo modelio franšizę , kuri atkartotų parduotuvės verslo modelį. Labiausiai tikėtina, kad „Gamma“ vadovai nuspręs
kurti verslo modelio franšizę savo mažmeninės prekybos verslo modelio pagrindu, o
jų gamykla tiesiog taps tiekėjų būsimiems franšizės gavėjams. Šiuo atveju verslo modelio įvertinimo etape turi būti analizuojamas „Gamma“ mažmeninės prekybos tinklui
priklausančios parduotuvės verslo modelis.
Franšizuojamo verslo modelio įvertinimo tikslas yra identifikuoti pagrindinius verslo
konkurencinius pranašumus ir nustatyti pagrindines sąlygas jų sėkmingam atkartojimui. Tam, kad būtų galima aiškiai identifikuoti verslo konkurencinius pranašumus,
iš pradžių būtina struktūrizuotai išanalizuoti kiekvieną verslo modelio sudėtinę dalį.
Šiai užduočiai atlikti mes taikome Verslo modelio drobės (angl. Business model canvas)
įrankį, kurį sukūrė ir savo knygoje „Business model generation“ pristatė Alexander Osterwalder ir Yves Pigneur. Verslo modelio drobės struktūrinė schema yra pavaizduota
8 paveiksle.
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Pagrindinės veiklos

Vertės pasiūlymas

Ryšiai su vartotojais

Pagrindiniai
partneriai

Sąnaudos

Vartotojai

Pagrindiniai
ištekliai

Pajamos
Kanalai

8 pav. Verslo modelio drobė

Franšizuojamo verslo modelis yra apibrėžiamas ir analizuojamas šiais pjūviais:
• Vartotojų segmentai ir jų poreikiai. Yra apibrėžiami verslo vartotojų segmentai (geografiniu, demografiniu, elgsenos, kultūrinių ir kitais pjūviais), jų vartojimo
įpročiai ir specifika, jų poreikiai, į kurių tenkinimą orientuojasi verslas, šių poreikių
pokyčių dinamika ir t. t.
• Kanalai. Yra apibrėžiami kanalai, kurie yra naudojami verslo kuriamai vertei perduoti vartotojams. Tai gali būti nuosavi kanalai (pavyzdžiui, parduotuvė, kioskas, pardavimo agentai, elektroninė parduotuvė ir t. t.) arba partnerių kanalai (pavyzdžiui,
platintojai, atstovai ir t. t.).
• Ryšiai su vartotojais. Yra apibrėžiami sąveikos su vartotojais tipai – tai gali būti
įprastas asmeninis aptarnavimas, išskirtinis susitelkimas į klientą, savitarna, automatizuotas aptarnavimas, bendruomenių vystymas, vartotojo įtraukimas į vertė
kūrimo ir teikimo procesą ir t. t.
• Verslo vertės pasiūlymas. Vertės pasiūlymas yra verslo pažadas, kad vartotojui bus
suteikta konkreti vartotojo gaunama vertė, ir vartotojo tikėjimas, kad vertė patenkins jo poreikius. Plačiau apie vertės pasiūlymą kalbėjome šios knygos skyriuje
3.4.1.
• Pagrindinės veiklos. Yra apibrėžiamos pagrindinės verslo veiklos, kurias įgyven
dinant vartotojams yra kuriama vertė, atitinkanti verslo vertės pasiūlymą. Plačiau
apie vartotojo gaunamą vertę kalbėjome šios knygos skyriuje 3.4.1.
• Pagrindiniai ištekliai. Yra apibrėžiami ištekliai, kuriais turi disponuoti verslas tam,
kad įgyvendindamas pagrindines veiklas vartotojams kurtų vertę, atitinkančią verVerslo pasirengimo plėtrai franšizės būdu įvertinimas
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slo vertės pasiūlymą. Ištekliai dažniausiai yra skirstomi į finansinius, žmogiškuosius,
materialius ir nematerialius.
• Pagrindiniai partneriai. Yra apibrėžiami partneriai, kurie yra įtraukti į pagrindinių
ar palaikančių verslo veiklų įgyvendinimą, ir ryšiai su jais. Tai gali būti įprastiniai pirkimo–pardavimo santykiai, atskirų verslo veiklų įgyvendinimo perdavimas, strateginiai aljansai ir t. t.
• Verslo pajamos. Yra apibrėžiama verslo pajamų struktūra. Tai gali būti pajamos iš
prekių ar paslaugų pardavimo, abonentiniai mokesčių, prenumeratos, nuomos, licencijavimo, tarpininkavimo, reklamos ir t. t.
• Verslo sąnaudos. Yra apibrėžiama verslo sąnaudų struktūra. Tai gali būti fiksuotos
ir kintamosios sąnaudos, strateginės ir operacinės sąnaudos ir t. t.
Po to, kai yra aiškiai apibrėžtos visos franšizuojamo verslo modelio dedamosios, ateina
laikas jas analizuojant įvertinti verslo modelio pasirengimą plėtrai franšizės būdu. Siekiant įvertinti yra naudojami tokie kriterijai:
• Verslo konkurencingumas. Yra siekiama identifikuoti, kas sudaro verslo konkurencinius pranašumus, kurie leidžia sėkmingai konkuruoti rinkoje. Vertinama, ar
konkurenciniai pranašumai yra tvarūs, ar konkurentai gali juos lengvai atkartoti, ar
tarp jų yra išskirtiniai konkurenciniai pranašumai, kurių konkurentai negali greitai
atkartoti.
• Egzistuojančių padalinių rezultatai. Yra siekiama įsitikinti, kad egzistuojančių
padalinių, veikiančių franšizuojamo verslo modelio pagrindu, rezultatai patvirtina
verslo modelio konkurencingumą. Turėtų būti analizuojami tiek finansiniai (investicijos, pardavimai, sąnaudos, pelnas, investicijų grąža, vidutinio čekio dydis, pajamos vienam staliukui ir t. t.), tiek nefinansiniai (klientų skaičiaus dinamika, klientų
lojalumas, verslo sezoniškumas ir t. t.) rodikliai.
• Pagrindiniai verslo sėkmės veiksniai. Yra siekiama identifikuoti pagrindinius vidinius (priklausančius nuo paties verslo) ir išorinius (nepriklausančius nuo paties
verslo) verslo sėkmės veiksnius, kurie leidžia sukurti ir išlaikyti nustatytus konkurencinius pranašumus. Kitais žodžiais, turi būti nustatyta, ką (kurioje verslo modelio
dalyje), kaip (kokiomis priemonėmis) ir kokiomis sąlygomis (kokie išoriniai veiksniai
sudarė prielaidas) darė verslas tam, kad taptų konkurencingas ir pasiektų išskirtinių
rezultatų.
• Verslo sėkmės veiksnių atkartojamumas. Yra siekiama nustatyti, ar kiti verslininkai
galės efektyviai ir rezultatyviai atkartoti identifikuotus verslo sėkmės veiksnius, ar
tarp šių veiksnių nėra tokių, kurių atkartoti nėra įmanoma, ar jų atkartojimas nėra
per daug priklausomas nuo išorinių sąlygų, kurioms neįmanoma daryti įtakos ir t. t.
• „Know-how“ perdavimo paprastumas ir jo išmokstamumas. Yra siekiama nustatyti, ar verslo sukauptas „know-how“, kuris sudaro pagrindą verslo sėkmės veiksniams atkartoti, gali būti struktūruotai, paprastai, greitai ir visa apimtimi perduotas kitam verslui. Vertinama, kad kiti asmenys galės lengvai suprasti perduodamą
„know-how“ ir greitai išmokti jį taikyti.
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• Franšizės įperkamumas, franšizės gavėjo investicijos ir planuojama investicijų
grąža. Remiantis istoriniais savo padalinių duomenimis, potencialus franšizės
davėjas turi preliminariai prognozuoti, kiek verslo pradžios išlaidų, kurios turės
padengti padalinio įrengimą, atidarymą ir pradinius franšizės mokesčius, patirs
tipinis franšizės gavėjas, kokios gali būti jo pajamos ir koks bus poreikis apyvartiniam kapitalui, kol gavėjas pasieks lūžio tašką. Reikia įvertinti, ar šios prognozės
leidžia tikėtis franšizės gavėjo investicijų grąžos per protingą, konkrečiame verslo
sektoriuje įprastą laikotarpį. Taip pat reikėtų įvertinti, ar tipinis franšizės gavėjas
turės skolintis investicijoms ir apyvartiniam kapitalui, kokios gali būti skolinimosi
sąlygos, kaip jos salygos atsipirkimo laikotarpį. Kitais žodžiais, franšizės davėjas turi
įvertinti, kad franšizės gavėjas, įsigijęs franšizę, gali tikėtis pelningos veiklos ir tinkamos kapitalo grąžos.
• Inovacijų ir nuolatinio tobulėjimo potencialas. Yra siekiama nustatyti, ar
fanšizuojamame versle yra neatskleistas tobulinimo potencialas, ar ateityje verslo modelis gali būti gerinamas taip, kad jo pagrindu kuriama vertė labiau atitiktų
vartotojų poreikius, kad jis leistų sustiprinti ir ilgiau išlaikyti konkurencinius
pranašumus. Taip pat yra analizuojama, kokią inovacijų kūrimo ir diegimo patirtį
turi verslas, ir aš ši patirtis leidžia pagrįstai tikėtis, kad ateityje verslas galės efektyviai ir rezultatyviai išnaudoti neatskleistą tobulėjimo potencialą.
Atlikus franšizuojamo verslo modelio vertinimą gali paaiškėti, kad verslas toks, koks jis
yra vertinimo metu, nesudaro prielaidų sėkmingai plėtrai franšizės būdu. Tokiu atveju
būsimas franšizės davėjas turi įvertinti neatitikimų reikšmingumą. Jei neatitikimai yra
reikšmingi, potencialus franšizės davėjas gali nuspręsti iš pradžių atlikti verslo modelio tobulinimo darbus, įvertinti pasiektus rezultatus ir tik tada pradėti franšizės davėjo
verslo kūrimą. Jei neatitikimai nėra reikšmingi, būsimas franšizės davėjas gali nuspręsti
tobulinti verslo modelį jau kurdamas franšizės davėjo verslą. Bet kuriuo atveju, būsimas franšizės davėjas turi žinoti, kad bet kokie verslo modelio patobulinimai ir pakeitimai gali būti perduodami franšizės gavėjams tik tuo atveju, kai davėjas įsitikino, kad jie
iš tikrųjų veikia, yra prasmingi ir kuria vertę.
4.2	Motininės organizacijos įvertinimas
Po to, kai potencialus franšizės davėjas įsitikino, kad jo franšizuojamo verslo modelis
yra tinkamas plėtrai franšizės būdu, jis turėtų pereiti prie motininės organizacijos įvertinimo. Pagrindinis šio įvertinimo dėmėsys yra skiriamas organizacijos intelektiniam
kapitalui įvertinti. Plačiau apie intelektinį kapitalą kalbėjome šios knygos skyriuje 3.5.
Taigi, motininė organizacija yra vertinama pagal šiuos pagrindinius kriterijus:
• Istorija, patikimumas, reputacija. Turint omenyje, kad potencialūs franšizės gavėjai
didelį dėmesį skiria franšizės davėjo patikimumui ir reputacijai, būsimas franšizės
davėjas turėtų pats nešališkai ir objektyviai įvertinti šias savo savybes tam, kad galėtų
eliminuoti ar sušvelninti jo reputacijai galinčius daryti neigiamą įtaką veiksnius. To-
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•

•

kie franšizės davėjo įmonės veiklos faktai, kaip ilga franšizuojamo verslo veiklos istorija, didelis padalinių skaičius, plati veiklos geografija ir puikūs finansiniai veiklos
rezultatai, suteikia pasitikėjimo franšize. Neigiamai franšizės davėjo reputaciją gali
paveikti viešai prieinami vartotojų nusiskundimai, informacija apie davėjui iškeltas
teismines bylas arba ginčus, bloga davėjo kreditingumo istorija ir t. t.
Žmogiškasis kapitalas. Franšizės davėjas turėtų įvertinti, ar jo kompanijos darbuotojai turi franšizės davėjo verslui kurti ir vystyti reikalingas kompetencijas bei
patirtį. Jei reikalingų kompetencijų ar patirties trūksta, turi būti numatyta, kaip
papildyti komandą naujais darbuotojais, kad būtų užpildytos kompetencijų ir patirties spragos.
Organizacinis kapitalas. Franšizės davėjas turėtų įvertinti, ar jo organizacijos
vertybės ir kultūra sudaro tvirtą pagrindą ilgalaikiams bendradarbiavimo santykiams su franšizės gavėjais megzti ir palaikyti. Priminsime, kad šios knygos skyriuje
3.1 rašėme, kad franšizės gavėjai nėra davėjo pavaldiniai. Davėjai, kurie nepripažįsta
gavėjų nepriklausomybės ir autokratiškai diktuoja jiems sprendimus, stipriai rizikuoja franšizės davėjo verslo ateitimi.
Procesinis kapitalas. Franšizės davėjas turėtų įvertinti, ar jo organizacijos procesinis kapitalas yra pakankamai struktūrizuotas ir formalizuotas tam, kad galėtų būti
patogiai perduotas franšizės gavėjams ir ateityje sistemingai tobulinamas. Didesne
procesinio kapitalo parengtimi pasižymi tie verslai, kuriuose yra įdiegtos ir taikomos strategijos, kokybės, procesų, rodiklių ar kitos vadybos sistemos ir metodai.
Inovacinis kapitalas. Franšizės davėjas turėtų įvertinti, kokia teisiškai apsaugota
intelektine nuosavybe, kuri bus naudojama franšizės davėjo versle, jis disponuoja.
Mažiausiai, ko reikia franšizės davėjo verslo pradžiai, yra patentuoti prekių ženklai
ir kiti verslo identiteto elementai. Kuo daugiau apsaugotų intelektinės nuosavybės
objektų bus naudojama franšizės davėjo versle, tuo geriau.
Santykių kapitalas. Franšizės davėjas turėtų nustatyti, kurie iš esamų franšizuojamo
verslo ryšių ir santykių galės ir turės būti naudojami franšizės davėjo versle. Turėtų
būti įvertinta, ar šie ryšiai ir santykiai atitiks franšizės davėjo verslo keliamus reikalavimus, ar kiti šių santykių dalyviai yra pakankamai patikimi ir pajėgūs, kad ryšius su
jais galima būtų inkorporuoti į franšizės davėjo verslą.

Nors motininės organizacijos įvertinimo išvados tiesiogiai neatsako į klausimą, ar verslą galima plėsti franšizės būdu, tačiau jos nurodo, kiek ir kokius „namų darbus“ turi
atlikti franšizės davėjas tam, kad būtų sudarytos prielaidos sėkmingai vystyti franšizės
davėjo verslą.

4.3	Strateginės parengties įvertinimas
Po to, kai franšizės davėjas padarė išvadą, kad franšizuojamo verslo modelis ir motininė
organizacija sudaro tinkamas prielaidas verslo plėtrai franšizės būdu, ateina laikas atlikti
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preliminarų strateginį šios plėtros planavimą, kuris yra vadinamas strateginės parengties
įvertinimu. Strateginė parengtis yra vertinama pagal šiuos pagrindinius kriterijus:
• Franšizės tinklo plėtros geografija. Franšizės davėjas turi preliminariai numatyti,
į kokias rinkas jis planuoja plėsti savo franšizės tinklą, kiek franšizių jis planuoja
juose parduoti ir kokias etapais tai bus daroma. Plėtros geografijos pasirinkimas
pirmiausiai turėtų remtis verslo modelio konkurencingumo potencialu pasirinktose rinkose – kuo didesnė yra tikimybė, kad konkrečioje rinkoje bus įmanoma
sukurti ir išlaikyti verslo konkurencinį pranašumą, tuo ši rinka yra patrauklesnė
plėtrai. Franšizės davėjas turi turėti omenyje, kad apčiuopiama franšizės davėjo verslo grąža yra įmanoma tik sparčiai augančiame franšizės tinkle, taigi plėtros planai
turėtų būti ambicingi, bet taip pat ir realistiški.
• Rinkos sąlygos tikslinėse tinklo plėtros šalyse. Franšizės davėjas privalo preliminariai įvertinti kiekvienos iš rinkų, į kurias planuojama plėsti franšizės tinklą,
aplinkos įvertinimą. Šiame etape tikslinių rinkų „Makro“ ir „Mezo“ aplinkos analizei
dažniausiai yra naudojama viešai prieinamuose šaltiniuose randama informacija ir
ekspertinės įžvalgos.
• Verslo sėkmės veiksnių atkartojamumas tikslinėse tinklo plėtros šalyse. Pagrindinis šio įvertinimo tikslas – įsitikinti, kad tikslinių rinkų sąlygos sudaro prielaidas
franšizuojamo verslo sėkmės veiksniams atkartoti, ar nėra kokių nors aplinkybių,
kurios gali apsunkinti ar net padaryti neįmanomą verslo konkurencinių pranašumų
sukūrimą ir išlaikymą.
• Franšizės davėjo investicijos ir planuojama grąža. Franšizės davėjas, remdamasis preliminariai apibrėžtais franšizės tinklo plėtros planais, turi įvertinti, kiek
investicijų reikalaus jų įgyvendinimas, koks yra pajamų generavimo potencialas ir
kiek einamųjų išlaidų reikalaus franšizės tinklo palaikymas. Šios prognozės turėtų
sudaryti pagrindą preliminariai apskaičiuoti franšizės davėjo verslo pelningumui ir
planuojamai investicijų grąžai. Franšizės davėjas turi įvertinti, ar gautos prognozės
tenkina jo akcininkų lūkesčius, ar jos yra realios, ar investicijų rizika nėra per didelė,
ar planuojamas uždirbti pelnas yra vertas pastangų kuriant franšizę ir plečiant
franšizės tinklą.
• Disponavimas reikalingais ištekliais. Franšizės davėjas turi aiškiai apibrėžti
žmogiškuosius, finansinius, materialius ir nematerialius išteklius, kurie bus reikalingi franšizei sukurti ir franšizės tinklui vystyti iki lūžio taško. Turi būti numatyta,
kaip ir kokiomis sąlygomis franšizės davėjo verslas galės disponuoti reikalingais
ištekliais.
Verslo pasirengimo plėtrai franšizės būdu įvertinimas gali vykti keliomis iteracijomis:
potencialus franšizės davėjas, pamatęs, kad dėl vienokių ar kitokių priežasčių verslas
dar nėra tinkamas franšizavimui, turėtų aiškiai apibrėžti atotrūkius, suplanuoti jų eliminavimo veiksmus, juos įgyvendinti ir vėl grįžti prie įvertinimo, kad įsitikintų, kad verslo
franšizabilumo laipsnis yra pakankamas. Be abejo, gali paaiškėti, jog atotrūkiai tarp
esamos verslo būklės ir būklės, kuri sudarytų prielaidas sėkmingai franšizės davėjo
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verslo plėtrai, yra tokie dideli, kad jų įveikimas arba yra per brangus ir užims daug laiko,
per kurį gali pasikeisti rinkos sąlygos ar sumažėti verslo modelio konkurencingumas,
arba iš viso nėra įmanomas. Tokiu atveju rekomenduojama apsvarstyti kitus verslo plėtros metodus ir atsisakyti planų plėsti verslą franšizės būdu.
Tačiau, jei paaiškėjo, kad iš esmės verslas yra tinkamas ir pasiruošęs franšizavimui, būsimas franšizės davėjas gali pereiti į kitą etapą ir pradėti franšizės davėjo verslo planavimo darbus.
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5	Franšizės davėjo verslo planavimas

Kaip ir bet kurio kito verslo, franšizės davėjo verslo planavimas reikalauja didžiausio įmanomo aukščiausios grandies vadovų įsitraukimo. Būtent vadovai yra atsakingi už strateginių tikslų iškėlimą, jų suderinimą su akcininkais ir kitomis susijusiomis šalimis bei strateginių sprendimų, skirtų nustatytiems tikslams pasiekti, priėmimą. Jie taip pat privalo
užtikrinti, kad strategijai įgyvendinti yra numatyti ir skirti pakankami ištekliai, o jų vadovaujama organizacija motyvuotai, disciplinuotai ir kryptingai įgyvendina strateginius
sprendimus ir pasiekia iškeltus strateginius tikslus. Tų būsimų franšizės davėjų kompanijos, kurių vadovai nežiūri atsakingai į franšizavimą, aktyviai neįsitraukia į franšizės davėjo
verslo strategijos rengimą, o po to neremia ir nepalaiko jos įgyvendinimo, dažniausiai
nepasiekia gerų rezultatų. Reikia pripažinti, jog kartais tam, kad verslas pasiektų trumpalaikių laimėjimų, pakanka tiesiog atsidurti teisingu laiku teisingoje vietoje. Tačiau ilgalaikę ir tvarią verslo sėkmę gali lemti tik išskirtinės kokybės strategijos vadyba.
Pirmas franšizės davėjo verslo planavimo žingsnis yra skirtas franšizės davėjo verslo vizijai ir misijai patvirtinti. Po šio žingsnio ateina laikas nuodugniai franšizės davėjo verslo aplinkos analizei. Trečias žingsnis yra pagrindinių franšizės parametrų apibrėžimas.
Po to eina tipinio franšizės gavėjo ir davėjo finansinių veiklos modelių parengimas.
Visos parengtos priemonės sudaro prielaidas franšizės davėjo verslo vadovams įvairiapusiškai įvertinti priimamus strateginius sprendimus ir apsispręsti dėl franšizės davėjo
verslo strategijos. Galiausiai strategijai įgyvendinti yra suformuojamas 1–2 metų veiksmų planas. Franšizės davėjo verslo planavimo žingsniai yra pavaizduoti 9 paveiksle.
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parengimas
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parengimas

Franšizės davėjo
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Norėtumėme atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad franšizės davėjo verslo planavimo procesas gali reikalauti iteracijų. Pavyzdžiui, rengiant strategiją gali tekti grįžti prie franšizės koncepcijos ir patikslinti jos parametrus, kad franšizės sąlygos būtų adekvačios
patvirtintai vizijai pasiekti. Kiekvienas iš šio etapo žingsnių ir juos sudarantys darbai
yra aprašomi šiame skyriuje.
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5.1 Franšizės davėjo verslo vizijos ir misijos patvirtinimas
Dažniausiai, franšizės davėjas dar prieš pradėdamas verslo pasirengimo plėtrai franšizės būdu jau būna suformavęs preliminarią savo verslo viziją ir misiją. Tam, kad franšizės davėjo verslas galėtų sistemingai ir sklandžiai plėstis, yra būtina užtikrinti, kad
verslo viziją ir misiją žinotų ne tik verslo savininkas ir vadovas, bet ir visi jo darbuotojai,
kurie savo kasdieniais veiksmais lemia, ar organizacija artėja prie savo vizijos, ar nuo jos
tolsta. Vizijos ir misijos perteikimas organizacijos viduje yra įmanomas tik jas teisingai,
tiksliai ir aiškiai suformulavus. Būtent šiam veiksmui ir yra skirtas šis pirmasis franšizės
davėjo verslo planavimo žingsnis.
Organizacijos misija turėtų nedviprasmiškai atsakyti į klausimą, kodėl ir kam egzistuoja organizacija. Klaidinga manyti, kad pagrindinė verslo misija yra pelno uždirbimas.
Pelnas yra tik pasekmė arba rezultatas, kuris yra pasiekiamas (arba nepasiekiamas), jei
verslo organizacija įgyvendina savo misijos nuostatas (arba neįgyvendina). Taigi verslo
misija turėtų nusakyti, kur, kokią ir kieno problemas jį spręs arba kur, kam ir kokią vertę
kurs. Pagrindiniai geros verslo misijos požymiai yra šie:
• nurodo, kokią vertę (produktą, paslaugą ar sprendimą) vartotojams teikia verslas,
kokius jų poreikius tenkina;
• nurodo, kokiomis išskirtinėmis savybėmis pasižymi verslo vertės pasiūlymas;
• nurodo, kokiems klientų segmentams yra teikiamas produktas, paslauga ar sprendimas.
Dėl to, kad neegzistuoja griežtų misijos sudarymo taisyklių, kiekviena organizacija gali
laisvai rinktis žodžius ir formuluotes savo misijai apibrėžti. Kai kuriais atvejais vienas
iš minėtų požymių gali būti praleistas arba paliktas tarp eilučių vardan misijos formuluotės vaizdingumo ir geresnio skambėjimo. Misijos apibrėžimas ir patvirtinimas yra
išskirtinė verslo vadovų ir net įkūrėjų atsakomybė. Idealiu atveju misija turėtų būti
suformuluota dar prieš pradedant verslą ir visi verslo veiksmai turi būti orientuoti į
apibrėžtos misijos realizavimą. Gerai apibrėžta organizacijos misija gali keistis tik tuo
atveju, jei organizacija iš esmės pakeičia savo veiklą, pradeda orientuotis į visiškai naujus klientų segmentus arba tenkinti visiškai kitokius jų poreikius, negu tenkino iki tol.
Organizacijos misija yra glaudžiai susijusi su vizija. Verslo vizija, kitaip negu misija, yra
formuojama nors ir ilgam periodui (10–15 metų), bet ne visam organizacijos gyvavimo
laikotarpiui. Verslo vizija turi nusakyti ateities kryptį ir ilgalaikius verslo siekius. Vizijos
formuluotė turėtų apibrėžti, kur organizacija planuoja veikti (geografinės rinkos, klientų segmentai ir t. t.), kokie yra jos ilgalaikiai tikslai (vieta tarp konkurentų, pardavimų
ar kito rodiklio reikšmė, augimo dinamika ir t. t.) ir kaip (bendrais bruožais) ji planuoja
nugalėti konkurencinėje kovoje (konkurenciniai pranašumai, pozicionavimas, išskirtinė vartotojams teikiama vertė ir t. t.). Tinkama vizijos formuluotė pasižymi tokiais
penkiais požymiais:
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• Ambicinga. Vizija turi būti pakankamai ambicinga, kad sužadintų organizacijos
energiją ir norą įrodyti pasauliui, kad jie sugeba pasiekti net iš pirmo žvilgsnio
nepasiekiamus tikslus.
• Pasiekiama. Viziją neturi būti nereali. Nors ji turi būti labai ambicinga, bet žmonės
turi tikėti, kad ją įmanoma pasiekti.
• Įkvėpianti. Vizija turi nusakyti tokią kryptį ir siekiamybę, kuri įkvėptų žmones nepaisyti savo trumpalaikių interesų vardan didingos bendros vizijos pasiekimo.
• Pamatuojama. Vizijos formuluotė turi nusakyti parametrus, pagal kuriuos organizacija galės nustatyti, ar vizija jau yra pasiekta.
• Apibrėžta laike. Vizija taip pat turi apibrėžti laiko tarpą per kurį organizacija pasieks
savo vizijos.
Gerai suformuluota vizija turėtų aiškiai nupiešti verslo ateities paveikslą, kuris įkvėptų
ir aiškiai nurodytų judėjimo kryptį. James Collins ir Jerry Porras, kalbėdami apie ilgalaikius organizacijos siekius, pasiūlė savotišką vizijos sudarymo priemonę, kurią pavadino DGST - dideliu, gauruotu ir skambiu tikslu (angl. BHAG – Big Hairy Audacious Goal).
Jų nuomone, taikydamos DGST principus vizijai formuluoti organizacijos turi pasiekti,
kad jų vizija:
• sukurtų rimtą iššūkį organizacijai;
• nukreiptų organizacijos pastangas viena kryptimi;
• turėtų aiškią finišo liniją – strateginę siekiamybę;
• įtrauktų organizacijos narius į jos realizavimą;
• nereikalautų per daug paaiškinimų ir būtų savaime suprantama;
• būtų pakankamai ilgalaikė (priklausomai nuo sektoriaus nuo 10 iki 30 metų);
• sukurtų apčiuopiamą jausmą, kad vizijos pasiekimas nėra garantuotas, o jo tikimybė
sudaro tik apie 50–70 procentų.
Franšizės davėjo verslo misija ir vizija dažniausiai yra siejama su franšizuojamo verslo,
kurio pagrindu gimsta franšizė, ilgalaikiais siekiais ir tikslais. Turint omenyje, kad franšizavimas yra plačiai įvardijamas kaip verslo plėtros būdas ir priemonė, gali kilti abejonių, ar tikrai reikia formuluoti atskirą viziją ir misiją franšizės davėjo verslui. Tačiau, jei
prisiminsime, kad franšizės davėjo versle yra du vartotojų segmentai – franšizės gavėjai ir galutiniai vartotojai – tampa aišku, kad franšizės davėjo verslas turi turėti savo
misiją ir viziją, kurios, apimdamos ir franšizuojamo verslo misijos ir vizijos elementus,
apibrėžtų ilgalaikius verslo siekius platesniame kontekste.
Ypatingai svarbu yra užtikrinti, kad franšizės davėjo verslo misija ir vizija atsirastų šio
verslo vadovų pastangomis ir būtų jų formaliai patvirtintos. Taip pat yra svarbu, kad
šios strateginės nuostatos būtų intensyviai ir viešai komunikuojamos vadovų lūpomis,
kad sukurtų organizacijos pasitikėjimą ir įsitraukimą į jų įgyvendinimą.
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5.2	Aplinkos analizė
Patvirtinta franšizės davėjo misija ir vizija be kitų ilgalaikio vystymosi aspektų apibrėžia
ir geografinę verslo vystymo aprėptį. Tam, kad būtų įmanoma suformuluoti adekvačią
vizijos siekimo strategiją, reikia gerai suprasti aplinkos, kurioje veikia ar veiks verslas, sąlygas ir veiksnius. Turėtų būti vertinami tiek vidiniai franšizės davėjo verslo, tiek išoriniai
sektoriaus ir rinkos veiksniai. Jei būsimas franšizės davėjas disponuoja pakankamais ištekliais, rekomenduojama atlikti išsamią franšizės davėjo organizacijos ir kiekvienos franšizės tinklo plėtros rinkos analizę. Tačiau, jei būsimas franšizės davėjas analizei gali skirti tik
ribotus išteklius, daugiausiai dėmesio reikėtų skirti vidinei franšizės davėjo organizacijos
analizei bei rinkos teisinių aplinkos veiksnių, konkurencijos ir galutinių vartotojų preferencijų įvertinimui. Verslo aplinkos analizės struktūra yra pavaizduota 10 paveiksle.
„MAKRO“ APLINKA
Politiniai, ekonominiai, socialiniai,
technologiniai, aplinkosauginiai,
teisiniai ir kiti veiksniai
„MEZO“ APLINKA
Konkurencijos intensyvumas,
pirkėjų ir tiekėjų derybinės
galios, pakaitalų ir naujų
konkurentų atsiradimo grėsmės

„MIKRO“ APLINKA
Verslo stiprybės ir
silpnybės, verslo
modelis, vertės
kūrimo grandinė

10 pav. Verslo aplinkos analizės struktūra

Toliau šiame skyriuje detaliai aprašysime kiekvieną iš verslo aplinkos analizės pjūvių.
5.2.1 Išorinės aplinkos analizė
„Makro“ arba išorinę verslo aplinką sudaro veiksniai ir jėgos, veikiantys visų ekonomikos šakų subjektus. Šios analizės paskirtis yra identifikuoti „Makro“ aplinkos veiksnius ir
tendencijas, kurie gali kelti grėsmę arba suteikti galimybę verslo plėtrai. Išorinės aplinkos analizė apima šiuos veiksnius:
• Politiniai veiksniai – jie apima politinį šalies stabilumą ir pokyčių grėsmę, biurokratiją,
korupciją, mokesčių politiką, spaudos laisvę, bendrą verslo reguliavimą, užsienio ir
vidaus prekybos kontrolę ir apribojimus, tarifus, vyriausybės įsitraukimą į profesinių
sąjungų veiklą, švietimo įstatymus, vartotojų apsaugos reguliavimą, darbo teisę,
darbo saugos reguliavimą, duomenų ir informacijos apsaugos reguliavimą ir t. t.
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• Ekonominiai veiksniai – jie apima ekonomikos augimo tempus, infliaciją, palūkanų
normas, valiutos keitimo kursus, nedarbo tendencijas, darbo jėgos kaštus, paskolų
prieinamumą, prekybos ir investicijų srautus, vartotojų perkamąją galią, fiskalinę
ir monetarinę politikas, kainų svyravimus, akcijų kainų svyravimus biržose,
sezoniškumą, subsidijas ir t. t.
• Socialiniai veiksniai – jie apima žmonių rūpinimąsi savo sveikata, išsilavinimą,
požiūrį į importuojamas prekes ir paslaugas, požiūrį į darbą, poilsį, karjerą ir pensiją,
požiūrį į produktų ir klientų aptarnavimo kokybę, požiūrį į taupymą ir investavimą,
gyvenimo būdą, vartojimo įpročius, religinius ir kitus įsitikinimus, požiūrį į „žalius“ ir
ekologiškus produktus, emigraciją ir imigraciją, gyventojų amžių ir vidutinę gyveni
mo trukmę, vartojimui skiriamas išlaidas, socialines grupes, mažumas, šeimos dydį
bei struktūrą ir t. t.
• Technologiniai veiksniai – jie apima bazinį infrastruktūros išsivystymą, techno
loginių pokyčių dinamiką, inovacijų diegimo dinamiką, išlaidas mokslinių tyrimų
ir technologinės plėtros veikloms, valstybės paskatas inovacijoms, technologijų
teisinį reguliavimą, ryšių infrastruktūrą, priėjimą prie naujausių technologijų, interneto paplitimą bei spartą ir t. t.
• Aplinkos (ekologiniai) veiksniai – jie apima orą, klimato kaitą, aplinkos taršos re
guliavimą, aplinkos taršos lygį, atliekų perdirbimą, antrinių žaliavų naudojimą, saugomas gyvūnų rūšis, atsinaujinančią energetiką, gyventojų požiūrį į aplinką bei
ekologiją ir t. t.
• Teisiniai veiksniai – jie apima franšizės teisinį reguliavimą, konkurencijos teisinį re
guliavimą, intelektinės nuosavybės apsaugos teisinį reguliavimą ir kitą konkrečiam
verslui aktualų teisinį reguliavimą.
5.2.2 Sektoriaus aplinkos analizė
„Mezo“ arba sektoriaus aplinką sudaro tiesiogiai verslą veikiančios jėgos. Šių jėgų analizei dažniausiai yra naudojamas Michael Porter sukurtas penkių konkurencinių jėgų
modelis. Taikant šį modelį reikia žinoti kelias svarbias išlygas. Pirmiausia, jis turi būti
taikomas strateginiam verslo vienetui, o ne visos organizacijos lygmeniu, kadangi organizacijos skiriasi savo rinka ir veikla. Pavyzdžiui, avialinijų kompanija gali vienu metu
konkuruoti keliose skirtingose rinkose: vietos ir tarptautinėje bei orientuotis į skirtingas
vartotojų grupes: turistus, verslo ir krovinių gabenimą. Konkurencinių jėgų poveikis skirsis kiekvienam iš verslo vienetų. Svarbu atsižvelgti į ryšį tarp konkurencinių jėgų ir „makro“ aplinkos. Pavyzdžiui, technologiniai pokyčiai gali eliminuoti konkurencinį pranašumą ir barjerus, kurie saugojo organizacijas. Viešajame sektoriuje tokie pokyčiai stebimi,
kai keičiasi politinės jėgos (nauja vyriausybė). Penkios jėgos nėra nepriklausomos viena
nuo kitos. Pavyzdžiui, potencialūs konkurentai, neturintys galimybių ateiti į rinką, gali
rasti naujų būdų apeidami tradicinius paskirstymo kanalus ir parduodami tiesiai vartotojui (pvz., e. prekyba).
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Sektoriaus aplinkos analizė apima šiuos veiksnius:
• Pirkėjų derybinė galia. Jei rinkoje yra daug konkuruojančių prekių ar paslaugų
ir pirkėjai gali laisvai rinktis iš jų arba jei rinkoje yra ypač mažai pirkėjų ir jų pasirinkimo įtaka verslui yra didelė, tada yra sakoma, kad pirkėjų derybinė galia yra
aukšta. Vertinant šį sektoriaus aplinkos veiksnį, reikia identifikuoti esamos pirkėjų
derybinės galios stiprumą ir nustatyti jos keliamą grėsmę ir jos poveikį verslui.
• Tiekėjų derybinė galia. Jei rinkoje yra ypač mažai konkrečios prekės ar paslaugos
tiekėjų arba yra labai daug verslų, kurie konkuruoja dėl ribotų tiekėjų galimybių,
tada yra sakoma, kad tiekėjų derybinė galia yra aukšta. Vertinant šį sektoriaus
aplinkos veiksnį, reikia identifikuoti esamos tiekėjų derybinės galios stiprumą ir
nustatyti jos keliamą grėsmę ir jos poveikį verslui.
• Pakaitalų grėsmė. Daugumos verslų gaminamas prekes ar teikiamas paslaugas vartotojai gali pakeisti substitutais, kurie, nors ir tiesiogiai nekonkuruoja su minėtomis
prekėmis ar paslaugomis, tačiau iš esmės tenkina tuos pačius poreikius. Vertinant
šį sektoriaus aplinkos veiksnį, reikia identifikuoti pakaitalus, kurių vartojimas gali
pakeisti verslo produktų ar paslaugų vartojimą, ir nustatyti jų keliamą grėsmę ir
poveikį verslui.
• Naujo žaidėjo įėjimo į rinką grėsmė. Didelis sektoriuje dirbančių verslų pelningumas neišvengiamai pritraukia naujus žaidėjus, kurių atėjimas palaipsniui mažina
bendrą sektoriaus pelningumą. Naujų žaidėjų atėjimą į rinką gali apsunkinti įėjimo
barjerai. Vertinant šį sektoriaus aplinkos veiksnį, reikia identifikuoti tiek įėjimo į
rinką barjerus, tiek ir galimą naujų žaidėjų atsiradimo poveikį verslui.
• Esamų konkurentų grėsmė. Daug stiprių konkurentų kelia grėsmę užtikrinant verslo konkurencinius pranašumus. Analizuojant konkuruojančių verslų konkurencinius pranašumus, galima nustatyti jų keliamą grėsmę ir jos poveikį verslui.
Jau minėjome, kad didžiausią reikšmę franšizės davėjui turi konkurentų ir pirkėjų preferencijų bei jų derybinės galios analizės išvados. Atliekant konkurencijos analizę svarbu
aiškiai atskirti du konkurencijos pjūvius – tradicinę konkurenciją ir konkurenciją tarp franšizių. Jei būsimas franšizės davėjas disponuoja pakankamais ištekliais, jis turėtų atlikti tiek
tradicinių konkurentų, tiek konkuruojančių franšizės davėjų analizę. Tradicinių konkurentų
analizė turi argumentuotai atsakyti į klausimą, ar verslo modelis, kurio pagrindu yra kuriama franšizė, yra pajėgus išsiskirti iš konkurentų ir su jais sėkmingai konkuruoti tikslinėse
rinkose. Konkuruojančių franšizių analizė turi suteikti būsimam davėjui informaciją apie
jų vertės pasiūlymus (teikiama pagalba ir paslaugos, perduodamas „know-how“, prekinio
ženklo stiprumas, numatomas atsipirkimo periodas ir t. t.), siūlomas franšizės sąlygas (pradiniai ir periodiniai mokesčiai, reikalingos gavėjo investicijos, franšizės sutarties trukmė ir
t. t.) ir stiprumą rinkoje (padalinių skaičius, veiklos trukmė ir t. t.).
Pirkėjų analizė turėtų fokusuotis į galutinių vartotojų tikslinėje rinkoje preferencijas ir jų
derybinę galią franšizės pagrindu veikiančių padalinių verslui. Šia analize turi būti siekiama
išsiaiškinti, kiek ir kuo pirkėjų poreikiai tikslinėse rinkose skiriasi nuo poreikių franšizuojamo
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verslo namų rinkoje. Taip pat turi būti siekiama nustatyti vartojimo ypatumus, kurie gali turėti įtakos franšizės pagrindu veikiančių padalinių verslo sėkmei. Pavyzdžiui, vienas iš didžiausių pasaulyje franšizės tinklų „McDonalds“ prieš pradėdamas plėtrą naujose rinkose atlieka
vartotojų tyrimus ir, jei jų rezultatai diktuoja poreikį, adaptuoja savo menių ar net aptarnavimo procesus. Taip Indijoje „McDonalds“ buvo priverstas adaptuoti savo meniu taip, kad jame
neliktų produktų iš jautienos, nes karvė Indijoje yra šventas gyvūnas.
5.2.3 Vidinės aplinkos analizė
„Mikro“ arba vidinę aplinką sudaro organizacijos vizija, misija, strategija, verslo modelis,
turimi ištekliai ir kompetencijos, vertės kūrimo grandinė, jos produktai ir paslaugos. Pagrindinė „makro“ ir „mezo“ aplinkos analizės paskirtis yra nustatyti analizuojamos aplinkos veiksnių ir jų kitimo dinamikos įtaką siekiant verslo vizijos – jų keliamas grėsmes ir
suteikiamas galimybes. „Mikro“ aplinkos analizės užduotis yra įvertinti vidines įmonės
stiprybes, kurios turėtų būti išnaudojamos siekiant vizijos, ir silpnybes, kurios gali sudaryti
sunkumų siekiant vizijos.
Vidinės verslo aplinkos analizei gali būti naudojami įvairūs įrankiai ir metodai, tačiau
dažniausiai yra naudojami šie:
• Michael Porter sukurtas verslo vertės kūrimo grandinės metodas: yra vertinamos
pagrindinės ir pagalbinės veiklos, kurias vykdo verslas, siekdamas sukurti vertę ir
uždirbti pelną.
• Alfred Marcus pristatytas unikalių organizacijos kompetencijų audito metodas. Jį
naudojant vertinamas organizacijos disponavimas materialiais ir nematerialiais
ištekliais, gebėjimais ir kompetencijomis, reikalingais įgyvendinant misiją ir siekiant vizijos.
• Alexander Osterwalder ir Yves Pigneur verslo modelio drobės įrankis. Verslo mode
lis yra skaidomas į devynias tarpusavyje susijusias dalis – vartotojų segmentai ir jų
poreikiai, kanalai, ryšiai su vartotojais, verslo vertės pasiūlymas, pagrindinės veiklos, pagrindiniai ištekliai, pagrindiniai partneriai, verslo pajamos, verslo sąnaudos.
Apie šį įrankį rašėme šios knygos 4.1 skyriuje.
Atliktos verslo aplinkos analizės rezultatai – vienas iš trijų įrankių, kuris bus naudojamas
modeliuojant ir vertinant franšizės davėjo strateginius pasirinkimus. Antras įrankis yra
franšizės koncepcija, apie kurios rengimą kalbėsime kitame skyriuje.

5.3 Franšizės koncepcijos parengimas
Franšizė yra pagrindinis franšizės davėjo verslo parduodamas produktas, o franšizės
koncepcija yra pagrindinė priemonė apibrėžiant šio produkto ir jo vartotojų parametrus. Franšizės koncepciją sudaro keturios dalys:
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•
•
•
•

potencialaus franšizės gavėjo profilis,
franšizės gavėjui perduodamas „know-how“ ir teikiamos paslaugos bei palaikymas,
franšizės gavėjui perduodami naudoti verslo identiteto elementai,
franšizės gavėjo mokami mokesčiai ir kitos franšizės davėjo įplaukos.

Franšizės koncepcijos loginė schema yra pavaizduota 11 paveiksle.
Franšizės gavėjas

Teisė naudoti verslo modelį ir
sukauptą „know-how“

Franšizės
gavėjo
veiklos
vadovai

Teikiama
pagalba ir Apmokymai
paslaugos

Teisė naudoti verslo identiteto
elementus
Pagrindinis
franšizuojamo verslo
prekės ženklas

Kiti verslo
Papildomi identiteto
(produktų, elementai
paslaugų ir (dizainas,
t.t.) prekės personažai
ženklai
ir t.t.)

Pradinis
franšizės
mokestis

Periodiniai
franšizės
mokesčiai

Kiti
franšizės
mokesčiai

Mokesčiai už suteiktas teises

Franšizės gavėjas
11 pav. Franšizės koncepcija

Rengdamas franšizės koncepciją franšizės davėjas turėtų remtis atliktos aplinkos analizės išvadomis ir atlikto verslo pasirengimo plėtrai franšizės būdu įvertinimo rezultatais.
Toliau šiame skyriuje apžvelgsime kiekvieną iš franšizės koncepcijos dalių.
5.3.1 Potencialaus franšizės gavėjo profilis
Šioje franšizės koncepcijos dalyje franšizės davėjas turėtų apibrėžti, kas yra jo potencialus
vieno padalinio franšizės gavėjas. Turėtų būti nustatomi reikalavimai jo kompetencijoms,
patirčiai ir kitoms specifinėms savybėms, kurios gali turėti įtakos franšizės pagrindu veikiančiam padaliniui valdyti. Taip pat turi būti apibrėžiamas planuojamas poreikis franšizės
gavėjo kapitalui. Atitinkamai su numatytais reikalavimais kompetencijoms ir kapitalui yra
apibrėžiami preliminarūs potencialių franšizės gavėjų tiksliniai segmentai, į kuriuos bus
orientuotos franšizės rinkodaros ir franšizės gavėjų pritraukimo pastangos.
Franšizės davėjas, nors ir apibendrintai, taip pat turėtų apibrėžti tipinius teritorijos plėtros,
kelių padalinių ir „master“ franšizės gavėjų profilius. Franšizės davėjas turėtų turėti omenyje, kad skirtingos franšizės turėtų būti parduodamos skirtingo profilio investuotojams ir
verslininkams. Du pagrindiniai reikalavimai, atitikimas kuriems tinka klasifikuojant franšizės gavėjus, yra poreikis franšizės gavėjo disponuojamo kapitalo dydžiui ir poreikis gavėjo
pažangioms vadybos kompetencijoms. Be abejo, franšizės gavėjams klasifikuoti turėtų
ir gali būti naudojami ir kiti kriterijai, tačiau būtent šie geriausiai atspindi skirtingus po-
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tencialių gavėjų tipus ir leidžia davėjams tinkamai orientuoti savo franšizės rinkodaros ir
pardavimų pastangas. Franšizės gavėjų tipai yra pavaizduoti 12 paveiksle.

Didelis

Tipiniai „master“
franšizės gavėjai

Tipiniai teritorijos
plėtros franšizės
gavėjai

Mažas

Poreikis pažangioms
vadybos kompetencijoms

Tipiniai vieno
padalinio franšizės
gavėjai

Tipiniai kelių
padalinių franšizės
gavėjai

Mažas

Didelis

Poreikis kapitalui

12 pav. Franšizės gavėjų kategorijos

Daugiausiai kapitalo reikalauja teritorijos plėtros ar kelių padalinių franšizės įsigijimas.
Tokių franšizių gavėjai privalo nuosavu arba skolintu kapitalu finansuoti visų franšizės sutartyje apibrėžtų padalinių įrengimą ir veiklos vykdymą. „Master“ franšizės gavėjo veikla
reikalauja mažiau kapitalo dėl to, kad jis neprivalo savarankiškai atidarinėti padalinių ir
investuoti į jų įrengimą. „Master“ franšizės gavėjas, atstovaudamas davėją, vykdo tik franšizės gavėjų pritraukimo, palaikymo ir kontrolės funkcijas, o tai nereikalauja tiek daug apyvartinio kapitalo. Lyginant su kelių padalinių ir teritorijos plėtros franšizių įsigijimu, vieno
padalinio franšizės gavėjas taip pat investuoja ženkliai mažesnes lėšas, nes jis turi atidaryti
ir apyvartiniu kapitalu aprūpinti tik vieną jo valdomą padalinį.
Kalbant apie vadybos kompetencijas, didžiausi reikalavimai yra keliami „master“ ir teritorijos plėtros franšizės gavėjams. Jie privalo ne tik puikiai išmanyti vieno padalinio vadybą,
bet ir turėti sistemines tinklo vadybos, rinkodaros, finansų ir kitas padalinių tinklui valdyti reikalingas vadybos kompetencijas. Vieno padalinio ir kelių padalinių franšizės gavėjai dažniausiai neturi rūpintis nei franšizės tinklo nacionaline rinkodara ir prekės ženklo
pozicionavimu, nei tinklo strategijos formavimo ir įgyvendinimo klausimais. Poreikiai jų
vadybos kompetencijoms apsiriboja efektyviu ir produktyviu padalinių valdymu. Reikia
pažymėti, kad mažesnis poreikis vieno padalinio franšizės gavėjo vadybos kompetencijoms nereiškia, kad jis neturėtų jų iš viso turėti. Siekiant sėkmingai valdyti kad ir vieną
padalinį yra būtinos bazinės vadybos žinios ir įgūdžiai.
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5.3.2 Franšizės gavėjui perduodamas „know-how“ ir teikiamos paslaugos
Franšizės davėjo sukauptas franšizuojamo verslo vystymo „know-how“ yra vienas iš esminių vertės, teikiamos franšizės gavėjams, šaltinių. Plačiąja prasme sąvoka „know-how“ apima visą franšizės davėjo turimą intelektinį kapitalą, išskyrus verslo identiteto elementus ir
santykių kapitalą. Plačiau apie intelektinio kapitalo sudėtines dalis kalbėjome šios knygos
3.5 skyriuje. Tame pačiame skyriuje rašėme, kad per visą franšizės davėjo verslo gyvavimą franšizės davėjas turi siekti kiek įmanoma aiškiau struktūrizuoti turimą ir kurti naują
intelektinį kapitalą, formalizuoti kiek įmanoma didesnę jį sudarančių elementų dalį ir tinkamai apsaugoti intelektinio kapitalo dalis paverčiant jas intelektine nuosavybe. Reikia
pripažinti, kad dažno pradedančiojo franšizės davėjo intelektinis kapitalas būna menkai
struktūruotas, apibrėžtas ir apsaugotas.
Franšizavimo kontekste organizacijos „know-how“ gali turėti tris formas:
• Formalizuotas „know-how“ apima tokius franšizės davėjo organizacijos intelektinio kapitalo objektus, kurie yra aiškiai struktūruoti, aprašyti ir yra sistemingai taikomi verslo vertės kūrimo procese. Tai gali būti aprašytos procedūros, instrukcijos,
atmintinės, standartai, organizacijos vertybės, kompetencijų matricos, personalo
apmokymo programos ir t. t.
• Neformalizuotas „know-how“ apima tokius franšizės davėjo organizacijos intelektinio kapitalo objektus, kurie nėra aprašyti, tačiau yra žinomi franšizės davėjo
darbuotojams ir yra daugiau ar mažiau sistemingai taikomi verslo vertės kūrimo
procese. Tai gali būti nerašytos taisyklės, neaprašytos veiksmų sekos, organizacijos
tradicijos, klientų aptarnavimo metodai ir t. t.
• Nestruktūruotas „know-how“ apima visus likusius franšizės davėjo organizacijos
intelektinio kapitalo objektus, kurie nėra struktūrizuoti, aprašyti ir nėra sistemingai
taikomi verslo vertės kūrimo procese. Tai gali būti vienkartiniai problemų sprendimo metodai, unikalios atskirų darbuotojų kompetencijos ir patirtis, vadovams
nežinomi darbuotojų susitarimai dėl procesų atlikimo ir t. t.
Priklausomai nuo formos „know-how“ gali būti perduodamas franšizės gavėjui skirtingomis
priemonėmis –veiklos vadovuose, per apmokymus ir metodinę pagalbą bei paslaugas.
Veiklos vadovai yra pagrindinės priemonės franšizės davėjui perduodant formalizuotą
„know-how“ franšizės gavėjams. Jie yra skirstomi į šias kategorijas:
• padalinio atidarymo veiklos vadovas, kuris yra skirtas franšizės gavėjui perduoti
davėjo „know-how“, susijusi su verslo procesų įgyvendinimu nuo franšizės sutarties
pasirašymo iki padalinio veiklos pradžios, reglamentuoti atitinkamus franšizės
gavėjo veiksmus bei numatyti franšizės davėjo ir gavėjo sąveiką ir tarpusavio
įsipareigojimus šiame etape;
• padalinio veiklos vadovas, kuris yra skirtas franšizės gavėjui perduoti davėjo
„know-how“, susijusį su verslo procesų įgyvendinimu einamosios franšizės pagrin-
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du veikiančio padalinio veikloje, reglamentuoti atitinkamus franšizės gavėjo veiksmus bei numatyti franšizės davėjo ir gavėjo sąveiką ir tarpusavio įsipareigojimus
šiame etape;
• darbuotojų veiklos vadovai, kurie yra skirti konkrečių pareigybių franšizės gavėjo
darbuotojams perduoti davėjo „know-how“ jų tiesioginės atsakomybės srityje,
apibrėžti jų atsakomybės ir teisės bei jų veiklos efektyvumo, rezultatyvumo ir
kokybės standartus.
Apmokymai yra pagrindinės priemonės perduodant franšizės davėjo neformalizuotą
„know-how“ franšizės gavėjams. Jie yra skirstomi į šias kategorijas:
• pradiniai apmokymai, kurie yra skirti ugdant pradines verslo valdymo ir konkrečias
funkcijų vykdymo kompetencijas bei perduodant susijusio franšizės davėjo „knowhow“.
• periodiniai apmokymai, kurie yra skirti ugdant planines verslo valdymo ir konkrečių
funkcijų vykdymo kompetencijas bei perduodant susijusio franšizės davėjo „knowhow“.
• „ad-hoc“ apmokymai, kurie yra skirti franšizės gavėjų kompetencijoms ugdyti
netipinėse verslo situacijose.
Franšizės davėjo gavėjui teikiama metodinė pagalba ir paslaugos yra pagrindinės priemonės perduodant nestruktūrizuotą franšizės davėjo sukauptą „know-how“ franšizės
gavėjui ir užtikrinant franšizės gavėjo veiklos atitikimą franšizės davėjo keliamiems reikalavimams. Pagalbos ir paslaugų apimtis gali stipriai varijuoti priklausomai nuo konkrečios franšizės, tačiau galima išskirti pagrindines jų kategorijas:
• metodinė pagalba, kuri apima pagalbą prieš padalinio verslo pradžią, rinkodaros
srityje, verslo valdymo srityje ir „ad-hoc“ situacijose;
• kontrolė ir rekomendacijų tobulinimui teikimas kokybės ir procesų standartų laikymosi srityje bei finansų planavimo ir verslo plano įgyvendinimo srityje;
• kitos paslaugos, kurios dažniausiai yra unikalios ir priklauso nuo konkretaus verslo
modelio.
Šioje franšizės koncepcijos dalyje franšizės davėjas turėtų apskritai apibrėžti „know-how“
perdavimo priemonių asortimentą, turinį, teikimo dažnumą, trukmę, formą ir išteklių, reikalingų šioms priemonėms įgyvendinti, apimtį.
5.3.3 Franšizės gavėjui perduodami verslo identiteto elementai
Verslo identiteto elementai, kaip ir franšizės davėjo „know-how“, yra franšizės davėjo intelektinio kapitalo sudėtinė dalis. Verslo identiteto elementus sudaro pagrindinis verslo
prekės ženklas, atskirų prekių ar paslaugų ženklai, firminis stilius, dizainas ir t. t. Verslo
identiteto elementų išskirtinumas ir žinomumas generuoja didelę dalį franšizės gavėjui
perduodamos vertės. Šioje franšizės koncepcijos dalyje turi būti apibrėžta, kurios franši-
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zės davėjui priklausančius verslo identiteto elementus jis planuoja perduoti gavėjui, kaip
bus reglamentuotas jų naudojimas, kaip jie bus apsaugoti tikslinėse rinkose, kaip vyks jų
populiarinimas ir žinomumo didinimas.
5.3.4 Franšizės gavėjo mokami mokesčiai ir kitos franšizės davėjo įplaukos
Franšizės gavėjo pajamos gali būti generuojamos iš franšizės gavėjų mokamų franšizės
mokesčių, apmokėjimo už gavėjams suteiktas paslaugas, iš tiekėjų gaunamų komisinių ir
kitų šaltinių. Dažniausiai didžiausias franšizės davėjo įplaukas generuoja būtent franšizės
mokesčiai.
Franšizės mokesčiai – tai franšizės gavėjo mokama kaina už naudojimąsi franšizės davėjo verslo identiteto elementais, „know-how“ ir franšizės davėjo teikiamas paslaugas.
Franšizės mokesčiai yra skirstomi į šias kategorijas:
• Pradinis franšizės mokestis (angl. initial fee) paprastai yra mokamas iškart po
franšizės sutarties pasirašymo. Šis mokestis suteikia franšizės gavėjui teisę prisijungti prie franšizės tinklo ir pradėti verslą franšizės pagrindu, gauti iš franšizės
davėjo visą verslo valdymui būtiną „know-how“ ir naudoti franšizės davėjo verslo
identiteto elementus. Pradinio mokesčio dydžiai svyruoja nuo kelių iki kelių šimtų
tūkstančių eurų, priklausomai nuo franšizės veiklos sektoriaus, franšizės prekės
ženklo žinomumo, franšizės davėjo perduodamos „know-how“ unikalumo ir pan.
Pradinis franšizės mokestis yra sumokamas vieną kartą, pakartotinai jis mokamas
tik tuomet, kai franšizės gavėjas atidaro naują padalinį arba pratesia besibaigiančios
franšizės sutarties galiojamą naujam periodui. Dažniausiai franšizės davėjai į pradinį
mokestį įskaičiuoja pagalbos, teikiamos franšizės gavėjo padalinio atidarymo procese, ir pradinių franšizės gavėjo bei jo darbuotojų apmokymų sąnaudas. Nors
neretai franšizavimo pasaulyje yra kalbama, kad „geras“ franšizės davėjas neturėtų
uždirbti pelno iš pradinių franšizės mokesčių, tačiau realybėje jis gali tai daryti, jei
gavėjai sutinka mokėti pakankamo dydžio sumą.
• Periodinis franšizės mokestis (angl. royalty) paprastai yra mokamas už franšizės
davėjo verslo modelio, „know-how“ ir verslo identiteto elementų tęstinį
naudojimą bei suteikiamas franšizės davėjo paslaugas. Dažniausiai periodinis
franšizės mokestis padengia ir tam tikros apimties franšizės davėjo pagalbos
suteikimo gavėjui sąnaudas. Periodinis franšizės mokestis mokamas periodiškai
(kas mėnesį, ketvirtį arba kartą per metus) ir išreiškiamas kaip procentas nuo
franšizės gavėjo gautų pajamų, pelno arba parduotų produktų / suteiktų
paslaugų apimties. Šis mokestis gali būti ir fiksuotas, kai nustatyto dydžio mokestis yra mokamas, nepriklausomai nuo franšizės gavėjo veiklos rezultatų. Pasitaiko
ir šių metodų kombinacijos, kai franšizės gavėjas yra įpareigojamas apskaičiuoti
periodinį mokestį, kaip procentą nuo, pavyzdžiui, pajamų, tačiau jis turi būti ne
mažesnis nei iš anksto nustatyta suma. Periodinio mokesčio, mokamo kaip procentas nuo pajamų, dydis labai priklauso nuo verslo srities. Didelių investicijų
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reikalaujančiose ir sąlyginai nedideles pelno maržas turinčiuose versluose, kaip,
pavyzdžiui, restoranų ar mažmeninės prekybos veiklos, toks mokestis gali svyruoti
nuo 2 iki 8 procentų. Didelių investicijų nereikalaujančiose ir pakankamai dideles
pelno maržas turinčiuose versluose, kaip, pavyzdžiui, vadybos konsultavimo ar
mokymų veiklos, toks mokestis gali siekti ir 15 ar 20 procentų. Nustatydamas periodinio mokesčio dydį franšizės davėjas taip turėtų įvertini ir savo įsitraukimo
į franšizės gavėjo verslo valdymą laipsnį. Kuo didesnį palaikymą gavėjui planuoja teikti davėjas ir kuo daugiau įsipareigojimų prieš gavėją jis planuoja prisiimti,
tuo periodinis mokestis turėtų būti didesnis. Kartais, dažniausiai prekybos srityje,
periodinis mokestis gali būti ir neimamas. Tokiais atvejais šis mokestis būna integruotas į gavėjui tiekiamo produkto kainą.
• Mokesčiai už papildomai teikiamas franšizės davėjo paslaugas ir palaikymą.
Jau minėjome, kad dažniausiai franšizės davėjas į pradinį ir periodinius mokesčius
įskaičiuoja tam tikros apimties pagalbos suteikimo gavėjui sąnaudas. Jei franšizės
gavėjas pageidauja gauti daugiau paslaugų ir pagalbos iš franšizės davėjo arba
franšizės davėjas dėl gavėjo kaltės yra priverstas skirti jam ženkliai daugiau dėmesio,
negu numatyta, davėjas turėtų šią papildomą pagalbą, palaikymą ir paslaugas apmokestinti.
• Kiti mokesčiai. Papildomai prie pradinio ir periodinio mokesčių gali būti renkami
ir kiti mokesčiai, pavyzdžiui, reklamos mokestis. Reklamos mokestis yra skirtas suformuoti bendram franšizės tinklo rinkodaros biudžetui, iš kurio finansuojami bendri ir visam franšizės tinklui naudingi rinkodaros veiksmai, t. y. akcijos ir rinkodaros priemonės, kurios yra nukreiptos į bendrą franšizės prekės ženklo žinomumo
didinimą. Šios lėšos gali būti naudojamos centralizuotai arba paskirstomos naudoti gavėjams įgyvendinant rinkodaros kampanijas jų aptarnaujamose rinkose. Kiti
franšizės mokesčiai atskirų franšizių atvejais gali apimti ir taip vadinamąjį profesinių
paslaugų mokestį (angl. professional fee). Profesinių paslaugų mokestis dažniausiai
yra skirtas tokių trečiųjų šalių kaip teisininkai, auditoriai, dizaineriai ir kitų ekspertų
paslaugoms, kurias privalomai turi įsigyti franšizės gavėjas, apmokėti.
Franšizės davėjas gali numatyti ir kitokias nei mokesčiai įplaukas. Pavyzdžiui, jis gali gauti
komisinius iš franšizės gavėjus aptarnaujančių prekių ar paslaugų teikėjų, mokestį iš centralizuotos reklamos pardavimo, nuomos mokestį iš gavėjams pernuomotų patalpų ir t. t.
Bet kuriuo atveju šioje franšizės koncepcijos dalyje franšizės davėjas turėtų preliminariai
apibrėžti savo planuojamų pajamų struktūrą, detalizuodamas pajamų šaltinius, jų generavimo sąlygas ir periodiškumą.
Šioje franšizės koncepcijoje suformuluoti pačios franšizės ir franšizės gavėjų parametrai
nėra galutiniai. Galutinis sprendimas dėl minėtų parametrų turės būti priimtas franšizės
davėjo verslo strategijoje vertinant jų atitikimą formuluojamai strategijai ir jų adekvatumą
aplinkos veiksnių kontekste. Parengta franšizės koncepcija yra antras iš trijų įrankių, kuris bus naudojamas modeliuojant ir vertinant franšizės davėjo strateginius pasirinkimus.
Franšizės davėjo verslo planavimas
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Trečias ir paskutinis įrankis yra finansiniai franšizės gavėjo ir davėjo veiklos modeliai, apie
kurių rengimą kalbėsime kitame skyriuje.

5.4 Finansinių veiklos modelių parengimas
Finansiniai veiklos modeliai, kuriuos turi parengti franšizės davėjas, apima tipinio franšizės gavėjo ir davėjo investicijų, pajamų ir išlaidų prognozes bei naudojamas prielaidas šioms prognozėms sudaryti. Gerai parengti tipinio franšizės gavėjo ir davėjo finansinės veiklos modeliai turėtų ne tik apibrėžti jų veiklos prognozes, bet ir sudaryti
prielaidas priimant optimalius franšizės davėjo verslo strateginius sprendimus.
Pirmiausiai yra rengiamas tipinio franšizės gavėjo finansinis veiklos modelis. Taip yra
daroma dėl to, kad tipinio franšizės gavėjo finansiniame veiklos modelyje numatytos
investicijų, sąnaudų, pajamų ir pelno prognozės sudaro pagrindą franšizės davėjo pajamoms ir išlaidoms apskaičiuoti. Pagrindinė tipinio franšizės gavėjo ir davėjo finansinius veiklos modelius jungianti grandis yra gavėjo davėjui sumokami mokesčiai ir
mokėjimai už suteiktas paslaugas. Šios knygos skyriuje 5.3.4 aptarėme pagrindinių
franšizės mokesčių ir kitų franšizės davėjo įplaukų struktūrą. Toliau šiame skyriuje detaliai aptarsime kiekvieno iš šių finansinių veiklos modelių rengimą.
5.4.1 Tipinio franšizės gavėjo finansinio veiklos modelio parengimas
Tipinis franšizės gavėjo finansinis veiklos modelis yra skirtas tam, kad būtų galima prognozuoti franšizės pagrindu veikiančio padalinio finansines prognozes. Šis modelis yra
rengiamas remiantis istoriniais franšizuojamo verslo padalinių duomenimis ir yra skirtas
tam, kad jo pagrindu būtų įmanoma sudaryti franšizės davėjo veiklos prognozes. Žodis
„tipinis“ yra naudojamas šio finansinio veiklos modelio pavadinime neatsitiktinai. Juo siekiama akcentuoti, kad šis finansinis modelis nėra pritaikytas konkrečiam franšizės gavėjui,
o yra universalus ir atspindintis bendrus bet kurio tinkle veikiančio gavėjo finansinius veiklos aspektus.
Franšizės davėjas neturėtų parengtą gavėjo finansinės veiklos modelį naudoti kaip argumentą, skirtą įtikinti potencialius franšizės gavėjus, jog franšizės įsigijimas atsipirks per
prognozėse apskaičiuotą laikotarpį. Pasitaiko, kad franšizės davėjai, norėdami kiek įmanoma greičiau įtikinti potencialų franšizės gavėją pasirašyti franšizės sutartį, persiunčia jam
parengtą šį finansinį modelį. Tokį veiksmą dažnas gavėjas traktuoja kaip franšizės davėjo
pažadą ir net garantiją, kad gavėjo valdomo padalinio verslo rezultatai atitiks atsiųstame modelyje nurodytas prognozes. Savaime suprantama, kad kiekvieno franšizės gavėjo
verslo rezultatai didžiąja dalimi priklauso ne tik ir ne tiek nuo franšizės davėjo pastangų,
bet ženkliai labiau nuo konkrečios rinkos sąlygų ir paties gavėjo sugebėjimų bei atsidavimo verslui. Taigi franšizės davėjas, atskleisdamas potencialiam gavėjui tipinio franšizės
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gavėjo veiklos prognozes, ne tik sukelia nepagrįstus jo lūkesčius, bet ir užprogramuoja
ateities konfliktą, kai franšizės gavėjas, nepasiekęs prognozėse apibrėžtų rodiklių, reikalaus iš davėjo kompensacijos už neįvykdytus „pažadus“.
Nors davėjas ir neturėtų atskleisti potencialiems gavėjams visų tipinio franšizės gavėjo finansinės veiklos modelio duomenų, tačiau tam tikrą jame esančią informaciją jis
gali naudoti franšizės rinkodaros ir gavėjų įvertinimo tikslais. Pavyzdžiui, dažnas franšizės davėjas reikalauja, kad kiekvienas potencialus franšizės gavėjas savarankiškai
parengtų padalinio verslo planą. Palengvindamas šią užduotį davėjas gali pateikti gavėjui pagrindinių franšizės gavėjo verslo sąnaudų ir pajamų struktūrą, tačiau neturėtų
atskleisti jokių skaičių ir konkrečių prognozių, susijusių su vienokiomis ar kitokiomis
sąnaudomis ar pajamomis. Tipinio franšizės gavėjo finansinės veiklos modelis taip pat
gali būti naudojamas potencialaus franšizės gavėjo savarankiškai parengto verslo planui įvertinti ir jo trūkumams nustaty
Žinodami tipinio franšizės gavėjo finansinio veiklos modelio paskirtį, galime pereiti
prie jo rengimo ypatumų. Iš esmės toks modelis yra rengiamas pagal tradicinio verslo
plano finansinių prognozių struktūrą. Jame turėtų atsispindėti tokie aspektai:
• Franšizės gavėjo investicijų į padalinio atidarymą įvertinimas:
o ilgalaikių investicinių išlaidų įvertinimas (žemė, pastatai, įranga, remontas, licencijos, patentai, kitos iki veiklos pradžios atliekamos investicijos ir t. t.);
o apyvartinio kapitalo poreikio įvertinimas (pinigai, debitoriniai įsiskolinimai, atsargos, kreditoriniai įsiskolinimai, trumpalaikio turto atnaujinimas ir t. t.);
o likutinės investicijų vertės skaičiavimų laikotarpio pabaigoje įvertinimas
(įvertinama pagal realią rinkos vertę periodo pabaigoje).
• Finansavimo šaltiniai:
o franšizės gavėjo kapitalo investicijos,
o subsidijos,
o paskolos ir jų gražinimo grafikas,
o kiti finansavimo šaltiniai.
• Gamybos, pardavimo ar paslaugų teikimo apimties prognozės:
o produktų ar paslaugų asortimentas,
o gamybos, pardavimo ar paslaugų teikimo pajėgumas,
o pajėgumą koreguojantys faktoriai (sezoniškumas, žinomumo didėjimas, klientų
srauto ir jų lojalumo augimas ir t. t.).
• Personalo prognozės:
o organizacinė struktūra,
o personalo poreikio planai,
o konkrečių pareigybių darbo užmokesčio kitimo planai.
• Veiklos išlaidų prognozės:
o pardavimo savikaina (žaliavos, darbo užmokestis ir kitos savikainos sudėtinės
dalys);
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o veiklos išlaidos (administracinio personalo darbo užmokestis, elektra, šilumos
energija, komunalinės paslaugos, eksploatacinės išlaidos, administracinės
išlaidos, rinkodaros išlaidos, remonto išlaidos, mokamos palūkanos ir t. t.);
o nepiniginės ir susigrąžinamos išlaidos (nusidėvėjimas, PVM ir t. t.);
o pradinis ir periodiniai franšizės mokesčiai bei kitos franšizės gavėjui mokamos
sumos.
• Pajamų prognozės:
o produktų ar paslaugų kainodara,
o produktų ar paslaugų pardavimo pajamos,
o kitos įplaukos.
• Finansinių ataskaitų prognozės:
o pelno (nuostolio) ataskaita,
o balanso ataskaita,
o pinigų srautų ataskaita.
• Finansinė analizė:
o jautrumo analizė – optimistinė, reali ir pesimistinė prognozės,
o lūžio taško apskaičiavimas,
o atsipirkimo laiko apskaičiavimas.
Rengdamas tipinio franšizės gavėjo finansinį veiklos modelį, davėjas turėtų palikti galimybę patogiai koreguoti jo prielaidas, kad šiuo modeliu galima būtų naudotis sudarant
tipinio franšizės gavėjo finansines prognozes skirtingose rinkose.
5.4.2 Franšizės davėjo finansinio veiklos modelio parengimas
Franšizės davėjo finansinis veiklos modelis yra skirtas franšizės davėjo verslo finansiniam
planavimui. Iš esmės franšizės davėjo ir gavėjo finansinės veiklos modelių struktūros yra
vienodos, tačiau franšizės davėjo modelyje atsiranda kai kurios tik jo verslui būdingos investicijų, išlaidų ir pajamų rūšys.
Viena iš pagrindinių franšizės davėjo finansinės veiklos modelio dedamųjų, nuo kurios
priklauso investicijų, išlaidų ir pajamų prognozės, yra franšizės davėjo verslo sukūrimo
ir franšizės tinklo plėtros planai. Franšizės tinklo plėtros planas turėtų būti sudaromas
vidutiniam laikotarpiui, tai yra 5–7 metams. Franšizės tinklo plėtros planų apibrėžimas
yra pradedamas nuo plėtros etapų ir franšizės gavėjų skaičiaus augimo tikslinėse plėtros rinkose apibrėžimo. Franšizės tinklo plėtrą galima suskirstyti į kelis pagrindinius
etapus:
• Pradinis plėtros etapas, kurio metu franšizės davėjas tobulina franšizę ir mokosi
bazinių franšizės verslo subtilybių. Šis etapas gali trūkti apie 1–2 metus. Jo metu
franšizės davėjas turėtų stengtis koncentruotis ne į parduotų franšizių skaičių, bet
į bendradarbiavimo su franšizės gavėjais kokybę. Franšizės davėjas turi siekti, kad
pirmieji vieno padalinio franšizės gavėjai taptų jo partneriais, padėtų jam tobu-
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linti franšizės dokumentus, parametrus ir sąlygas. Nors nėra įmanoma pagrįstai
nustatyti, kiek naujų franšizės gavėjų turėtų atsirasti tinkle pradiniame jo plėtros
etape, tačiau dažniausiai praktikoje šis skaičius neviršija 5–10 franšizės gavėjų.
Šiame etape davėjui yra rekomenduojama pardavinėti vieno padalinio franšizes
ir tik tose keliose rinkose (įskaitant ir namų rinką), kurias jis gerai pažįsta ir kurios
yra lengvai ir greitai pasiekiamos, nes franšizės tobulinimo procese davėjui tikriausiai teks nemažai lankytis savo pirmųjų gavėjų padaliniuose. Šiame etape franšizės
davėjas taip pat turi daug dėmesio skirti franšizės rinkodarai, kad būtų paruošta
dirva franšizės gavėjų pritraukimui ateinančiame etape.
• Spartėjančios plėtros etapas, kurio metu franšizės davėjas tobulina franšizės tinklo palaikymo infrastruktūrą ir mokosi tinklo vadybos subtilybių. Šis etapas gali
trukti apie 2–3 metus. Jo metu franšizės davėjas turėtų stengtis padidinti franšizių
pardavimo tempus. Jei pradiniame etape 3–5 franšizių pardavimas per metus yra
absoliučiai priimtinas, spartėjančios plėtros etape jis turėtų siekti 15–25 naujas
franšizes per metus. Šiame etape franšizės davėjas turėtų nebeeksperimentuoti
su vieno padalinio franšizės parametrais ir sąlygomis, o pradėti mokytis dirbti su
kelių padalinių ir teritorijos plėtros franšizės gavėjais. Nors yra rekomenduojama,
kad šiame etape davėjas tęstų plėtrą tose keliose rinkose, kuriose jis jau turi vieno
padalinio franšizės gavėjus, tačiau, esant pakankamiems finansiniams rezervams,
jis gali pradėti žvalgytis ir kitose, mažiau pažįstamose ir labiau nutolusiose rinkose.
Šių rinkų pasirinkimas priklauso nuo franšizės davėjo taikomų kriterijų, tačiau yra
pakankamai logiška plėstis į didesnes rinkas, kurių ribose tinklas turėtų daugiau
plėtros potencialo. Pradinės ir spartėjančios plėtros etapuose franšizės davėjui yra
rekomenduojama vykdyti proaktyvią plėtros politiką, tai yra patiems iš anksto rinktis, į kurias rinkas plėsti tinklą, ir laikinai ignoruoti pasiūlymus parduoti franšizę į
plėtros plane nenumatytas rinkas. Toks proaktyvus požiūris į plėtrą leidžia sutelkti
vis dar ribotus išteklius ir dėmesį į sėkmės pasiekimą keliose rinkose.
• Sparčios plėtros etapas, kurio metu franšizės davėjas toliau tobulina ir plečia
franšizės tinklo palaikymo infrastruktūrą bei šlifuoja tinklo aptarnavimo ir vadybos
kompetencijas. Šis etapas gali trukti tiek, kiek jį sugeba palaikyti franšizės davėjas.
Šio etapo metu franšizės davėjas gali nustoti pardavinėti vieno padalinio franšizes
ir orientuotis tik į teritorijos plėtros ir „master“ franšizių pardavimą. Reikia pažymėti,
kad pasitaiko franšizės davėjų, kurie priima strateginį sprendimą plėstis parduodant tik vieno padalinio franšizes. Sparčios plėtros etape franšizės davėjas gali leisti
sau kombinuoti proaktyvią ir reaktyvią tinklo plėtrą. Reaktyvios tinklo plėtros tikslas yra reaguoti į kiekvieną rimtesnę užklausą iš bet kurios šalies, operatyviai vertinti šios rinkos patrauklumą plėtrai ir, jei rinkos patrauklumas yra pakankamas, priimti
sprendimą dėl plėtros į šią rinką. Franšizės davėjas, kombinuodamas proaktyvią ir
reaktyvią plėtrą bei parduodamas teritorijos plėtros ir „master“ franšizes, gali pasiekti neįtikėtinų plėtros temų. Pavyzdžiui, kompanija „Choice Hotels International“
nuo 2007 iki 2010 metų sugebėjo išauginti savo franšizės tinklą nuo maždaug 5470
iki maždaug 6070 padalinių, o tai reiškia, kad vidutiniškai šiuo laikotarpiu buvo atiFranšizės davėjo verslo planavimas
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daroma daugiau kaip 2,8 padalinio per savaitę. Žinomas užkandinių tinklas „Subway“ sugebėjo parodyti dar didesnį plėtros tempą. Nuo 2007 iki 2010 metų atidarė
daugiau nei 5200 naujų padalinių, o tai atitinka maždaug 3,6 padalinio per dieną
plėtros tempą.
Didėjant franšizės gavėjų skaičiui, turėtų augti franšizės davėjo organizacijoje dirbančių
specialistų skaičius, rinkodaros, franšizės davėjų aptarnavimo ir tinklo vadybos biudžetai.
Atitinkamai su planuojamais franšizės tinklo plėtros tempais franšizės davėjas turėtų planuoti franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros plėtrą ir jai reikalingas investicijas.
Franšizės davėjo verslas, kaip ir kiekvienas kitas verslas, yra neatsiejamas nuo investicijų. Nors franšizės tinklo plėtra yra ženkliai mažiau imli investicijoms, negu, pavyzdžiui,
nuosavų padalinių tinklo plėtra, tačiau ir ji reikalauja atitinkamų lėšų. Franšizės davėjo
verslo pradžioje gali atsirasti poreikis investicijoms į ilgalaikį materialų turtą, tačiau plačiau apie jį nekalbėsime, nes jo poreikis yra ypač priklausomas nuo konkretaus franšizės davėjo verslo specifikos. Franšizės davėjas taip pat susidurs su poreikiu investuoti
į ilgalaikį nematerialųjį turtą, o kai kurios iš šių investicijų yra būdingos tik franšizės
davėjo verslui. Apie jų kategorijas kalbėsime plačiau:
• franšizuojamo verslo intelektinio kapitalo, kurio pagrindu yra kuriama franšizė,
vertė;
• investicijos į franšizės ir franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros sukūrimą;
• investicijos į franšizės, franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros ir verslo modelio
tobulinimą.
Pirmą investicijų kategoriją sudaro franšizuojamo verslo intelektinis kapitalas, apie kurį
kalbėjome šios knygos 3.5 skyriuje. Visas sukauptas franšizės davėjo „know-how“, veiklos
procedūros, standartai ir kiti intelektinio kapitalo elementai, kurių pagrindu bus kuriama
franšizė gali būti įtraukti į franšizės davėjo investicijų sąrašą, tačiau vis tiek jį teks vienaip ar
kitaip įvertinti pinigais. Tai gali būti padaryta arba intelektinio kapitalo rinkos vertės nustatymo metodais (jų yra nemažai, tačiau jie yra pakankamai sudėtingi), arba likutinės išlaidų
intelektinio kapitalo sukūrimui vertės nustatymo būdu (šis metodas yra paprastesnis).
Antra franšizės davėjo investicijų kategorija apima visas investicijas į franšizės ir franšizės
tinklo palaikymo infrastruktūros sukūrimą. Dažniausiai šiame etape davėjas neinvestuoja
į materialaus ilgalaikio turto įsigijimą, tačiau nemažai investuoja į nematerialaus ilgalaikio
turto sukūrimą, t. y. franšizės gavėjo veiklos vadovų, apmokymo programų ir kitų metodikų kūrimą, prekės ženklų apsaugą ir t. t. Tokio nematerialaus ilgalaikio turto sukūrimo
kaštams gali būti priskirtos franšizės davėjo darbuotojų darbo sąnaudos, materialaus ir
nematerialaus turto nusidėvėjimo ir eksploatavimo kaštai, komunikacijos ir kelionių išlaidos, konsultantams ir kitoms trečiosioms šalims sumokėti pinigai ir t. t. Trečios kategorijos
investicijos yra susijusios su franšizės, franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros ar franšizuojamo verslo modelio tobulinimu. Šioms investicijoms gali būti priskirtos produktų ar
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paslaugų inovacijų kūrimo išlaidos, vadybos sistemų diegimas, naujų apmokymo programų kūrimas, veiklos vadovų tobulinimas, ryšių su klientų valdymo informacinės sistemos
įdiegimas ir t. t. Franšizės davėjas, priklausomai nuo jo kompanijoje taikomų apskaitos
taisyklių, minėtas išlaidas gali arba priskirti prie veiklos išlaidų ir nurašyti, arba traktuoti
jas kaip ilgalaikio nematerialaus turto sukūrimo sąnaudas, ir jų sumą įtraukti į ilgalaikio
nematerialaus turto kategoriją.
Franšizės davėjo einamąsias išlaidas galima suskirstyti į šias kategorijas:
• franšizės tinklo plėtros išlaidos,
• franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros einamosios išlaidos.
Franšizės tinklo plėtros išlaidos apima išlaidas, susijusias su franšizės prekės ženklo stiprinimu ir naujų franšizės gavėjų pritraukimu į tinklą. Šiai kategorijai gali būti priskirtos
tokios išlaidos, kurios skiriamos:
• naujiems rinkų tyrimams atlikti, rinkodaros strategijai kurti ir adaptuoti, rinkodaros
priemonių gamybai, franšizės tinklapiui palaikyti, rinkodaros kampanijoms ir veiksmams įgyvendinti ir t. t.;
• adaptuoti franšizę naujoms rinkoms, dalyvavimui renginiuose, skirtuose bendravimui su potencialiais franšizės davėjais, potencialiems franšizės davėjams
įvertinti, teisinei pagalbai franšizės sutarties pasirašymo metu ir t. t.
Franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros einamosios išlaidos apima ilgalaikio turto nusidėvėjimo, jo eksploatavimo, trumpalaikio turto įsigijimo, darbuotojų darbo užmokesčio, jų kvalifikacijos kėlimo, komunikacijos, kelionių ir kitas išlaidas. Šios išlaidos gali būti
priskirtos vienai iš šių trijų grupių – franšizės davėjo organizacijos administracinėms
išlaidoms, franšizės tinklo aptarnavimo išlaidoms ir franšizės tinklo vadybos išlaidoms.
Papildomai franšizės tinklo aptarnavimo išlaidų grupei turėtų būti priskiriamos franšizės gavėjams tiekiamų prekių įsigijimo ar pagaminimo išlaidos, išlaidos trečiųjų šalių
teikiamoms paslaugoms įsigyti, naujų tiekėjų ir partnerių paieškos bei santykių su jais
mezgimo išlaidos ir t. t.
Franšizės davėjas, nusimatęs franšizės gavėjams teikiamų paslaugų ir palaikymo apimtį bei įsivertinęs investicijoms ir apyvartiniam kapitalui reikalingų lėšų apimtį, gali
apibrėžti franšizės mokesčių reikšmę. Priminsime, kad apie franšizės davėjo mokesčio
struktūros nustatymą kalbėjome šios knygos 5.3.4 skyriuje. Atkreipiame dėmesį, kad
praktikoje pasitaiko nemažai franšizės mokesčių apskaičiavimo metodų:
• Dažniausiai naudojami pradinio franšizės mokesčio apskaičiavimo metodai yra šie:
o Išlaidų įvertinimo metodas. Pradinis franšizės mokestis yra apskaičiuojamas
taip, kad padengtų franšizės davėjo išlaidas franšizei kurti (proporcingą jų dalį,
tenkančią vienam gavėjui), franšizės davėjui pritraukti, franšizės gavėjui palaikyti iki padalinio veiklos pradžios, pradinius gavėjo ir jo darbuotojų apmokymų
kaštus ir sugeneruotų pageidaujamą pelną.
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o Investicijų įvertinimo metodas. Pradinis franšizės mokestis yra susiejamas su
franšizės gavėjo investicijų į naujo padalinio atidarymą apimtimi. Taikant tokį
metodą, pradinis franšizės mokestis gali sudaryti nuo 10 iki 25 procentų nuo
gavėjo investicijų į padalinio atidarymą sumos. Kuo didesnė yra investicijų
suma, tuo mažesnis procentas yra taikomas.
• Dažniausiai naudojami periodinio franšizės mokesčio apskaičiavimo metodai yra šie:
o Išlaidų įvertinimo metodas. Periodinis franšizės mokestis yra apskaičiuojamas
taip, kad padengtų vienam gavėjui tenkančią franšizės davėjo einamųjų išlaidų
dalį ir sugeneruotų davėjui pageidaujamą pelną.
o Pelningumo įvertinimo metodas. Periodinis franšizės mokestis yra susiejamas
su franšizės gavėjo pelningumo prognozėmis. Taikant šį metodą, periodinis
franšizės mokestis gali sudaryti nuo 20 iki 35 procentų nuo franšizės gavėjo
pajamų pelningumo. Kuo mažesnis yra gavėjo pardavimų pelningumas, tuo
mažesnis jo procentas turėtų būti paverčiamas periodiniu franšizės mokesčiu.
o Investicijų grąžos įvertinimo metodas. Periodinis franšizės mokestis yra susiejamas su skirtumu tarp pageidaujamos franšizės gavėjo investicijų grąžos
ir planuojamo jo pelno franšizės sutarties galiojimo laikotarpiu. Priklausomai
nuo verslo srities, franšizės gavėjai gali tikėtis į franšizės padalinio atidarymą
investuotų pinigų grąžos per 3–5 metus. Padalinę planuojamų investicijų sumą
iš pageidaujamo investicijos grąžos periodo, gausime pageidaujamą franšizės
gavėjo investicijų metinę grąžą. Lygindami ją su tipiniame franšizės gavėjo verslo plane apskaičiuotomis realiomis pelno prognozėmis, gausime skirtumą, kuris
gali būti naudojamas periodiniams franšizės mokesčiams mokėti.
Apskaičiuodamas rinkodaros mokesčius ir franšizės gavėjams teikiamų paslaugų kainas,
davėjas taip pat gali remtis vienų iš jau įvardytų metodų, tačiau labiausiai rekomenduojama yra naudoti išlaidų įvertinimo metodą. Franšizės davėjas neturėtų būti labai optimistiškas finansinių prognozių sudarymo ir franšizės mokesčių apskaičiavimo metu. Reikia
turėti omenyje, kad franšizės tinklo plėtros pradžioje vidutiniai vieno gavėjo aptarnavimai
kaštai bus didesnį, o vidutinės pajamos iš vieno gavėjo mažesnės, negu tolimesniuose jo
plėtros etapuose. Atsižvelgdamas į tai, franšizės davėjas turi numatyti pakankamus pinigų
rezervus, kad pradiniame tinklo plėtros etape dėl išteklių deficito nenukentėtų franšizės
gavėjų aptarnavimo kokybė arba netektų lėtinti numatytų plėtros tempų.
Apskaičiuodamas franšizės mokesčius davėjas taip pat turi nepamiršti, kad jų mokėjimas
neturėtų nepagrįstai ištęsti franšizės gavėjui investicijų grąžos periodo ar iš viso padaryti
franšizės gavėjo verslą nuostolingu. Reikia turėti omenyje, kad dažniausiai net ir sėkmingiausių franšizės davėjų investicijų atsipirkimo laikotarpis yra ilgesnis negu jo gavėjų. Jei
tipinis franšizės gavėjas tikisi, kad jo investicijos į verslo pradžią atsipirks per 3–5 metus,
franšizės davėjai turėtų orientuotis į 5–8 metų arba net ilgesnį laikotarpį. Franšizės davėjas
turi prisiminti, kad jo verslas yra ilgalaikis ir didesnė siekiamybė yra ne einamojo pelno
uždirbimas, o ilgalaikis franšizės davėjo verslo vertės didinimas.
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Taigi po to, kai yra parengtas trečias ir paskutinis įrankis, kuris bus naudojamas modeliuojant ir vertinant franšizės davėjo strateginius pasirinkimus, pats laikas pereiti prie pačios
strategijos rengimo.

5.5 Franšizės davėjo verslo strategijos parengimas
Apie verslo strategijos sudarymo teorinius pagrindus pradėjome kalbėti šios knygos
3.3 skyriuje. Šiame skyriuje praktiškai aptarsime franšizės davėjo verslo strategijos rengimo žingsnius. Priminsime, kad strategiją apibrėžiame kaip integruotą pasirinkimų ar
sprendimų rinkinį, kuris leidžia įmonei konkrečiame sektoriuje užimti tokią poziciją,
kuri ilguoju laikotarpiu jai leis uždirbti daugiau pelno negu uždirbs konkurentai. Šiame
skyriuje mes apžvelgsime tiek bendrą strategijos rengimo procesą, tiek ir specifinius
strateginius sprendimus, kuriuos turi priimti franšizės davėjas.
5.5.1 Strategijos rengimo procesas
Prieš pradedant strategijos formulavimą, reikia apsispręsti dėl strateginio planavimo laiko horizonto. Strategijos trukmė labai priklauso nuo verslo sektoriaus ir nuo verslo pozicijos jo gyvavimo cikle. Kuo daugiau dinamikos ir pokyčių yra sektoriaus aplinkoje, tuo
trumpesniam laikui yra rengiama strategija. Kuo ankstyvesnė yra verslo gyvavimo fazė,
tuo trumpesnis yra strategijos laiko horizontas. Kuo verslo sektorius yra stabilesnis, tuo
ilgesniam laikui galima sudaryti strateginį planą. Kuo verslas yra brandesnis, tuo verslo
strategijos laiko horizontas gali būti tolimesnis. Franšizės davėjams jų verslo pradžioje yra
rekomenduojama sudaryti 5–7 metų trukmės strateginį planą.
Strategijos kūrimo procesą sudaro daug nuoseklių žingsnių, dalį iš kurių mes jau aprašėme šioje knygoje. Integruotas strateginio plano rengimo procesas yra pavaizduotas 13
paveiksle.
Misijos ir vizijos tvirtinimas
Aplinkos analizė
Strateginių sprendimų priėmimas
Strateginio žemėlapio parengimas
Užduočių, kriterijų ir jų reikšmių nustatymas

Strateginių iniciatyvų apibrėžimas
13 pav. Strateginio plano rengimo procesas
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Pirmas žingsnis strateginio plano rengimo procese – tai misijos ir vizijos formulavimas.
Apie šį žingsnį mes plačiai kalbėjome šios knygos 5.1 skyriuje. Antras strategijos rengimo
žingsnis, aplinkos analizė, taip pat jau buvo aprašyta šios knygos 5.2 skyriuje. Toliau šiame
skyriuje apibūdinsime likusius strateginio planavimo žingsnius.
Apibendrintai į strategijos formulavimą galime žvelgti lyg į šiuos penkis pasirinkimus
arba strateginius sprendimus:
• Koks bus mūsų verslo ekonominis modelis?
• Kuriuos vartotojus mes aptarnausime, kur ir kokias prekes ar paslaugas mes jiems
teiksime?
• Kaip mūsų verslas kurs vertę vartotojams?
• Kokius išteklius ir kompetencijas turi turėti mūsų organizacija?
• Kokios strateginės iniciatyvos yra būtinos, kad galėtumėme įgyvendinti strategiją?
Į minėtus klausimus pateikiant struktūruotą atsakymų schemą gali būti naudojamas Robert Kaplan ir David Norton sukurtas strateginio žemėlapio modelis. Naudojant šį modelį
strategija yra apibrėžiama taip, kad ji būtų subalansuota keturiais pagrindiniais pjūviais –
finansiniu, klientų, procesų ir darbuotojų bei organizacijos. Unifikuoto strateginio žemėlapio pavyzdys yra pateikiamas 14 paveiksle.
Ilgalaikė verslo vertė

Finansinis
pjūvis

Nauji pajamų
šaltiniai

Didesnė
vartotojams
kuriama vertė

Optimizuota
sąnaudų
struktūra

Optimizuotas
turto
panaudojimas

Verslo vertės pasiūlymas
Klientų
pjūvis

Procesų
pjūvis

Darbuotojų /
organizacijos
pjūvis

Verslo vertės
pasiūlymas

Savalaikiškumas
Išskirtinės savybės

Prekės
ženklas

Inovacijų
procesas

Ryšių su
klientais
vadybos
procesas

Gamybos,
paslaugos
teikimo,
pardavimo
procesas

Socialinės
atsakomybės
vadybos
procesas

Strateginės
kompetencijos

Strateginės
technologijos

Organizacinis
klimatas

14 pav. Tipinis strateginis žemėlapis
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Savalaikiškumas
Išskirtinės savybės

Strateginės
iniciatyvos
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Lyderystė ir
korporatyvinis
valdymas

Koks bus
mūsų verslo
ekonominis
modelis?
Kuriuos
vartotojus mes
aptarnausime,
kur ir kokias
prekes ar
paslaugas mes
jiems teiksime?

3

Kaip mūsų
verslas kurs
apibrėžtą vertę
apibrėžtiems
vartotojams?

4

Kokius išteklius
ir kompetencijas
turi turėti mūsų
organizacija?

5

Kokios strateginės
iniciatyvos yra
būtinos, kad
galėtumėme
įgyvendinti strategiją?

Pristatytas strateginio žemėlapio modelis gali būti naudojamas siekiant išdėstyti ir tarpusavyje susieti pagrindinius organizacijos strateginius tikslus. Šis procesas prasideda nuo
finansinių tikslų apibrėžimo, kurie, jei bus įgyvendinti, lems verslo vertės augimą ir vizijos
pasiekimą. Po to turi būti apibrėžti tikslai, susiję su vartotojų segmentu ir jam teikiamu
vertės pasiūlymu, kurių pasiekimas sudarys prielaidas finansiniams tikslams įgyvendinti.
Toliau yra apibrėžiami tikslai vertės kūrimo procesų tobulinimo atžvilgiu, kurių įgyvendinimas užtikrins klientų pjūvio tikslų pasiekimą. Galiausiai yra formuluojami tikslai organizacijos ištekliams ir jos darbuotojų kompetencijoms, kurių pasiekimas sudarys pagrindą
įgyvendinant vertės kūrimo procesų tikslus.
Po to, kai visuose keturiuose pjūviuose yra apibrėžti ir tarpusavyje susieti organizacijos
strateginiai siekiai, reikia apibrėžti jų skaitinę reikšmę. Tai yra vykdoma šiais žingsniais:
• Kiekvienam tikslui pasiekti yra apibrėžiamas konkretus uždavinys arba uždaviniai.
Uždavinys turi labai konkrečiai ir nedviprasmiškai nusakyti, ką turi pasiekti organizacija strategijos įgyvendinimo procese, kad būtų įgyvendinti jos strateginiai tikslai.
• Kiekvienam iš apibrėžtų uždavinių yra nustatomas geriausiai jo esmę atspindintis
mato vienetas arba įgyvendinimo kriterijus. Kriterijus yra apibrėžiamas tam, kad
būtų galima stebėti ir matuoti uždavinių pasiekimo ir strategijos įgyvendinimo
pažangą.
• Po to yra apibrėžiamos esama ir strateginio planavimo periodo pabaigoje siekiama
kriterijaus reikšmės. Esamos ir siekiamos būklės reikšmių apibrėžimas aiškiai parodo atotrūkį, į kurio sumažinimą arba panaikinimą yra orientuota strategija.
• Galiausiai yra apibrėžiamos strateginės iniciatyvos, kurių įgyvendinimas turėtų
užtikrinti, kad konkretaus uždavinio įgyvendinimo kriterijaus reikšmė per strategijos įgyvendinimo laikotarpį pasikeistų iš esamos į siekiamą, tai yra, kad būtų
įveiktas konkretus strateginis atotrūkis. Apibrėžtos strateginės iniciatyvos turi
būti detalizuojamos, nurodant iniciatyvos įgyvendinimą prižiūrintį aukščiausios
grandies vadovą, už iniciatyvos įgyvendinimą atsakingą darbuotoją, tikslias iniciatyvos pradžios ir pabaigos datas, aiškius iniciatyvos įgyvendinimo rezultatus,
numatomą iniciatyvos poveikį atitinkamo kriterijaus reikšmės pokyčiui, iniciatyvos įgyvendinimo biudžetą ir išteklius, kurie yra skiriami iniciatyvai įgyvendinti. Po
to, kai yra apibrėžtos visos strateginės iniciatyvos, ateina laikas jas sudėlioti pagal
prioritetiškumą. Turint omenyje, kad organizacijos disponuoja ribotais ištekliais ir
kompetencijomis, dažniausiai nėra įmanoma kokybiškai įgyvendinti visų apibrėžtų
iniciatyvų. Taigi, iniciatyvos turi būti sureitinguotos pagal jų įtakoje esančio strateginio uždavinio svarbą, organizacijos strateginių tikslų pasiekimą ir iniciatyvos
poveikio šio uždavinio įgyvendinimui mastą. Reikia pabrėžti, kad strateginės iniciatyvos iš esmės skiriasi nuo kasdieninės organizacijos veiklos. Tai yra unikalūs
veiklų deriniai, kurie turi įtakos strateginiams, o ne operatyviniams tikslams pasiekti. Pavyzdžiui, franšizės padalinio atidarymas, veiklos vadovo parengimas arba ryšių
su klientais vadybos informacinės sistemos įdiegimas yra strateginės iniciatyvos, o
padalinių atidarymas ar ryšių su klientų palaikymas jau yra operatyvinė veikla.
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Žemiau esančioje 1 lentelėje yra pateikiamas kelių tikslų apibrėžimo pavyzdys.
1 lentelė. Strateginių tikslų detalizavimas

Uždaviniai

Kriterijai

Esama
reikšmė

Siekiama
reikšmė

Strateginės
iniciatyvos

Padidinti
franšizės
gavėjų
pritraukimo
efektyvumą

Pasirašytų
franšizės sutarčių
ir užklausų
santykis,
procentais

2
procentai

10
procentų

Franšizės davėjų
pritraukimo vadovo
parengimas ir
įdiegimas

Paspartinti
naujų padalinių atidarymą

Vidutinis
padalinio
atidarymo laikas,
dienomis

185
dienos

120 dienų

Sukurti projektinio
valdymo
kompetencijas
padalinių atidarymo
komandoje

Uždavinių įgyvendinimo kriterijų siekiamos reikšmės vėliau yra skaidomos į dalis taip, kad
būtų įmanoma nustatyti jų reikšmes trumpesniam laikotarpiui. Tokiu būdu ambicingos
strateginių uždavinių kriterijų siekiamos reikšmės yra skaidomos į kasmetines, kasmėnesines ir kassavaitines reikšmes, kurios tampa taktiniais veiklos rodikliais. Uždaviniai taip pat
gali būti detalizuojami ir nuleidžiami organizacijos lygiais iš viršaus į apačią. Kiekvienam
žemesnio lygmens uždaviniui yra taip pat nustatomi jo įgyvendinimo kriterijai, apibrėžiamos jų esamos ir siekiamos reikšmės. Toks procesas yra vadinamas strategijos kaskadu.
Sėkmingai įgyvendinant strategijos kaskadą galima pasiekti, kad kiekvienas darbuotojas
kiekvienos dienos pradžioje žinos, ką jis per dieną turi nuveikti organizacijos strategijos
įgyvendinimo labui, o tos pačios dienos pabaigoje jis galės pamatuoti savo veiklos rezultatus ir savo prisidėjimą prie organizacijos strateginių tikslų siekimo. Organizacijos, turinčios pažangias strategijos vadybos sistemas sugeba ne tik užtikrinti efektyvų strategijos
kaskadą, bet ir nuolatinį duomenų apie strategijos įgyvendinimo pažangą tekėjimą iš apačios į viršų. Dinaminis tokios informacijos gavimas leidžia organizacijos vadovams ypač
operatyviai matyti nukrypimus strategijos įgyvendinimo procese ir rinkti operatyvinę informaciją, kuri yra naudojama naujoms hipotezėms iškelti ir nuolatiniams strateginiams
sprendimams tobulinti. Čia trumpai aprašytas sisteminis strategijos vadybos procesas
remiasi jau minėtų Robert Kaplan ir David Norton sukurta integruota strategijos vadybos metodika, kuri yra plačiau taikoma visame pasaulyje ir leidžia kompanijoms pasiekti
išskirtinių rezultatų.
5.5.2 Franšizės davėjo strateginiai sprendimai
Šiame skyriuje mes trumpai aprašysime strateginius sprendimus, kuriuos turi priimti franšizės davėjas formuodamas savo ilgalaikės plėtros strategiją.
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Atspirties taškas franšizės davėjo strategijai formuluoti yra patvirtintos franšizės davėjo verslo misija ir vizija. Atsižvelgdamas į vizijos ir misijos nuostatas, identifikuotas
išorinės aplinkos galimybes ir grėsmes bei į franšizės davėjo verslo vidines stiprybes ir
silpnybes franšizės davėjas turi pasirinkti vieną iš strateginių konkurencinių pranašumų įgijimo ir išlaikymo strategijų – operacinio meistriškumo, išskirtinumo arba fokusavimosi strategiją. Po to, kai yra aišku, kokius konkurencinius pranašumus sieks įgyti
franšizės davėjas, reikia priimti strateginius sprendimus ir nustatyti strateginius tikslus
tokiais lygmenimis:
• Franšizės koncepcijos lygmeniu turi būti priimti sprendimai dėl franšizės gavėjo
profilio, franšizės gavėjui perduodamo „know-how“ priemonių ir teikiamų paslaugų
apimties, franšizės gavėjui perduodamų verslo identiteto elementų ir franšizės
gavėjo mokamų mokesčių.
• Franšizės tinklo plėtros lygmeniu turi būti priimti sprendimai dėl franšizės tinklo
plėtros geografijos, taikomo plėtros būdo, franšizės rinkodaros ir franšizės gavėjų
pritraukimo.
• Franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros vystymo srityse turi būti priimti sprendimai dėl franšizės davėjo organizacijos, franšizės tinklo aptarnavimo
infrastruktūros ir franšizės tinklo vadybos infrastruktūros vystymo.
Dalis preliminarių hipotezių, kurios sudaro pagrindą priimamiems sprendimams, buvo suformuluotos prieš tai parengtuose dokumentuose – franšizės koncepcijoje ir franšizės davėjo finansiniame veiklos modelyje. Šiame strateginio planavimo etape turi būti iškeltos ir
likusios hipotezės kiekvienam iš strateginių sprendimų.
Kai yra suformuluotos hipotezės dėl visų strateginių sprendimų, reikia tikrinti šias hipotezes, derinti tarpusavyje ir jų pagrindu priimti galutinius strateginius sprendimus.
Idealiu atveju strateginių sprendimų visuma turi užtikrinti balansą tarp šių pagrindinių
franšizės davėjo verslo sėkmę sąlygojančių veiksnių grupių:
• Franšizės gavėjų poreikiai ir galimybės. Tipinis franšizės gavėjas, pirkdamas
franšizę, tikisi sukurti pelningą ir tvarų verslą per trumpesnį laiką ir su mažesne
rizika bei vystyti jį efektyviau nei tai galėtų padaryti savarankiškai be franšizės
davėjo pagalbos. Tuo pačiu metu franšizės davėjas turi atitikti franšizės davėjo keliamus reikalavimus turimam kapitalui, kompetencijoms ir asmeninėms savybėms.
• Franšizės davėjo poreikiai ir galimybės. Tipinis franšizės davėjas, kurdamas
franšizę ir plėsdamas savo franšizės tinklą, tikisi franšizės gavėjų pagalba sparčiai
didinti ilgalaikę franšizės davėjo verslo vertę ir generuoti jam priimtiną investicijų
grąžą. Tuo pačiu metu franšizės davėjas turi užtikrinti išteklius ir kompetencijas,
reikalingas savo tikslams pasiekti.
• Rinkos sąlygos. Verslas turi išnaudoti rinkos veiksnių sąlygojamas galimybes ir
neutralizuoti jų sąlygojamas grėsmes arba užtikrinti, kad grėsmių keliama rizika yra
valdoma.
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Franšizė davėjo verslas ilguoju laikotarpiu gali būti sėkmingas tik tuo atveju, jei jis nuolatos sugebės palaikyti balansą tarp trijų įvardytų veiksnių grupių. Suprantama, kad nurodyti veiksniai nuolatos dinamiškai kinta. Dėl to franšizės davėjas turi nuolatos stebėti
šių veiksnių pokyčius, dar ir dar kartą tikrinti hipotezes, kuriomis remiasi strateginiai
sprendimai, ir, esant poreikiui, šiuos sprendimus keisti taip, kad verslas ir vėl sugebėtų
palaikyti reikalingą balansą. Šis strategijos vadybos procesas yra pavaizduotas 15 paveiksle.

Franšizės davėjo
poreikiai ir galimybės
Strateginiai
sprendimai
Tobulinimas

s

ima

ulin

Tob

Strateginiai
sprendimai

Franšizės gavėjų
poreikiai ir
galimybės

Optimalūs
strateginiai
sprendimai

Tob

uli

nim

as
Strateginiai
sprendimai

Rinkos
sąlygos

15 pav. Franšizės davėjo verslo strategijos vadyba

Pateiksime pavyzdį, kuris iliustruoja visų trijų veiksnių grupių subalansavimo svarbą kiekvienai sėkmės siekiančiai franšizei. Įsivaizduokime, kad franšizės davėjo kompanijos
„Kapa“ vadovai, siekdami įtikti akcininkams, nusprendė vienašališkai padidinti periodinių
franšizės mokesčių normą nuo 4 iki 8 procentų nuo franšizės gavėjų pardavimų apimties.
Pirmaisiais finansiniais metais „Kapa“ sugebėjo sugeneruoti 54 procentais daugiau pelno,
taigi vadovai buvo gausiai apdovanoti solidžiomis premijomis. Tačiau jau antrais metais po
franšizės mokesčių padidinimo pelnas krito daugiau negu dvigubai. Trečiais metais „Kapa“
pirmą kartą nesugebėjo uždirbti pelno. Be to, į konkuruojantį franšizės tinklą perėjo keli
„Kapos“ franšizės gavėjai, tinkle generavę geriausius rezultatus. Rinkoje pasklido gandai
apie „plėšikiškas“ franšizės sąlygas „Kapa“ tinkle, o tai ženkliai sumažino naujų interesantų
ir potencialių franšizės gavėjų srautą – niekas nenorėjo dirbti tinkle, kuris nesudaro prielaidų franšizės gavėjo pelningai veiklai. Tuo pačiu metu konkurentai pajautė „kraujo skonį“,
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pradėjo aktyviai atakuoti „Kapos“ franšizės gavėjus ir sugebėjo pervilioti dar apie trečdalį
jų. Ketvirtais metais po dviejų nuostolingos veiklos metų „Kapa“ akcininkai buvo priversti
parduoti beveik dvigubai sumažėjusio tinklo akcijas konkurentams. Dar vienas pavyzdys,
iliustruojantis verslo aplinkos stebėjimo ir atitinkamo verslo tobulinimo poreikį, buvo pateiktas šios knygos 3.2 skyriuje.
Vienokius ar kitokius strateginius sprendimus turėtų sufleruoti ir pasirinktas strategijos
tipas. Pavyzdžiui, jei franšizė yra kuriama verslo pagrindu, kuris parduoda unikalius, tiesioginių konkurentų neturinčius ir patentuotus produktus, franšizės davėjas gali pasirinkti
išskirtinumo strategiją franšizės tinklo plėtrai. Pasirinkęs išskirtinumo strategiją, franšizės
davėjas turi užtikrinti, kad visi priimami sprendimai dėl franšizės ir franšizės tinklo plėtros
parametrų atitinka šios strategijos principus. Jei verslas galutiniams vartotojams parduoda išskirtinį produktą išskirtinėse vietose esančiose išskirtinio dizaino parduotuvėse už
didelę kainą su išskirtinai didele marža, tada išskirtiniais turėtų būti ir franšizės mokesčiai,
franšizės gavėjo verslo pradžiai reikalingos investicijos ir reikalavimai patiems franšizės
davėjams. Atitinkamai franšizės davėjas turi formuoti franšizės rinkodarą, kuri taip pat turi
būti išskirtinė, franšizės gavėjams turi teikti išskirtinės kokybės aptarnavimo paslaugas ir
palaikymą ir t. t. Tuo atveju, jei franšizės davėjas pasirenka operacinio meistriškumo strategiją, kuri beje labai dažnai pasitaiko franšizavimo pasaulyje, optimalios kaštų struktūros
jis turi siekti ne tik franšizuojamo verslo modelyje, bet ir franšizės rinkodaroje, aptarnaujant franšizės tinklą ir vadyboje. Nustatyti franšizės parametrai turėtų būti adekvatūs tiek
franšizės davėjo strategijos, tiek ir rinkų, kuriose ši strategija bus realizuojama, kontekste.
Hipotezių tikrinimas, tarpusavio derinimas ir strateginių sprendimų priėmimas yra vykdomas plačiai naudojant prieš tai parengtus dokumentus. Aplinkos analizės rezultatai yra
naudojami tam, kad galima būtų suformuoti tokius strateginius sprendimus, kurie užtikrintų konkurencinių pranašumų įgijimą esamų rinkos sąlygų kontekste ir sudarytų prielaidas joms išlaikyti numatomų rinkos sąlygų pokyčių kontekste.
Tipinio franšizės gavėjo finansinės veiklos modelis yra naudojamas tam, kad galima būtų
įsitikinti, jog franšizės koncepcijos lygmeniu priimti sprendimai sudaro prielaidas franšizės
gavėjui pasiekti investicijų į franšizės pagrindu veikiantį verslą atsiperkamumą per protingą laikotarpį. Franšizės gavėjo poreikių gali neatitikti, pavyzdžiui, per dideli franšizės
mokesčiai, per maža į šiuos mokesčius įskaičiuoto palaikymo apimtis, per dideli komisiniai, kuriuos franšizės gavėjas gauna iš savo gavėjus aptarnaujančių tiekėjų, per mažas
rinkodaros biudžetas, per didelė ir smulkmeniška franšizės davėjo kontrolė, per didelės
franšizės tinklo plėtros ambicijos, per mažos franšizės tinklo plėtros ambicijos ir t. t. Reikia pripažinti, kad franšizės kūrimo pradžioje franšizės davėjui, dar neturėjusiam darbo
su franšizės gavėjais patirties, gali būti sudėtinga įsijausti į gavėjo vaidmenį ir objektyviai
įvertinti priimamų strateginių sprendimų įtaką būsimų franšizės gavėjų verslui. Šiuo atveju informaciją papildomam hipotezių patikrinimui franšizės davėjas gali gauti iš bendravimo su praktikuojančiais franšizės davėjais ir jų gavėjais.
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Franšizės davėjo finansinis veiklos modelis yra naudojamas tam, kad galima būtų tiksliai
įvertinti franšizės kūrimui ir franšizės tinklo plėtrai reikalingų investicijų ir kitų išteklių apimtį bei įsitikinti, jog visais trimis lygmenimis priimti strateginiai sprendimai sudaro prielaidas franšizės davėjui pasiekti jo viziją. Davėjas turi įsitikinti, ar strateginių sprendimų pagrindu sudarytos finansinės prognozės tenkina jo akcininkų interesus, ar nėra numatytos
tinklo plėtrai per didelės investicijos , kurių atsipirkimas yra abejotinas, ar nėra numatytas
per didelis paslaugų ir palaikymo teikimo franšizės gavėjams intensyvumas, kurio gali neatlaikyti dar tik kuriama franšizės davėjo organizacija, ar nustatyti franšizės mokesčiai yra
pakankami, kad padengtų einamąsias davėjo verslo išlaidas ir užtikrintų pageidaujamą investicijų grąžą ir t. t. Franšizės davėjas taip pat turi įvertinti, ar priimti strateginiai sprendimai leis užtikrinti franšizuojamo verslo modelio vientisumą, palaikyti pakankamą kokybės
lygį kiekviename padalinyje, užkirsti kelią franšizės davėjo verslo reputacijos blogėjimui
dėl netinkamos franšizės gavėjų veiklos ir t. t.
Priimant strateginius franšizės davėjo verslo sprendimus labai svarbu prisiminti, kad kiekvienas sprendimas turi poveikį daugeliui kitų ir gali išbalansuoti bendros strategijos atitikimą franšizės rinkos sąlygoms, davėjo ir gavėjo poreikiams bei galimybėms. Pavyzdžiui,
didesnis pradinis franšizės mokestis pagerins franšizės davėjo pajamų ir pelno prognozes,
tačiau jis pablogins atitinkamas gavėjo prognozes, o tai esamoje rinkos aplinkoje gali sąlygoti mažesnį potencialių franšizės gavėjų susidomėjimą franšize – tai savo ruožtu sąlygos
franšizės tinklo plėtros tempų lėtėjimą ir lems franšizės davėjo pajamų ir pelno sumažėjimą. Taigi tam, kad neatsitiktų taip, kad dėl padidinto pradinės franšizės mokesčio franšizės
davėjo pelnas nepadidės, taip pat sumažės ir franšizės gavėjų pelnas, o tinklas praras savo
patrauklumą potencialiems franšizės gavėjams, reikia kruopščiau ir nuodugniai vertinti
kiekvieną strateginį sprendimą ir siekti išlaikyti jų visumą balanse su pagrindiniais franšizės davėjo verslo veiksniais.
Po to, kai franšizės davėjas parengia ir patvirtina savo verslo strategiją, reikia parengti trumpalaikį franšizės davėjo veiklos planą. Apie šio plano sudarymą kalbėsime kitame skyriuje.

5.6	Trumpalaikio veiklos plano parengimas
Trumpalaikio veiklos plano paskirtis yra detalizuoti veiksmus ir darbus, kurių įgyvendinimas trumpuoju laikotarpiu leis užtikrinti kryptingą franšizės davėjo strategijos įgyvendinimą. Dažniausiai toks planas yra sudaromas vienerių metų laikotarpiui.
Trumpalaikės veiklos plane turi atsispindėti dviejų tipų veiklos:
• Operatyvinės arba kasdienės veiklos. Šios veiklos yra tiesiogiai susietos su tokiomis kasdienio darbo sritymis kaip franšizės gavėjų pritraukimas, franšizės rinkodara,
franšizės davėjų aptarnavimas ir t. t. Iš esmės šių veiklų kryptingas įgyvendinimas
turėtų lemti organizacijos strateginių finansinių tikslų pasiekimą.
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• Veiklos, skirtos strateginiams uždaviniams įgyvendinti. Šios veiklos yra tiesiogiai susietos su strateginių iniciatyvų įgyvendinimu. Iš esmės šių veiklų kryptingas
įgyvendinimas leidžia realizuoti strateginius uždavinius, kurie savo ruožtu sudaro
pagrindą efektyviau ir rezultatyviau įgyvendinti operatyvines veiklas. Plačiau apie
strateginius uždavinius ir iniciatyvas rašėme šios knygos 5.5.1 skyriuje.
Geras veiklos planas turi būti detalus, nusakyti aiškius veiklų įgyvendinimo kriterijus ir
jų siekiamas reikšmes, asmenis, tiesiogiai atsakingus už veiklų įgyvendinimą ir veiklų
įgyvendinimo laiko planą. Veiklos plano ir franšizės davėjo finansinio veiklos modelio
pagrindu turi būti sudarytas franšizės davėjo biudžetas, tiksliai apibrėžiantis veiklų įgyvendinimui reikalingas lėšas. Atitinkamai turi būti užtikrinta, kad franšizės davėjo organizacija būtų aprūpinta visais ištekliais, kurie yra reikalingi veiklos planui įgyvendinti.
Franšizės davėjo verslo planavimo etapas baigiasi parengus veiklos planą ir biudžetą.
Vėliau turėtų būti suplanuotos tolimesnės franšizės kūrimo, franšizės tinklo palaikymo
infrastruktūros vystymo ir franšizės tinklo plėtros veiklos ir darbai. Belieka pereiti prie
jų įgyvendinimo. Apie franšizės kūrimą kalbėsime kituose šios knygos skyriuose.
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6	Franšizės sukūrimas

Priminsime, kad franšizė yra intelektinės nuosavybės, kurią sudaro franšizės davėjo
sukurtas franšizuojamo verslo modelis ir „know-how“, papildomų paslaugų ir teisių į
verslo identiteto elementus visuma, už apibrėžtą mokestį laikinai perduodama franšizės gavėjui su tikslu atkartoti franšizuojamo verslo modelį ir jį naudojant uždirbti
pelną. Verslininkas, norėdamas pradėti franšizės davėjo verslą, turi sukurti franšizę ir
jos pagrindu funkcionuojančio tinklo plėtros ir palaikymo įrankius. Franšizės sukūrimo
proceso etapai yra pavaizduoti 16 paveiksle.

„Know-how“ perdavimo
priemonių parengimas

Verslo identiteto perdavimo
priemonių parengimas

Franšizės teisinių dokumentų
sukūrimas

16 pav. Franšizės sukūrimo etapai

Franšizės kūrimas turi remtis franšizės davėjo verslo strategija ir joje apibrėžtais franšizės koncepcijos parametrais. Franšizės sukūrimas, priklausomai nuo franšizuojamo
verslo modelio, gali užimti nuo 3 iki 9 mėnesių. Nors yra įprasta, kad franšizės kūrimo
darbams atlikti yra samdomi profesionalūs konsultantai, tačiau yra būtina užtikrinti,
kad franšizės davėjo personalas aktyviai dalyvauja viso šio proceso eigoje. Franšizė ir
jos sudėtinės dalys nėra statiški – jie turi evoliucionuoti kartu su augančiu franšizės
davėjo verslu. Jei franšizės davėjo darbuotojai nėra pakankamai įtraukti į franšizės kūrimą, labai tikėtina, kad jiems bus sudėtinga užtikrinti, kad franšizės elementų kokybė
nuolatos augtų taip, kad atitiktų besiplečiančio franšizės tinklo poreikius.
Šiame skyriuje apžvelgsime kiekvieną iš minėtų etapų, juos sudarančius žingsnius ir
pasidalinsime įrankiais bei praktiniais patarimais, kurie palengvins franšizės kūrimo
darbus.

6.1 „Know-how“ perdavimo priemonių parengimas
Priminsime, kad franšizės gavėjui perduodamas franšizės davėjo sukauptas „knowhow“ sudaro didelę dalį franšizės gavėjui teikiamos vertės. Plačiąja prasme sąvoka
„know-how“ apima visą franšizės davėjo turimą intelektinį kapitalą, išskyrus verslo
identiteto elementus ir santykių kapitalą. Plačiau apie intelektinio kapitalo sudėtines
dalis kalbėjome šios knygos 3.5 skyriuje. Franšizės davėjo „know-how“ yra perduodamas gavėjams franšizės gavėjo veiklos vadovų, apmokymų ir metodinės pagalbos bei
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paslaugų pavidalu. Plačiau apie šias „know-how“ perdavimo priemones rašėme šios
knygos 5.3.2 skyriuje.
Franšizės davėjo „know-how“ perdavimo priemonių, kurios jau turėjo būti apibrėžtos
franšizės koncepcijoje, rengimo procesas yra skirstomas į penkis žingsnius, kurie yra
pavaizduoti 17 paveiksle.

„Know-how“ matricos
parengimas

Veiklos vadovų
parengimas

Apmokymo programų
parengimas

Pagalbos ir paslaugų
teikimo franšizės gavėjui
metodikų parengimas

17 pav. Franšizės davėjo „know-how“ perdavimo priemonių rengimo žingsniai

Toliau šiame skyriuje detaliai apžvelgsime kiekvieną iš nurodytų žingsnių.
6.1.1 „Know-how“ matricos parengimas
Taip vadinama „know-how“ matrica yra naudojama inventorizuojant franšizės davėjo sukauptą „know-how“, identifikuojant jo apimtį ir formą bei apibrėžiant jo perdavimo franšizės gavėjams priemones. „Know-how“ matricoje esančių duomenų pagrindu yra rengiamos visos „know-how“ perdavimo franšizės gavėjui priemonės. Šios matricos loginė
schema yra pavaizduota 18 paveiksle.

Proceso kategorija

„Know-how“ forma

„Know-how“ perdavimo
priemonė

Procesų struktūra
A

B

C

Formalizuotas

Neformali- Nestruktūzuotas
ruotas

Veiklos
vadovai

Apmokymai

Metodinė
pagalba ir
paslaugos

1. Procesas
1.1. Procedūra
1.1.1. Veiksmas
1.1.2. Veiksmas
...
2. Procesas
2.1. Procedūra
2.1.1. Veiksmas
2.1.2. Veiksmas
...
3. Procesas
3.1. Procedūra
3.1.1. Veiksmas
3.1.2. Veiksmas
...
4. Procesas
4.1. Procedūra
4.1.1. Veiksmas
4.1.2. Veiksmas
18 pav. „Know-how“ matrica
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„Know-how“ matricos rengimas prasideda nuo franšizės pagrindu veikiančio padalinio
procesų, juos sudarančių procedūrų ir jas sudarančių veiksmų apibrėžimo ir klasifikavimo.
Pažymėsime, kad toliau tekste procesus, juos sudarančias procedūras ir jas sudarančius
veiksmus apibendrintai vadinsime procesais.
Pirmiausia turime identifikuoti verslo procesus, kurie bus įgyvendinami franšizės pagrindu veikiančio padalinio veikloje. Franšizės pagrindu veikiančio padalinio procesų
visumą sudaro dviejų tipų procesai, kurie skirti:
• kurti vertę galutiniams vartotojams,
• kurti vertę franšizės gavėjui ir davėjui.
Procesų, skirtų kurti vertę galutiniams vartotojams, apibrėžimas vyksta „iš viršaus į apačią“
principu. Pirmiausiai turi būti apibrėžti stambūs verslo vertę kuriantys procesai. Tam gali
būti naudojama, pavyzdžiui, Michael Porter sukurta vertės grandinės metodika. Pavyzdinės tipinės restorano ir mažmeninės drabužių prekybos parduotuvės procesų struktūros
yra pavaizduotos 19 paveiksle.
Tipinė mažmeninės drabužių prekybos
parduotuvės procesų struktūra

Tipinė restorano procesų struktūra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiekimas ir gautų prekių valdymas
Asortimento formavimas
Maisto ir gėrimų gamybos procesas
Higienos ir maisto saugos užtikrinimas
Svečių aptarnavimas
Kasdienės procedūros
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Verslo vadyba ir aptarnavimas
Rinkodara
Papildomos vertės kūrimo procesai

•
•
•
•
•
•
•
•

Tiekimas ir gautų prekių valdymas
Asortimento formavimas ir valdymas
Klientų aptarnavimas
Kasdienės procedūros
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Verslo vadyba ir aprarnavimas
Rinkodara
Papildomos vertės kūrimo procesai

19 pav. Tipinės procesų struktūros

Toliau vyksta kiekvieno proceso detalizavimas iki procedūrų lygmens. Procedūros yra
detalizuojamos iki veiklų, o veiklos iki darbų lygmens. Procesų detalizavimo gylis labai
priklauso nuo proceso svarbos įgijant ir užtikrinant verslo konkurencinius pranašumus.
Kuo svarbesnis procesas, tuo detaliau jis turi būti skaidomas į sudedamąsias dalis. Procesų
detalizavimui gali būti naudojami įvairūs pagalbiniai įrankiai. Pavyzdžiui, gali būti naudojami Amerikos produktyvumo ir kokybės centro (angl. American Productivity and Quality Center – APQC) parengti tipinės atskirų verslo sričių procesų klasifikavimo struktūros
(angl. Process Classification Framework). Procesai gali būti vaizduojami ir grafiškai procesų
žemėlapių pavidalu, tačiau rekomenduojama juos atvaizduoti ir raštu procesų, procedūrų
ir veiksmų sąrašo pavidalu. Šios sąrašo eilutės taps „know-how“ matricos pagrindu.
Inventorizavus procesus, skirtus kurti vertę tiek galutiniams vartotojams, tiek franšizės
gavėjui ir davėjui, atliekamas jų klasifikavimas. Procesai yra skirstomi į tris pagrindines
kategorijas:
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• „A“ kategorijai yra priskiriami tie procesai, kurių itin tikslus ir nuoseklus atkartojimas franšizės pagrindu veikiančiame padalinyje sudaro prielaidas verslo konkurenciniams pranašumams atgaminti ir užtikrinti. Daroma prielaida, kad būtent šiuose
procesuose yra sukoncentruota pagrindinė verslo kuriama vertė, dėl kurios verslas
sugeba sėkmingai konkuruoti rinkoje.
• „B“ kategorijai yra priskiriami tie procesai, kurie yra svarbūs verslo konkurenciniams pranašumams atgaminti ir užtikrinti, tačiau gali būti adaptuojami kiekvieno
konkretaus franšizės gavėjo. „C“ kategorijai yra priskiriami procesai, kurie neturi
esminės įtakos užtikrinant verslo konkurencinį pranašumą. Daroma prielaida, kad
šie procesai yra reikalingi bendram verslo modelio veikimui, tačiau šie procesai
nėra tiesiogiai susiję su vertės, dėl kurios verslas sugeba sėkmingai konkuruoti
rinkoje, kūrimu.
Po to, kai yra sudaryta išsami procesų struktūra ir visi procesai yra klasifikuoti, ateina laikas
turimo „know-how“ analizei. Priminsime, kad organizacijose „know-how“ gali būti formalizuotas, neformalizuotas ir nestruktūruotas. Plačiau apie „know-how“ formas mes rašėme
šios knygos 5.3.2 skyriuje.
Turimo „know-how“ analizė yra atliekama remiantis parengta procesų struktūra. Priklausomai nuo „know-how“ formos jis gali būti perduodamas franšizės gavėjui skirtingomis
priemonėmis – veiklos vadovuose, per apmokymus ir metodinę pagalbą arba kitais būdais, tokiais, kaip, pavyzdžiui, franšizės gavėjo padalinio veiklos audito išvados ir rekomendacijos tobulinimui.
Šio etapo eigoje turėtų būti inventorizuotas kiekvieno identifikuoto proceso įgyvendinimo „know-how“, nustatyta jo kategorija ir nuspręsta, kokia apimti ir kokiomis priemonėmis šis „know-how“ bus perduodamas franšizės gavėjui. Analizei gali būti naudojamos
įvairios priemonės, tarp kurių yra dokumentų analizė, veiklos stebėjimas, interviu su darbuotojais ir t. t. Neretai pasitaiko, kad po konkretaus proceso įgyvendinimo „know-how“
inventorizavimo franšizės davėjui tenka grįžti į procesų klasifikacijos žingsnį ir patikslinti
proceso kategoriją, nes turimo „know-how“ apimtis ar forma nesudaro prielaidų tinkamai
reglamentuoti procesą.
Visapusiškai atlikta „know-how“ analizė sudaro prielaidas parengti galutinę „know-how“
matricą. Šios matricos duomenys sudaro pagrindą franšizės davėjo „know-how“ perdavimo franšizės gavėjui priemonėms parengti.
6.1.2 Veiklos vadovų parengimas
Viena iš pagrindinių priemonių franšizės davėjui perduodant sukauptą „know-how“
franšizės gavėjams yra veiklos vadovai. Veiklos vadovas yra skirtas aprašytomis instrukcijomis, rekomendacijomis, reikalavimais ir gerosios praktikos pavyzdžiais franšizės gaFranšizės sukūrimas
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vėjui perteikti franšizės davėjo sukauptą „know-how“ ir apibrėžti jo naudojimo sąlygas.
Dažniausiai yra tokie veiklos vadovai:
• padalinio atidarymo veiklos vadovas,
• padalinio veiklos vadovas,
• darbuotojų veiklos vadovas.
Veiklos vadovuose yra aprašomi procesų, procedūrų ir veiksmų įgyvendinimo nuoseklumas ir susijusios rekomendacijos bei patarimai, kokybės standartai ir reikalavimai atskirų
procesų rezultatams. Dokumentų šablonai, schemos, tikrinimo lapai ir kiti veiklos vadovų
tekstą papildantys dokumentai yra pateikiami prieduose. Procesų aprašymas yra vykdomas vadovaujantis „know-how“ matrica – „A“ kategorijos procesai yra aprašomi detaliausiai, „B“ mažesniu detalumu, o „C“ bendriausiai.
Padalinio atidarymo veiklos vadovo paskirtis – franšizės gavėjui perduoti davėjo „knowhow“, susijusį su verslo procesų įgyvendinimu nuo franšizės sutarties pasirašymo iki
padalinio veiklos pradžios, reglamentuoti atitinkamus franšizės gavėjo veiksmus bei
šiame etape numatyti franšizės davėjo ir gavėjo sąveiką bei tarpusavio įsipareigojimus.
Gerai parengtas ir išsamus padalinio atidarymo veiklos vadovas sudaro prielaidas atidaryti efektyvų, rezultatyvų ir savalaikį naują padalinį bei jo atitikimą franšizės davėjo
standartams ir reikalavimams. Jis taip pat leidžia franšizės davėjui mažinti išteklių (laiko ir finansinių), investuojamų į tiesioginę pagalbą gavėjui naujo padalinio atidarymo
metu, apimtį. Padalinio atidarymo veiklos vadovas dažniausiai yra sudaromas pagal šią
tipinę struktūrą:
• padalinio įrengimo ir atidarymo veiklos planavimas,
• patalpų paieška ir nuoma,
• licencijų ir leidimų gavimas,
• interjero ir eksterjero projektavimas,
• statyba ir remontas,
• padalinio įrengimas,
• draudimas,
• atsiskaitymų, apskaitos ir verslo valdymo organizavimas,
• vidinių ir išorinių verslo identiteto elementų įrengimas,
• pirminis tiekimo ir gautų prekių valdymo organizavimas,
• pirminis asortimento formavimas,
• pirminė personalo paieška, atranka ir įdarbinimas,
• personalo apmokymai,
• ilgalaikių rinkodaros priemonių parengimas,
• rinkodaros planas iki padalinio atidarymo,
• 2–4 savaičių iki iškilmingo atidarymo veiklos planavimas,
• iškilmingo padalinio atidarymo planavimas ir įgyvendinimas,
• 2–6 savaičių po iškilmingo atidarymo veiklos planavimas,
• franšizės davėjo palaikymas.
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Tipinė padalinio atidarymo veiklos vadovo struktūra gali būti trumpinama arba praplečiama priklausomai nuo verslo modelio ir franšizės gavėjui perduodamo „know-how“.
Neretai pasitaiko, kad padalinio atidarymo veiklos vadovas nėra rengiamas kaip atskiras
dokumentas, o yra integruojamas į padalinio veiklos vadovą.
Padalinio veiklos vadovo paskirtis – franšizės gavėjui perduoti davėjo „know-how“, susijusį
su verslo procesų įgyvendinimu einamosios franšizės pagrindu veikiančio padalinio veiklos metu, reglamentuoti atitinkamus franšizės gavėjo veiksmus bei šiame etape numatyti
franšizės davėjo ir gavėjo sąveiką ir tarpusavio įsipareigojimus. Gerai parengtas ir išsamus
padalinio veiklos vadovas sudaro prielaidas sklandžiai ir pelningai franšizės gavėjo verslo
veiklai bei jos atitikimą franšizės tinklo veiklos ir kokybės standartams. Jis taip pat leidžia
franšizės davėjui sumažinti einamosios pagalbos ir aktyvaus dalyvavimo kiekvieno franšizės gavėjo veikloje apimtį. Padalinio veiklos vadovo struktūra yra identiška „know-how“
matricoje pateiktai procesų struktūrai. Tipinis padalinio veiklos vadovas apima tokius procesus kaip asortimento valdymas, tiekimo organizavimas, prekių pardavimo ar paslaugos
teikimo organizavimas, klientų aptarnavimas, kasdienių procedūrų organizavimas, kokybės kontrolė, žmogiškųjų išteklių valdymas, rinkodara, verslo vadyba ir t. t. Papildomai padalinio veiklos vadove turi atsirasti skyriai, kurie apibūdina naudojimosi veiklos vadovu
principus ir taisykles, franšizuojamo verslo modelio ir franšizės istorijos pristatymą, franšizės tinklo veiklos principus, franšizės gavėjo teises ir pareigas, priklausančias nuo davėjo
vykdomos kontrolės, ataskaitų teikimą, franšizės mokesčių apskaičiavimą ir kitus franšizės
gavėjo įsipareigojimus davėjui.
Parengti padalinio atidarymo ir veiklos vadovai yra dažniausiai skirti pačiam franšizės gavėjui ir jo aukščiausios grandies vadovams, kurie privalo turėti visuminį supratimą apie
franšizės pagrindu veikiančio padalinio veiklos organizavimą. Funkciniams franšizės pagrindu veikiančio padalinio darbuotojams nėra būtina skaityti ir žinoti viso veiklos vadovų
turinio. Jiems turėtų būti aktualios tik tos nuostatos, kurios yra susijusios su jų tiesioginėmis funkcijomis ir atliekamais darbais. Jiems yra rengiami darbuotojų veiklos vadovai.
Darbuotojų veiklos vadovai yra skirti konkrečių pareigybių franšizės gavėjo darbuotojams
perduoti davėjo „know-how“, susijusį su jų tiesiogine atsakomybe, apibrėžti jų darbus ir
funkcijas, atsakomybės ir teisės bei jų veiklos efektyvumo, rezultatyvumo ir kokybės standartus. Kiekvienai pareigybei turėtų būti rengiamas atskiras darbuotojo veiklos vadovas.
Šie vadovai yra rengiami padalinio veiklos vadovo pagrindu. Paprasčiausi darbuotojų veiklos vadovai yra tiesiog sudaryti iš atskirų procedūrų ir veiksmų įgyvendinimo instrukcijų.
Pažangesni gali apimti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, atestavimo, pasiekimų vertinimo ir kitas nuostatas.
Veiklos vadovai franšizės gavėjams gali būti pateikiami klasikiniu popieriniu formatu arba
šiuolaikiškai – informacinių technologijų pagalba. Modernių technologijų galimybių panaudojimas leidžia ne tik pagerinti veiklos vadovų informacijos struktūravimą, palengvinti
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jo naudojimą, padidinti jo prieinamumą ir patogumą, bet ir supaprastinti atnaujinimus bei
jame esančios konfidencialios informacijos apsaugą. Prieš pradedant taikyti veiklos vadovus naujose rinkose, turi būti įvertintas jų nuostatų atitikimas šios rinkos specifikai. Jei yra
akivaizdu, kad veiklos vadove aprašyti procesai, procedūros ir standartai neatitinka naujos
rinkos specifikos, jie turi būti atitinkamai adaptuoti.
Parengti veiklos vadovai sudaro pagrindą parengti apmokymo programas. Apie jas kalbėsime kitame skyriuje.
6.1.3 Apmokymo programų parengimas
Franšizės gavėjų ir jų darbuotojų apmokymas – geriausias būdas ne tik efektyviai perteikti veiklos vadovuose esantį formalizuotą „know-how“, bet ir pasidalinti neformalizuotų „know-how“, praktiškai parodyti skirtingų procedūrų ir veiksmų įgyvendinimą.
Apmokymai yra skirstomi į šias kategorijas:
• Pradiniai apmokymai, kurie yra skirti pradinėms verslo valdymo ir konkrečių
funkcijų vykdymo kompetencijoms ugdyti ir perduoti susijusį franšizės davėjo
„know-how“ .
• Periodiniai apmokymai, kurie yra skirti planiškai verslo valdymo ir konkrečių
funkcijų vykdymo kompetencijoms ugdyti ir perduoti susijusį franšizės davėjo
„know-how“ .
• „Ad-hoc“ apmokymai, kurie yra skirti franšizės gavėjų kompetencijoms ugdyti
netipinėse verslo situacijose.
Pirmiausia turi būti apibrėžta, kokias pradinio ir periodinio apmokymo programas yra
planuojama rengti. Dažniausiai apmokymo programos yra formuojamos atitinkamai
su padalinio veiklos vadovuose pateikta procesų struktūra. Apmokymo programos
turėtų būti skirtos konkrečios pareigybės darbuotojams – franšizės gavėjo verslo vadovams, gamybos, klientus aptarnaujančiam ir kitas funkcijas vykdančiam personalui.
Apmokymo programas sudaro šios dalys:
• apmokymo tikslas ir uždaviniai,
• turinys,
• kompetencijos, kurias įgis apmokymus baigęs asmuo,
• mokymo (-si) metodai,
• įgytų kompetencijų įvertinimo būdai,
• mokomoji medžiaga ir techninės priemonės,
• lektorių patirtis ir kompetencijos,
• reikalavimai dalyviams.
Franšizės davėjas turėtų užtikrinti, kad apmokymus franšizės gavėjo darbuotojams vestų
apmokymų srityje ypač patyrę ir tam tinkamą kvalifikaciją turintys asmenys. Neretai atsitinka, kad didžiausią patirtį turintys franšizės davėjo darbuotojai, kurie galėtų vesti apmo-
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kymus, neturi tam tinkamos kvalifikacijos. Tokiu atveju franšizės davėjas turėtų pasirūpinti
šių darbuotojų papildomais apmokymais.
Apmokymai gali būti organizuojami tiek franšizės davėjo, tiek gavėjo padaliniuose. Apmokymų priemonės – skaidrės, užduotys ir dalomoji medžiaga – turi būti rengiamos atitinkamai su veiklos vadovų nuostatomis. Tokiu būdu yra kuriamos papildomos prielaidos
franšizės gavėjo veiklai atitikti davėjo keliamus reikalavimus. Apmokymuose ypač daug
laiko turi būti skirtą praktinėms užduotims ir bandymams. Taip pat yra rekomenduojama,
kad apmokymus baigę asmenys būtų testuojami, siekiant įvertinti jų pasirengimą vykdyti
darbo funkcijas. Neretai yra naudojami ir nuotolinio mokymosi priemonės – video pamokos ar hibridinio mokymo metodikos.
Dažniausiai franšizės sutartyje yra apibrėžiama apmokymų, kurie bus teikiami be papildomo užmokesčio, apimtis. Papildomi apmokymai už papildomą užmokestį gali būti organizuojami, jei to pageidauja franšizės gavėjas arba jei franšizės davėjas, vertindamas gavėjo
veiklos rezultatus, mano, kad tai yra būtina.
6.1.4 Pagalbos ir paslaugų teikimo franšizės gavėjui metodikos parengimas
Pagalbos ir paslaugų teikimas franšizės gavėjams yra neatsiejama franšizavimo santykių dalis. Šios priemonės sudaro prielaidas perduoti neformalizuotą ir nestruktūrizuotą
„know-how“ franšizės gavėjams. Jos taip pat leidžia franšizės gavėjams gauti operatyvų
atsakymą iš kompetentingų franšizės davėjo specialistų į iškilusius klausimus. Franšizės
davėjai gavėjams teikia metodinę pagalbą, įgyvendina kontrolę, teikia rekomendacijas tobulinimui bei kitas paslaugas.
Metodinė pagalba dažniausiai yra teikiama šiose srityse – įrengiant ir atidarant padalinį,
įgyvendinant padalinio procesus ir valdant verslą. Pagalba gali būti teikiama įvairiais būdais: tai gali būti nuotolinės konsultacijos (telefonu, elektroniniu paštu, intranete ir kitomis
priemonėmis), tiesioginės konsultacijos franšizės gavėjo padalinyje arba franšizės davėjo
būstinėje. Dažniausiai franšizės sutartyje yra apibrėžiama minimali pagalbos apimtis, kuri
bus teikiama franšizės gavėjui be papildomo užmokesčio. Papildoma pagalba už papildomą užmokestį gali būti teikiama, jei to pageidauja franšizės gavėjas arba jei franšizės
davėjas, vertindamas gavėjo veiklos rezultatus, mano, kad tai yra būtina.
Tam, kad metodinė pagalba būtų teikiama efektyviai ir rezultatyviai, franšizės davėjas turi
pasirengti ją teikti ir nuolatos tobulinti jos teikimo priemones. Pirmiausiai franšizės davėjas
turėtų užtikrinti, kad gavėjas turi galimybę gauti pagalbą tada, kai jam jos reikia. Tam gali
būti organizuojamos „karštos“ telefono linijos, kurios yra prieinamos franšizės gavėjams
darbo metu. Tam, kad teikiama pagalba būtų ne tik savalaikė, bet ir naudinga, davėjas turi
užtikrinti, kad yra sistemingai kaupiami, analizuojami, saugomi ir naudojami neformalizuoto ir nestruktūrizuoto „know-how“ elementai – arba konkrečių problemų sprendimai.
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Viena iš geriausių metodinės pagalbos teikimo palaikymo priemonių – sprendimų paramos informacinė sistema (angl. decision support systems). Sprendimų paramos sistema –
tai rinkinys priemonių, kurios leidžia konkrečiu atveju kreiptis į reikiamus informacijos
šaltinius, gauti šią informaciją, ją apdoroti ir pateikti reikiamu pavidalu. Reikia pažymėti,
kad pačios sistemos sprendimų nepriima, tačiau jos sudaro galimybes jas naudojančiam
asmeniui patogiai įvertinti galimas sprendimo alternatyvas.
Franšizės davėjas turi teisę ir pareigą kontroliuoti kiekvieno franšizės gavėjo valdomo
padalinio veiklą. Kontrolės tikslas – užtikrinti franšizės gavėjo valdomo padalinio veiklos
atitikimą davėjo standartams ir jos nuolatinį gerinimą. Franšizės davėjo vykdoma franšizės gavėjo kontrolė yra nukreipta į pažeidimų franšizės gavėjo valdomo padalinio veikloje
prevenciją, identifikavimą ir panaikinimą. Atkreipiame dėmesį, kad pažeidimais laikomi
tokie nukrypimai nuo veiklos vadovuose apibrėžtų procesų organizavimo ir vykdymo
standartų:
• „A“ kategorijos procesų atveju pažeidimu laikomas tiek nustatyto proceso rezultato
nepasiekimas, tiek apibrėžtos jo siekimo tvarkos nesilaikymas;
• „B“ ir „C“ kategorijų procesų atveju pažeidimu laikomas nustatyto proceso rezultato
nepasiekimas.
Tam, kad franšizės davėjas galėtų užkirsti kelią pažeidimams arba nustatyti jau padarytus pažeidimus, jis turi aktyviai taikyti įvairias kontrolės priemones. Tarp dažniausiai
franšizės davėjų taikomų kontrolės priemonių yra šios:
• Franšizės gavėjo valdomo padalinio auditas. Audito metu tikrinama, ar franšizės
gavėjo padalinyje vykstantys procesai organizuojami ir vykdomi laikantis veiklos
vadovuose nustatytų standartų. Audito metu taip pat gali būti tikrinama bet kokia
franšizės gavėjo valdomame padalinyje saugoma dokumentacija. Auditas gali būti
dviejų tipų: planinis ir neplaninis. Planinio audito diena ir laikas su franšizės gavėju
derinami iš anksto, neplaninio audito diena ir laikas su franšizės gavėju nėra derinami.
• Slapto pirkėjo tyrimas franšizės gavėjo valdomame padalinyje. Slapto pirkėjo tyrimo metu tikrinama klientų aptarnavimo, asortimento valdymo ir kitų klientams
matomų procesų kokybė franšizės gavėjo valdomame padalinyje. Slapto pirkėjo
tyrimo atlikimo diena ir laikas su franšizės gavėju nėra derinami.
• Franšizės gavėjo valdomo padalinio darbuotojų žinių testavimas. Darbuotojų
žinių testavimo metu tikrinama, ar franšizės gavėjo padalinyje dirbantys darbuotojai turi pakankamas žinias, reikalingas franšizės gavėjo valdomame padalinyje
vykstančių procesų organizavimui ir vykdymui laikantis veiklos vadovuose
nustatytų standartų. Darbuotojų žinių patikrinimo diena ir laikas su franšizės
gavėju derinami iš anksto.
• Klientų pageidavimų ir nusiskundimų priėmimo sistema. Centralizuotos klientų
pageidavimų ir nusiskundimo sistemos turėjimas leidžia franšizės davėjui tiesiogiai
iš pirmų rankų gauti informaciją apie gavėjų padaliniuose esančius pažeidimus.
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Sistema turėtų leisti klientams pranešti apie pažeidimą bet kuriuo paros metu
jam patogiomis priemonėmis (telefonas, elektroninis paštas, atsiliepimo forma
franšizės davėjo interneto tinklapyje ir t. t.).
• Netiesioginė kontrolė. Netiesioginė kontrolė yra vykdoma analizuojant iš franšizės
gavėjų ir kitų informacijos šaltinių (pavyzdžiui, tiekėjų ar valstybinių institucijų)
gaunamus duomenis. Yra siekiama nustatyti netipinius duomenų masyvus, kurie
prieštarauja vienas kitam ir sukuria pagrindą įtarti pažeidimą. Dažniausiai tokia
netiesioginė kontrolė yra vykdoma pasitelkiant pajėgias informacines sistemas,
gebančias pagal užduotus algoritmus analizuoti didelius duomenų kiekius.
Kontrolės priemonių taikymo metu nustatyti procesų organizavimo ir vykdymo standarto pažeidimai skirstomi į tris arba penkis lygius, pavyzdžiui, trijų lygių pažeidimai
yra tokie:
• 3 lygio pažeidimai – mažai reikšmingi pažeidimai,
• 2 lygio pažeidimai – reikšmingi pažeidimai,
• 1 lygio pažeidimai – kritiniai pažeidimai.
Franšizės gavėjo valdomo padalinio darbuotojų žinių nepakankamumas yra taip pat
prilyginamas procesų organizavimo ir vykdymo standarto pažeidimams:
• 3 lygio pažeidimai – mažai reikšmingi pažeidimai: padalinio darbuotojų žinių lygis
sudaro vidutiniškai 80 proc. nuo pageidaujamo darbuotojų žinių lygio;
• 2 lygio pažeidimai – reikšmingi pažeidimai: padalinio darbuotojų žinių lygis sudaro
vidutiniškai 50 proc. nuo pageidaujamo darbuotojų žinių lygio;
• 1 lygio pažeidimai – esminiai pažeidimai: padalinio darbuotojų žinių lygis sudaro
vidutiniškai 30 proc. nuo pageidaujamo darbuotojų žinių lygio.
Sankcijų taikymas yra būtinas tam, kad būtų užtikrintas franšizės gavėjo veiklos atitikimas davėjo nustatytiems standartams. Nustačius pažeidimus, franšizės davėjas franšizės gavėjui gali taikyti šias sankcijas:
• 3 lygio pažeidimai – mažai reikšmingi pažeidimai. Nustatęs 3 lygio pažeidimą
franšizės davėjas skiria franšizės gavėjui įspėjimą ir nurodo terminą, iki kurio
franšizės gavėjas įpareigojamas pašalinti nustatytus netinkamai organizuojamo ar
vykdomo proceso trūkumus. Per ataskaitinį periodą, pavyzdžiui, vienerius metus,
gauti trys 3 lygio pažeidimai gali būti prilyginami vienam 2 lygio pažeidimui.
• 2 lygio pažeidimai – reikšmingi pažeidimai. Nustatęs 2 lygio pažeidimą franšizės
davėjas skiria franšizės gavėjui įspėjimą ir nurodo terminą, iki kurio franšizės
gavėjas įpareigojamas pašalinti nustatytus netinkamai organizuojamo ar vykdomo
proceso trūkumus bei gali taikyti franšizės sutartyje numatytas finansines sankcijas.
Per ataskaitinį periodą, pavyzdžiui, vienerius metus, gauti trys 2 lygio pažeidimai
gali būti prilyginami vienam 1 lygio pažeidimui.
• 1 lygio pažeidimai – esminiai pažeidimai. Nustatęs 1 lygio pažeidimą franšizės davėjas
gali skirti franšizės gavėjui finansinę nuobaudą ir įpareigoja franšizės gavėją pašalinti
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nustatytus netinkamai organizuojamo ar vykdomo proceso trūkumus nedelsiant.
Išskirtiniais atvejais franšizės davėjas gali svarstyti ir franšizės sutarties nutraukimą.
Kontrolės priemonių taikymas yra neatsiejamas nuo pasiūlymų tobulinimui teikimo. Kai
gavėjas nesugeba savarankiškai pašalinti nustatyto pažeidimo, franšizės davėjas turėtų
savo iniciatyva užtikrinti, kad pažeidimas būtų pašalintas ir nesikartotų. Tai gali būti padaryta organizuojant „ad-hoc“ darbuotojų apmokymus arba teikiant metodinę pagalbą.
Kitų paslaugų, kurias franšizės davėjas gali teikti franšizės gavėjui, spektras gali būti
labai platus. Šių paslaugų asortimentas priklauso nuo franšizuojamo verslo modelio ir
franšizės koncepcijos nuostatų. Dažnai pasitaiko, kad franšizės davėjas gavėjams teikia
centralizuotas personalo paieškos ir atrankos, rinkodaros, tiekimo grandinės valdymo ir
kitas paslaugas.

6.2	Verslo identiteto perdavimo priemonių parengimas
Verslo identiteto priemonės apima pagrindinį verslo prekės ženklą, pagalbinius produktų ar paslaugų prekės ženklus ir tokius identiteto elementus, kaip dizainas, personažai ir t. t. Šios knygos skyriuje 3.4.3 rašėme, kad verslo identiteto elementai ilguoju
laikotarpiu gali tapti išskirtinio konkurencinio pranašumo šaltiniais. Tam, kad verslo
identiteto elementai taptų pagrindine verslo vertės dalimi, franšizės davėjas turi kryptingai investuoti į savo identiteto elementų stiprinimą, jų žinomumo didinimą ir į savo
reputacijos gerinimą. Taip pat yra būtina, kad šie identiteto elementai būtų tinkamai
apsaugoti.
Identiteto elementų perdavimo franšizės gavėjams priemonių rengimas nėra sudėtingas, nors ir gali užimti pakankamai daug laiko. Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti
franšizės davėjas, yra šie:
• Verslo identiteto elementų tinkamumo įvertinimas. Franšizės davėjas turi patikrinti, ar tikslinėse plėtros rinkose verslo identiteto elementai ir jose naudojami
žodžiai ar frazės nesukelia neigiamų asociacijų vietiniams gyventojams, ar tokie
verslo identiteto elementai jau nėra naudojami, ar juos nereikės adaptuoti naujai
rinkai.
• Verslo identiteto elementų teisinis apsaugojimas. Visi verslo identiteto elementai, kurie gali būti aiškiai apibrėžti ir yra vertingi verslui, turėtų būti patentuojami
ar apsaugomi kitais teisiniais būdais. Tai yra būtina sąlyga verslo plėtrai franšizės
būdu. Prekinių ženklų registravimas ir patentavimas yra specifinis procesas, taigi
siekiant jį įgyvendinti patartina konsultuotis su patentiniais patikėtiniais ir kitais
šios srities specialistais.
• Verslo identiteto naudojimo vadovų parengimas. Tam, kad franšizės gavėjai
aiškiai žinotų, kaip jie gali ir kaip negali naudoti franšizuojamo verslo identiteto

102

Franšizės sukūrimas

elementus, turi būti parengti išsamūs ir vizualūs verslo identiteto naudojimo vadovai. Dažniausiai yra rengiami šie vadovai – verslo stiliaus vadovas, verslo prekės
ženklo naudojimo vadovas, padalinio interjero ir eksterjero dizaino vadovai ir t. t.
Tam tikrose šalyse galioja griežtos taisyklės, reikalaujančios, kad viešai demonstruojamuose prekės ženkluose esantys žodžiai būtų pateikti ir vietine kalba. Franšizės davėjas turi būti pasiruošęs taip adaptuoti savo identiteto elementus, kad jie atitiktų vietinius reikalavimus, bet tuo pačiu metu neprarastų savo išskirtinumo ir vertės.
Įsimenantys ir apsaugoti identiteto elementai, kurių naudojimas yra detaliai reglamentuotas atitinkamuose vadovuose, leidžia franšizės davėjui ne tik patogiai juos perduoti
franšizės gavėjams, bet ir užtikrinti, kad šie nepasisavintų ar nenaudotų identiteto elementų ne pagal paskritį.

6.3 Franšizės davėjo teisinių dokumentų sukūrimas
Neretai būsimi franšizės davėjai, ieškodami pagalbos franšizės sukūrimo srityje, pirmiausiai kreipiasi į teisininkus, kurie, kaip kartais pasitaiko, rekomenduoja franšizės
kūrimą pradėti nuo franšizės sutarties rengimo. Kai kurie iš jų net sugeba franšizės sutartį pristatyti kaip pagrindinį ir vienintelį būtiną franšizės elementą. Be abejo, gerai
parengtoje franšizės sutartyje atsispindi visos esminės franšizės sąlygos, tačiau jas tinkamai sumodeliuoti ir priimti pagrįstus sprendimus dėl jų parametrų yra įmanoma tik
tada, kai būsimas franšizės davėjas padarė išsamius namų darbus – parengė franšizės
koncepciją, franšizės vystymo ir franšizės tinklo plėtros planą bei visą dokumentų, skirtų jo sukauptam „know-how“ perduoti franšizės gavėjams, paketą. Jei būsimas franšizės davėjas, neatlikęs namų darbų, „nuo nulio“ pradės rengti franšizės sutartį, jis gaus
bevertį dokumentą ir garantuotus ginčus su franšizės gavėjais ateityje.
Taigi franšizavimo teisinių dokumentų rengimas, kaip ir visi kiti franšizės sukūrimo etapai, yra aiškiai struktūrizuotas ir nuosekliai įtraukiamas į bendrą franšizės sukūrimo procesą. Franšizės teisinių dokumentų sukūrimo žingsniai yra pavaizduoti 20 paveiksle.
Teisinio franšizės
pardavimo-pirkimo
algoritmo parengimas

Franšizės sąlygų
santraukos parengimas

Konfidencialumo
susitarimo parengimas

Franšizės sutarties
parengimas

20 pav. Franšizės teisinių dokumentų sukūrimas
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ze iki franšizės sutarties pasirašymo ir atitinkamų pradinių mokesčių sumokėjimo. Šis
algoritmas vėliau yra integruojamas į franšizės gavėjų pritraukimo metodiką, su juo yra
suderinamos atitinkamos franšizės rinkodaros priemonės. Šis algoritmas yra savotiškas
planas, skirtas užtikrinti, kad interesantų transformacija į franšizės gavėjus vyksta sistemingai ir nesudaro prielaidų neigiamoms teisinėms pasekmėms.
Po franšizės pardavimo–pirkimo algoritmo parengimo seka franšizės sąlygų santraukos parengimas. Šio žingsnio tikslas – glaustai ir struktūrizuotai apibrėžti visas pagrindines franšizės santykių tarp davėjo ir gavėjo sąlygas, apimančias abiejų šalių įsipareigojimus, teises ir atsakomybes. Šis dokumentas yra savotiškas tiltas tarp franšizės
vadybinės ir teisinės dalies. Jis turėtų užtikrinti, kad teisininkai, rengsiantys konfidencialumo ir franšizės sutartis, į šiuos dokumentus tinkamai įtrauktų visas jau parengtose
vadybiniuose dokumentuose įvardytas franšizės sąlygas, nuostatas ir parametrus. Jis
yra rengiamas šių dokumentų pagrindu – franšizės koncepcija, franšizės davėjo verslo
strategija, veiklos vadovai, apmokymo programos, pagalbos ir paslaugų teikimo franšizės gavėjui metodikos. Tokios santraukos parengimas yra ypač naudingas tiems franšizės davėjams, kurie planuoja plėtrą skirtingose pasaulio šalyse, nes ji leidžia greitai ir
patogiai harmonizuoti pagrindines franšizės sąlygas su bet kuria atskiros šalies teisine
ir įstatymine baze.
Parengta franšizės sąlygų santrauka ir teisinis franšizės pardavimo–pirkimo algoritmas
sudaro tvirtą pagrindą konfidencialumo ir franšizės sutartims rengti. Šiuos darbus yra
rekomenduojama patikėti profesionaliems teisės specialistams. Konfidencialumo susitarimo paskirtis – užtikrinti, kad būtų tinkamai apibrėžta ir apsaugota iki franšizės
sutarties pasirašymo potencialiam franšizės gavėjui atskleidžiama konfidenciali franšizės davėjo informacija. Priminsime, kad franšizės sutartis yra formalizuotas susitarimas,
pagal kurį franšizės davėjas suteikia franšizės gavėjui teisę laikinai naudoti jo pavadinimo, prekių ir (ar) paslaugų ženklų, rinkodaros sistemos, gamybos ar paslaugų teikimo
technologijų bei verslo valdymo metodų visumą už tam tikrą mokestį.
Rengiant franšizės sutartį ir susijusius dokumentus yra ypatingai svarbu užtikrinti jų
atitikimą tos šalies, kurios jurisdikcijoje bus pasirašoma franšizės sutartis ir vykdoma
franšizės tinklo veikla, teisinio reguliavimo specifikai. Kitame skyriuje pateiksime teisinio franšizavimo reguliavimo Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje apžvalgą.
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7	Franšizavimo teisinis reguliavimas
Baltijos šalyse ir Baltarusijoje

Šio skyriaus sukūrimą inicijavo advokatų kontoros „Varul“ biurai Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje kartu su advokatų kontoros „Peterka&Partners“ biuru Baltarusijoje.

7.1 Franšizės teisinis reguliavimas Lietuvoje
Pasirašant franšizės sutartį svarbu priimti sudėtinius sprendimus, kuriems yra būtinas
įvairių teisinių aspektų apsvarstymas. Be to, priimant sprendimus vertėtų prisiminti,
kad franšizės santykiai yra labiau specialios sutartinės nuostatos (sąlygos) nei bendra
informacija, gaunama iš franšizės davėjo ir esamų franšizės gavėjų bei kitų šaltinių.
7.1.1 Pagrindiniai teisiniai dokumentai, reguliuojantys franšizavimą
Lietuva gana ilgai neturėjo franšizės santykių reguliavimo. Anksčiau franšizės sutartys
buvo sudaromos ir vykdomos remiantis bendraisiais civilinės ir sutarčių teisių principais.
Viskas pasikeitė, kai Lietuvoje 2001 metų liepos 1 d. buvo išleistas pataisytas Lietuvos
Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas), kuriame nustatytas franšizės
teisinis reguliavimas. Šiuo metu Civilinis kodeksas turi visą skyrių, skirtą franšizei – tai 6
Civilinio kodekso XXXVII skyrius „Franšizė“.
Be Civilinio kodekso franšizavimą Lietuvoje netiesiogiai reglamentuoja taip pat daugelis įstatymų ir nuostatų:
• Mokesčių įstatymai ir nuostatai (Pelno mokesčio įstatymas, Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymas, Mokesčių administravimo įstatymas ir t. t.);
• Įstatymai ir nuostatos konkurencijos srityje (Konkurencijos įstatymas ir t. t.);
• Intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymai ir nuostatai (Patentų įstatymas, Prekių
ženklų įstatymas, Dizaino įstatymas, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas ir
t. t.).
Paprastai franšizės sutartys yra kompleksinės ir apima skirtingų problemų įvairovę. Taigi aukščiau nurodytas įstatymų sąrašas, be jokių abejonių, yra išsamus. Priklausomai nuo
franšizės modelio (pavyzdžiui, suteiktų prekių arba franšizės verslo modelio), franšizės
objekto (pavyzdžiui, restorano paslaugų arba tam tikrų medicinos preparatų prekybos
franšizės), kitų ypatingų specialios franšizės suteikimo sąlygų gali tekti apsvarstyti kitokias
įstatymų ir nuostatų sąlygas.
Franšizavimo teisinis reguliavimas Baltijos šalyse ir Baltarusijoje
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Taip pat būtina nepamiršti, kad 2004 m. gegužės mėnesio 1 d., kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą kaip visateisė narė, franšizės teisinis reguliavimas taip pat tapo reglamentuojamas Europos Sąjungos teisinių dokumentų (aktų), iš kurių kai kurie yra taikomi
tiesiogiai.
Europos Sąjungos konkurencijos įstatymai yra glaudžiai susiję su franšizės sutartimis.
Pavyzdžiui, sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo numato bendrą konkurencijos klausimų reguliavimą; 2010 m. balandžio 20 d. buvo patvirtintas Komisijos reglamentas (ES)
Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo
vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims bei jų taikymo gairės vertikaliems
apribojimams, kurie numato tam tikras išimtis taip vadinamiesiems „vertikaliems susitarimams“. Gairės numato specialiųjų sąlygų apibūdinimą bei išdėstytus reikalavimus,
kurių turi būti laikomasi franšizių sutartyse tarp įmonių, veikiančių skirtinguose produkto
gamybos ir paskirstymo / tiekimo lygmenyse.
7.1.2 Franšizavimo arba franšizės sutarties samprata (apibrėžimas)
Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato franšizavimo teisinės apibrėžties. Tačiau franšizės sutartis yra apibrėžiama kaip sutarties rūšis, kurioje vienas subjektas (franšizės davėjas) prisiima įsipareigojimą suteikti kitam subjektui (franšizės gavėjui) teisę franšizės gavėjo verslo veikloje už atlyginimą tam tikrą laikotarpį arba nenurodant laikotarpio naudoti
išskirtinių teisių kompleksą, priklausantį franšizės davėjui, kai kita šalis (franšizės gavėjas)
yra įpareigojamas sumokėti už tai atlyginimą, nustatytą sutartyje (Civilinio kodekso 6.766
straipsnio, 1 dalis).
Kitaip tariant, franšizė yra suprantama kaip specialus susitarimas (sutartinio leidimo
rūšis), kai franšizės davėjas suteikia franšizės gavėjui teisę naudotis savo pramoninės ir
intelektinės nuosavybės paketu, kuris gali susidėti iš šių elementų:
• prekės ženklų;
• įmonės pavadinimo ir ženklų;
• pramoninio dizaino;
• autorinių teisių;
• patentų;
• naudingų verslo ir valdymo modelių bei technikos / metodikos;
• franšizės davėjo sukaupto „know-how“;
• kitos pramoninės ir intelektinės nuosavybės, pavyzdžiui, svarbių aspektų,
naudojamų parduodant prekes, teikiant paslaugas arba vykdant darbus galutiniams naudotojams.
Be to, specialiai franšizės sutarčiai šalys gali numatyti apribojimus, tokius kaip teritorija
arba komercinės veiklos rūšis, kai franšizės gavėjas gali naudotis franšizės objektu (pramonine arba intelektine nuosavybe, pavyzdžiui, išskirtinėmis teisėmis, verslo reputacija
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ir komercine patirtimi). Šalys visada turi atitikti konkurencijos įstatymo reikalavimus prieš
numatydamos tokius apribojimus.
Tačiau reikia prisiminti, kad visa franšizės davėjo sukaupta pramoninė ir intelektinė nuosavybė tampa franšizės gavėjo nuolatine nuosavybe franšizės sutarties pagrindu. Remiantis
franšizės sutartimi, franšizės gavėjas įgyja teisę laikinai naudotis franšizės davėjo pramonine ir intelektine nuosavybe už atitinkamą atlyginimą bei turi nutraukti bet kokį naudojimąsi ja nedelsiant po sutarties pasibaigimo arba nutraukimo. Neatitikus reikalavimų
franšizės davėjas gali pritaikyti rimtas sankcijas, remdamasis franšizės sutarties terminais
ir sąlygomis.
7.1.3 Franšizės sutarties pagrindiniai teisiniai terminai ir sąlygos
Kaip jau minėta, Civilinis kodeksas yra pagrindinis įstatymų sąvadas, smulkiai išdėstantis
franšizės sutarčių sudarymą, t. y. patį sudarymą, pataisymus, nutraukimą, formą bei turinį. Nors Civilinis kodeksas neturi išsamaus franšizės sutarties terminų ir sąlygų sąrašo, jis
smulkiai paaiškina arba bent jau pamini būtinus reikalavimus, taikomus franšizės sutartims.
Franšizės sutarties šalys. Civilinis kodeksas numato, kad tik įmonės arba verslininkai (antrepreneriai) Lietuvoje gali veikti kaip šalys pagal franšizės sutartį, t. y. tik įmonės arba fiziniai asmenys, užsiimantys verslo veikla, gali sudaryti franšizės sutartis (Civilinio kodekso
6.766 straipsnis 3 dalis).
Franšizės sutarties forma, atlyginimas ir registracija. Prašome atkreipti dėmesį į pagrindinius franšizės sutarties formos, turinio ir registracijos privalomus reikalavimus:
• Franšizės sutartys turi būti sudaromos raštu. Neatitikimas šiam reikalavimui anuliuoja ir padaro sutartį negaliojančią (Civilinio kodekso 6.767 straipsnis 1 dalis).
• Franšizės sutartis turi būti atlygintina (Civilinio kodekso 6.769 straipsnis 1 dalis).
Šalys yra laisvos susitarti dėl atlyginimo apskaičiavimo ir apmokėjimo procedūrų,
tačiau atlyginimas turi būti sumokamas visais atvejais (Civilinio kodekso 6.767
straipsnis 2 dalis).
• Franšizės sutarties sudarymo faktas turi būti įtrauktas į Juridinių asmenų registrą,
kuriame yra įregistruojamas franšizės davėjo verslas. Kai franšizės davėjo verslas yra įregistruojamas užsienio šalyje, įrašas apie franšizės sutarties sudarymą
turi būti įtrauktas į Juridinių asmenų registrą tos šalies, kurioje franšizės gavėjas
yra įregistruojamas (pavyzdžiui, jei franšizės gavėjas yra Lietuvoje registruojama
įmonė, įrašas apie franšizės sutartį turi būti įtrauktas į valstybinės įmonės Registrų
centro Juridinių asmenų registro duomenų bazę). Tokia registracija yra privaloma,
o neįregistravimas bus laikomas teisių netekimu pagal franšizės sutartį su trečiomis
šalimis (Civilinio kodekso 6.767 straipsnis 2 dalis).
• Jeigu franšizės sutartimi perduodamos pramoninės nuosavybės teisės (prekės
ženklai, dizainas, patentai ir t. t.), faktas apie franšizės sutarties sudarymą taip pat

Franšizavimo teisinis reguliavimas Baltijos šalyse ir Baltarusijoje

107

turi būti registruojamas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure (Civilinio
kodekso 6.767 straipsnis 3 dalis).
7.1.4 Franšizės sutarties šalių pagrindinės teisės ir įsipareigojimai
Franšizės davėjo pareigos pagal franšizės sutartį. Civilinis kodeksas taip pat numato
tokias franšizės davėjo pareigas pagal franšizės sutartį:
• Franšizės davėjo pareigos, kurios yra privalomos visais atvejais (Civilinio kodekso
6.770 straipsnis 1 dalis):
o perduoti franšizės gavėjui techninę ir komercinę dokumentaciją bei pateikti
kitą informaciją, būtiną jam įvykdyti suteiktas teises pagal franšizės sutartį; apmokyti franšizės gavėją ir jo darbuotojus atsižvelgiant į visus klausimus, susijusius su perduodamų teisių įgyvendinimu;
o suteikti franšizės gavėjui leidimus, numatytus pagal franšizės sutartį bei
užtikrinti jų įforminimą, vadovaujantis numatyta procedūra.
• Franšizės davėjo pareigos, kurios yra privalomos, jei sutartį sudarančios šalys
nesusitarė kitaip (Civilinio kodekso 6.770 straipsnis 2 dalis):
o užtikrinti franšizės sutarties registraciją;
o suteikti franšizei nuolatinę techninę ir konsultacinę pagalbą bei padėti apmokant franšizės gavėjo darbuotojus;
o kontroliuoti franšizės gavėjo gaminamų produktų / prekių, atliekamų darbų ir
teikiamų paslaugų kokybę pagal franšizės sutartį.
Franšizės gavėjo pareigos pagal franšizės sutartį. Civilinis kodeksas numato tokias
franšizės gavėjo pareigas pagal franšizės sutartį (Civilinio kodekso 6.771 straipsnis) (tačiau franšizės gavėjas turi atsižvelgti į veiklų, terminų ir sąlygų pobūdį ir specifiką pagal
franšizės sutartį):
• naudoti franšizės davėjo pavadinimą, prekės ženklą ir paslaugų ženklą taip, kaip
nurodyta franšizės sutartyje;
• užtikrinti tinkamą gaminamų produktų / prekių, atliekamų darbų ir teikiamų
paslaugų kokybę pagal franšizės sutartį;
• laikytis nuorodų ir instrukcijų, susijusių su franšizės davėjo teisių naudojimu bei
franšizės gavėjo įmonės patalpų išoriniu ir vidiniu dizainu, visomis kitomis veiklos
sąlygomis, nurodytomis franšizės sutartyje;
• teikti pirkėjams (darbdaviams) papildomas paslaugas, kurių jie gali pagrįstai tikėtis
įsigydami prekes, darbus ir paslaugas tiesiogiai iš franšizės davėjo;
• neatskleisti jokių komercinių (pramoninių) paslapčių arba kitos konfidencialios informacijos, gautos iš franšizės davėjo kitiems asmenims;
• sudaryti subfranšizės sutartį, jei toks įsipareigojimas yra nurodytas franšizės sutartyje;
• informuoti pirkėjus (darbdavius) jiems suprantamu būdu apie tai, kad gavėjas
veikia pagal franšizės sutartį ir naudoja franšizės davėjo pavadinimą, prekės ženklą,
paslaugos ženklą arba kitą simbolį, kuris identifikuoja franšizės davėją.
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Civilinis kodeksas yra palankesnis franšizės gavėjui nei davėjui, tam tikra prasme jis tiesiogiai numato teisę franšizės gavėjui, kuris tinkamai įvykdo savo pareigas pagal franšizės
sutartį, kad jis sudarytų naują sutartį naujam laikotarpiui tais pačiais terminais ir sąlygomis, remiantis franšizės sutarties pasibaigimo nustatytu terminu (Civilinio kodekso 6.774
straipsnis 1 dalis). Jeigu franšizės davėjas atsisako atnaujinti franšizės sutartį su franšizės
gavėju prieš pasibaigiant trejų metų laikotarpiui ir nori suteikti tas pačias teises kitiems
asmenims, jis privalo pasiūlyti franšizės gavėjui naują franšizės sutartį arba kompensaciją
už visus dėl to iškilusius nuostolius (Civilinio kodekso 6.774 straipsnis 2 dalis).
Kadangi Civilinio kodekso normos dėl franšizės sutarčių sudarymo yra palankesnės franšizės gavėjui nei franšizės davėjui, yra tikėtina, kad būdamas „stipriąja šalimi“ franšizės santykiuose, franšizės davėjas bandys ieškoti visų įmanomų būdų išvengti minėtų įsipareigojimų,
kurie sukeltų jam papildomus laiko ir finansinius kaštus; franšizės davėjas gali stengtis suformuluoti savo įsipareigojimus arba jų įvykdymo tvarką detaliai arba abstrakčiai, o tai darytų
įtaką susiaurinant jo įsipareigojimus arba juos kiek įmanoma sumažinant franšizės sutartyje.
Tokiu atveju pagrindinė franšizės gavėjo užduotis yra užtikrinti, kad su franšizės davėju
susitarti terminai ir sąlygos būtų aiškūs bei tikslūs, ir numatytų franšizės davėjo specialius ir tinkamai apibrėžtus įsipareigojimus, o ne tik bendrus teiginius, kurie yra sudėtingi
arba kurių neįmanoma įgyvendinti praktikoje. Tai reiškia, kad pradiniame franšizės sudarymo etape (arba atliekant pasiūlytus projektinės franšizės sutarties pataisymus, parengtus franšizės davėjo, kas yra labiau tikėtina), franšizės gavėjas privalo labai aiškiai suprasti
franšizavimo esmę ir ypatumus bei turėti pakankamai supratimo ir žinių, kad galėtų jas
pritaikyti reikalingoms sąlygoms franšizės sutartyje arba jam padėtų kvalifikuoti teisininkai – profesionalai, kurie tai daro franšizės gavėjo vardu.
7.1.5 Mokesčiai
Periodiniai mokesčiai (royalty). Civilinio kodekso 6.769 straipsnio 1 dalis numato vieną
labai ypatingą sąlygą franšizės sutartyje – franšizės gavėjo įsipareigojimą mokėti periodinius mokesčius franšizės davėjui. Civilinis kodeksas nenustato jokių reikalavimų periodinių mokesčių formai ir rūšiai bei numato tik šiuos pavyzdžius; t. y. remiantis Civiliniu
kodeksu, periodiniai mokesčiai gali būti mokami nustatyta vienkartinės išmokos forma,
periodiniais mokėjimais arba išskaitymais iš franšizės gavėjo įplaukų. Sutarties šalys gali
sutarti, kad periodiniai mokesčiai pagal franšizės sutartį bus išmokami viena iš formų, nurodytų Civiliniame kodekse arba šalys gali susitarti dėl kitų mokėjimo būdų (Civilinio kodekso 6.769 straipsnis 2 dalis).
7.1.6 Šalių atsakomybė
Bendra franšizės davėjo ir franšizės gavėjo atsakomybė. Bendra franšizės davėjo ir franšizės gavėjo atsakomybė yra reglamentuojama bendrų sutarčių įstatymo nuostatų ir tai-
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syklių; pavyzdžiui, nevykdanti įsipareigojimų šalis privalo kompensuoti kitai šaliai patirtus
nuostolius, nuostoliai turi būti kompensuoti visiškai ir t. t.
Franšizės davėjo atsakomybė pagal franšizės gavėjui pareikštus reikalavimus. Egzistuoja dvi ypatingos situacijos, kai tam tikros franšizės sutarties nuostatos skiriasi
nuo bendrųjų nuostatų Sutarčių įstatyme (Civilinio kodekso 6.773 straipsnis):
• Franšizės davėjas subsidiariai atsako pagal trečiųjų šalių pareikštus reikalavimus
franšizės gavėjui dėl jo parduodamų produktų / prekių, darbų ir paslaugų kokybę
pagal franšizės sutartį. Tai reiškia, kad jei franšizės gavėjas nekompensuoja trečiajai
šaliai visų patirtų nuostolių, franšizės davėjas atsako už nuostolių atlyginimą
minėtai šaliai.
Franšizės davėjas yra bendrai ir atskirai atsakingas kartu su franšizės gavėju trečiosioms
šalims už visus pareikštus reikalavimus franšizės gavėjui, kaip prekių (produktų) gamintojui.
7.1.7 Franšizės sutarties terminai ir nutraukimas
Franšizės sutarties pabaigos terminas sutarties Šalių gali būti nustatytas arba paliktas kaip
neterminuotas.
Svarbus franšizės nuostatų skirtumas nuo bendrųjų Civilinio kodekso Sutarčių teisės
nuostatų yra tas, kad neterminuotos franšizės sutarties nutraukimas reikalauja išankstinio
pranešimo prieš šešis mėnesius (Civilinio kodekso 6.776 straipsnis 1 dalis). Sutarties šalys
gali susitarti dėl dar ilgesnio laikotarpio. Šis reikalavimas yra taip pat numatytas apsaugoti
franšizės gavėjo interesus ir suteikti jam pakankamai laiko (po to, kai jis yra informuotas
apie franšizės davėjo ketinimus nutraukti franšizės sutartį) imtis tinkamų veiksmų ir išvengti nepagrįstai didelių nuostolių, galinčių atsirasti dėl franšizės sutarties nutraukimo.
Tačiau įstatyme įspėjimo apie terminuotų franšizės sutarčių nutraukimą laikotarpis nedetalizuojamas. Taigi, jeigu terminuota franšizės sutartis nenumato pranešimo laikotarpio,
tačiau šalims yra suteikta teisė ją nutraukti prieš jos pasibaigimo terminą, turi būti taikomas tinkamas pranešimo apie nutraukimą terminas. Tam, kad būtų išvengta abejonių dėl
termino tinkamumo tam tikroje situacijoje, yra patartina nustatyti tikslų pranešimo apie
nutraukimą terminą franšizės sutartyje.
7.1.8 Konkurencijos teisė ir franšizavimas
Franšizės įstatymas ir konkurencijos įstatymas yra glaudžiai susiję tarpusavyje. Dėl jų ypatybių franšizės sutartis dažnai atsiduria ties Konkurencijos įstatymo pažeidimo riba. Taigi
reikia atkreipti dėmesį į detalų konteksto nagrinėjimą ir tikslų franšizės sutarčių suformulavimą.
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Bendriausias apribojimas, numatytas galiojančiame konkurencijos įstatyme, yra tas, kad
sudarant franšizės sutartis, sutarčių šalys gali numatyti tik tokius konkurencijos apribojimo terminus ir sąlygas, kurios nėra uždraustos konkurencijos įstatymo (Civilinio kodekso
6.772 straipsnis 1 dalis).
Civilinis kodeksas taip pat aiškiai numato du atvejus, kai franšizės sutarties terminai ir
sąlygos yra automatiškai laikomi pažeidžiančiais konkurencijos įstatymą ir yra automatiškai anuliuojami arba laikomi negaliojančiais (Civilinio kodekso 6.772 straipsnis 4
dalis):
• bendrosios sąlygos, suteikiančios franšizės davėjui teisę nustatyti franšizės davėjo
gaminamų prekių / produktų, atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų kainas arba
žemesnes kainų ribas;
• bendrosios sąlygos, suteikiančios franšizės davėjui teisę parduoti prekes / produktus, atlikti darbus arba teikti paslaugas išskirtinai tam tikrai pirkėjų (darbdavių) kategorijai arba išskirtinai pirkėjams (darbdaviams), esantiems teritorijoje, nurodytoje
franšizės sutartyje.
Be to, Civiliniame kodekse yra išdėstyti tam tikri franšizės sutarties apribojimai, kurie,
nepaisant to, gali būti pateisinami Civilinio kodekso požiūriu; tačiau, abiejų šalių pareiga franšizės sutarčiai yra užtikrinti kiekvieną tokį atvejį, kad apribojimai neprasilenktų
su Konkurencijos įstatymo draudimais (Civilinio kodekso 6.772 straipsnis 2 dalis), pavyzdžiui:
• franšizės davėjas įsipareigoja nesuteikti panašių sudėtinių arba išskirtinių teisių
kitiems asmenims franšizės gavėjo veikimo teritorijoje bei neįsitraukti į analogiškas
veiklas toje pačioje teritorijoje;
• franšizės davėjui yra draudžiama sudaryti franšizės sutartis, susijusias su panašiomis
franšizės davėjo konkurentų ir potencialių konkurentų teisėmis.
Franšizės santykių reguliavimas Lietuvoje įsigaliojo nuo 2000 metų priėmus Civilinio kodekso nuostatas dėl franšizės sutarties sudarymo, įgyvendinimo ir nutraukimo procedūrų
ir kitų svarbių aspektų reguliavimo. Tik įmonės ir (arba) verslininkai (antrepreneriai) gali
būti franšizės sutarties šalimis. Franšizės sutartys Lietuvoje turi būti sudaromos raštiškai;
jos turi būti atlygintinos, o faktas apie jų sudarymą turi būti įtrauktas į valstybės registrus. Franšizės davėjas kartu su franšizės gavėju prisiima jungtinę atsakomybę arba kelis
(solidarius) arba subsidiarius įsipareigojimus trečiųjų šalių atžvilgiu. Labai svarbu įsitikinti,
kad franšizės sutartis nepažeidžia konkurencijos įstatymo, nes tokių privalomų reikalavimų pažeidimas anuliuoja arba padaro sutartį negaliojančią, jeigu yra bandymai reguliuoti kainas arba pažeidžiamas įsipareigojimas parduoti produktus išskirtinai pardavėjams,
esantiems franšizės sutartyje nurodytoje teritorijoje.
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7.2 Franšizės teisinis reguliavimas Latvijoje
7.2.1 Pagrindiniai teisiniai dokumentai, reguliuojantys franšizavimą
Latvijoje franšizavimas yra reguliuojamas šiais teisiniais dokumentais:
• Nuo 2010 metų sausio mėnesio 1 d. franšizės sutartis yra reguliuojama valstybinio
Prekybos įstatymo D paragrafo XXI skyriaus Atskirų prekybinių sandorių reguliavimas 7. skyrius Franšizės sutartis. Prekybos sutarties reguliavimas taikomas visoms
franšizės sutarčių rūšims ir apima franšizių paskelbimo reguliavimą, nustato abiejų
šalių teises ir įsipareigojimus ir numato išskirtines šalių teises nutraukti sutartį
vienašališkai.
• Civilinis įstatymas nustato franšizės sutarties bendras taisykles, reguliuojančias
sutarties nutraukimą ir įsipareigojimą raštu.
• Remiantis Konkurencijos įstatymo rekomendacija, pateikta 480 straipsnyje –
Konkurencijos įstatymo reguliavimas yra taikomas atvejams, susijusiems su atitinkama teisine sritimi.
• Latvijoje taikomas Tarptautinis apskaitos standartas Nr. 18 „Pajamos“ nustato, kad
franšizės sutartis yra pagrindas apmokėjimui, o taip pat jis reguliuoja pajamų įrašus
apskaitos sistemoje.
Franšizavimo reguliavimas Europos Sąjungoje, taip pat svarbus ir Latvijos gyventojams, nustato pagrindinių taisyklių ir minimalių įsipareigojimų konkurencijos įstatymo normas. Civilinės atsakomybės reguliavimas yra apibrėžtas valstybiniuose teisės
dokumentuose. Remiantis Europos franšizės federacijos pateikta informacija4, Europos
Sąjungoje franšizavimą reguliuoja:
• Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2790/1999, kuris apibrėžia vertikalius franšizės
susitarimus bei konkurencijos įstatymą.
• Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1/2003.
Alternatyvų sprendimą galite pasirinkti vadovaudamiesi Europos franšizės etikos kodeksu.
Jo tikslas – skatinti savaiminio reguliavimo etinių normų rinkinį, kuriuo remiantis patys
pramonės dalyviai numato priemones, kuriomis apsaugo pramonės veiklą nuo funkcionavimo, kuris kitais atžvilgiais galėtų pakenkti įvaizdžiui ir pramonės verslo vystymuisi.
7.2.2 Franšizavimo ir franšizės sutarties samprata (apibrėžimas)
Franšizės teisinis apibrėžimas – turėtojo (franšizės davėjo) suteikiamos teisės naudotojui (franšizės gavėjui) mainais už tiesioginį ar netiesioginį finansinį atlygį vykdyti prekių
/ produktų ir paslaugų pardavimo veiklą pagal franšizės davėjo nustatytą sistemą. Ji
paprastai apima „know-how“ ir paramą, nurodo, kokioje svarbioje dalyje ir kaip franšizuotas verslas privalo veikti, apima svarbią ir nuolatinę veiklos kontrolę, vykdomą
4
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franšizės davėjo ir yra iš esmės susijusi su franšizės davėjo5 prekės ženklu, paslaugų
ženklu, prekybos / pramonės šakos pavadinimu arba logotipu. Prekybos įstatymo 474
dalis pateikia platų apibrėžimą – franšizė yra apibrėžiama kaip sutartis, pagal kurią
teisių turėtojas (franšizės davėjas) suteikia kitai šaliai (franšizės gavėjui) teisę naudotis
prekės ženklu, kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, prekybos veikla, firmos (gamybos arba paslaugų teikimo) informacija tam, kad parduotų prekes / produktus ir
/ ar suteiktų paslaugas remdamasis sudaryta franšizės sutartimi bei vadovaudamasis
franšizės davėjo sukurta ir patvirtinta darbo metodika. Egzistuoja trys franšizės sutarčių modeliai:
• franšizės davėjas suteikia subfranšizės davėjui teises – tvarkyti franšizės sutartį;
• subfranšizės davėjas suteikia teises subfranšizės gavėjui, remdamasis subfranšizės
sutartimi;
• franšizės davėjas suteikia teises kitai šaliai, remdamasis plėtros sutartimi.
Franšizės sutartis yra dvišalė atlygintinė / atlyginimo sutartis. Franšizės sutarties sudedamosios dalys yra:
• sutarties objektas,
• apmokėjimas,
sutarties forma.
Svarbiausia sudedamoji dalis, kuri skiria franšizės sutartį nuo kitų įsipareigojimų sutarčių
yra „know-how“ įtraukimas. „Know-how“ dėka franšizavimas šuo metu yra vienas iš paklausiausių verslo modelių.
7.2.3 Franšizės sutarčių pagrindiniai teisiniai terminai ir sąlygos
Prekybos įstatymo dalyje Nr. 475 yra nurodomas įsipareigojimas dėl raštiškos franšizės
sutarties. Pažeidus šį įsipareigojimą, franšizės sutartis tampa negaliojanti pagal Prekybos
įstatymo dalį Nr. 1488 – sutartis neatitinka įstatymų. Neegzistuoja jokių specialių sutarties
turinio taisyklių, tačiau visas aukščiau minėtas turinys („know-how“, techninė pagalba ir t.
t.) turi būti smulkiai išdėstyti tam, kad būta išvengta ginčų, susijusių su komercinės paslapties klausimais, ateityje.
7.2.4 Franšizės sutarties terminai ir nutraukimas
Abi šalys gali nutraukti sutartį vienašališkai, jei sutartis tapo sunkiai įvykdoma, remiantis (pagal Prekybos įstatymo dalį Nr. 478):
• iškilo objektyvios aplinkybės;
• franšizės gavėjas arba franšizės davėjas pateikė klaidingą informaciją kitai šaliai,
kuri yra esminė toliau vykdant sutartį.
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Objektyvios aplinkybės iškilo pasirašius franšizės sutartį; šalis negalėjo numatyti įvyksiančio atvejo arba šalis neprisiėmė rizikos, kuri gali iškilti. Jeigu sutartis yra nutraukiama, remiantis objektyviomis aplinkybėmis, iškilusiomis kuriai nors iš šalių, įstatymas
nurodo veikti be teisminio proceso, pasitelkiant derybas bei objektyvius sutarties nutraukimo aplinkybių kriterijus. Baltijos šalių franšizės asociacija (BFA) siūlo ginčų sprendimą, taikant tarpininkavimo formą kaip papildomą ginčo sprendimo būdą (ADR). Šiame procese tarpininkavimas yra vertingas abiem šalims, atsižvelgiant į tai, kad franšizavimas yra verslo modelis, o ilgalaikiai civiliniai tesimo procesai potencialiai galėtų
pakenkti verslui.
7.2.5 Konkurencijos įstatymo vaidmuo
Prieš pasirašydamos franšizės sutartį, šalys turėtų aptarti „know-how“ ir kitos specialios komercinės informacijos neviešinimo sąlygas. Nutraukus franšizės sutartį, franšizės davėjas
turi nustatyti konkurencijos apribojimus. Latvijos konkurencijos įstatymo ir Europos konkurencijos taisyklės yra vienodos. Latvijos ministrų kabinetas yra atsakingas už įstatymus,
susijusius su franšizės sutartimis, vadovaujantis konkurencijos įstatymu. Latvijoje franšizės sutartis ir faktinė Latvijos konkurencijos tarybos analizė ir interpretavimas grindžiamas šiais Europos Komisijos dokumentais, susijusiais su konkurencijos įstatymu (EB) Nr.
330/2010 ir 2000/C291/01 (gairės).
Franšizės sutartys, taip pat kaip kitos bendradarbiavimo sutartys yra vertinamos pagal
Konkurencijos įstatymą (11 straipsnis), kurio pirmas paragrafas teigia, kad yra draudžiama
pradžioje panaikinti visas sutartis, kurios prieštarauja arba daro poveikį konkurencijos prevencijai, apribojimams arba jų iškraipymui. Pagal franšizės sutarties apibrėžimą, franšizės
davėjas suteikia franšizės gavėjui intelektinės nuosavybės teises. Prekių / produktų ar paslaugų pirkimo, pardavimo arba perpardavimo vertikaliems apribojimams pagal franšizės
sutartį yra taikomas bendrosios išimties reglamentas, jei nei viena iš šalių neturi didesnio
nei 30 % rinkos pasidalinimo. Tačiau, jei sutartyje numatytas išskirtinis tiekimas, tai nėra
pagrindas draudimui su sąlyga, kad pirkėjas, franšizės gavėjo rinką dalinasi atitinkamoje
rinkoje, kurioje jis perka sutartyje numatytas prekes, neviršydamas 30 %. Praktikoje egzistuoja atvejai, kai vertikalios sutartys, o taip pat franšizės sutartys, yra sudaromos tarp
konkurentų. Tokiu atveju, remiantis sutarties nuostatomis, Latvijos Ministrų kabinetui tai
nėra pagrindas draudimui, jei nėra atliekamas abipusis paskirstymas / tiekimas ir jam yra
pateiktas kriterijų rinkinys.
Vertikalūs apribojimai gali daryti tiek neigiamą, tiek teigiamą įtaką rinkai. Taikant 2000/
C291/01 (gairių) pateiktas rekomendacijas, vertikalių sutarčių analizė yra vykdoma remiantis kriterijais, išdėstytais 2000/C291/01 (gairėse).
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7.2.6 Šalių pagrindinės teisės ir įsipareigojimai
Franšizės davėjo įsipareigojimai:
• Prieš vykdydamas franšizės sutartį, franšizės davėjas privalo suteikti franšizės
gavėjui šią informaciją:
o franšizės bendras aprašymas ir duomenys, atitinkantys faktinę situaciją;
o franšizės sutarties sąlygos ir galimybė tęsti sutartį;
o apmokėjimo sumos ir taisyklės, skirtos franšizės gavėjui;
o kita informacija, kuri franšizės davėjui yra svarbi pasirašant sutartį.
• Franšizės davėjas įsipareigoja užtikrinti, kad intelektinės teisės, nurodytos sutartyje, yra apsaugotos franšizavimo metu.
• Franšizės davėjas įsipareigoja bendradarbiauti su franšizės gavėju ir teikti visą
būtiną informaciją, kaip nurodyta sutartyje.
• Franšizės davėjas perduoda visą dokumentaciją neribotam franšizės naudojimui
(licencijas, instrukcijas, techninę dokumentaciją ir aprašus).
• Jeigu franšizės gavėjas yra įpareigojamas gauti prekes iš franšizės davėjo, pastarasis
turi atlikti prekių / produktų tiekimą, nurodytą sutartyje, arba pranešti apie tinkamą
pristatymo laikotarpį.
• Franšizės davėjas atsakingas už rinkodarą, kaip yra nurodyta sutartyje.
Franšizės gavėjo įsipareigojimai:
• Franšizės gavėjas įsipareigoja franšizės davėjui teikti informaciją apie realius faktus
ir sąlygas, kurios gali būti svarbios pasirašant sutartį.
• Franšizės gavėjas įsipareigoja naudoti franšizę remdamasis terminais / sąlygomis,
numatytomis sutartyje, atsižvelgiant į franšizės prekės ženklą ir kitus intelektinės
nuosavybės aspektus.
• Franšizės gavėjas įsipareigoja naudoti franšizę pagal paskirtį, nurodytą sutartyje.
Komercinės paslaptys turi būti išlaikomos konfidencialiomis penkerius metus po
sutarties nutraukimo / pasibaigimo.
Latvija taiko diferencijuotus mokestinius tarifus franšizės gavėjo pajamoms, tarifai svyruoja nuo 9 iki 24 procentų, priklausomai nuo juridinio asmens pajamų, gaunamų iš franšizės
pajamų, teisinio statuso ir formos. Yra nurodama, kad franšizė yra tik instrumentas, tačiau
tikrasis mechanizmas yra franšizės sutartis. Latvijos įstatymai sutarties šalims numato
daug laisvių, susijusių su franšizės turiniu, tačiau privalomi franšizės davėjo įsipareigojimai
yra paaiškinti daug plačiau ir reguliuojami aiškiau. Franšizės reglamentavimas įstatymu
Latvijoje yra naudingas verslo srities augimui, tačiau pagrindinė iškylanti problema yra ta,
kad kredito institucijos nesuteikia palankių kreditavimo sąlygų franšizės gavėjo verslui.
Tikėtina, kad palankių kreditavimo bei finansavimo sąlygų stoka yra viena iš priežasčių,
kodėl franšizės verslas Latvijoje nėra plačiai naudojamas.
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7.3 Teisinis franšizavimo reguliavimas Estijoje
Ši apžvalga pristato pagrindinius franšizės sutarčių reguliavimo įstatymus ir reglamentus Estijoje. Reguliavimas Estijoje pateikia visapusišką taisyklių sąvadą, susijusį su įvairiomis sutarčių rūšimis, kurios gali būti įtraukti į franšizės sutartį. Apskritai franšizavimo
teisinis reguliavimas Estijoje yra geras, numatantis tiek franšizės davėjų, tiek franšizės
gavėjų apsaugą.
7.3.1 Pagrindiniai teisiniai franšizavimą reguliuojantys dokumentai
Visų pirma franšizės sutartys Estijoje yra reguliuojamos Prievolių teisės įstatymo. Estijos
reguliavimas yra kilęs iš Rusijos civilinio kodekso, UNIDROIT Franšizės modelio paskelbimo
įstatymo bei Europos franšizavimo etikos kodekso. Franšizės sutartys iš esmės yra mišrios
sutartys, kurios beveik visada tam tikra forma apima intelektinės nuosavybės licenciją, todėl yra taikomi Estijos autorinių teisių aktas, Prekės ženklo aktas ir kartais Patentų aktas.
7.3.2 Franšizavimo ir franšizės sutarties samprata (apibrėžimas)
Remiantis Estijos įstatymais franšizės sutartis yra sutartis, kai vienas asmuo (franšizės davėjas) įsipareigoja suteikti kitam asmeniui (franšizės gavėjui) teisių ir informacijos rinkinį, kuris priklauso franšizės davėjui taikyti franšizės ekonominėje ar profesinėje veikloje,
įskaitant teisę į franšizės davėjo prekės ženklą, prekybinius identifikacinius dokumentus ir
„know-how“. Visos franšizės sutartys yra mišrios rūšies sutartys, kurios sujungia licencinio
pardavimo, nuomos ir kitų sutarčių savybes. Estijos Aukščiausiasis Teismas apibūdina franšizės sutartis kaip paslaugų teikimo sutartis.6 Vadovaujantis jo teisine apibrėžtimi, franšizės sutartis yra įtraukiama į ekonomines arba profesines veiklas; taigi tikėtinai sudaroma
už atlygį.
7.3.3 Franšizavimo sutarties pagrindiniai teisiniai terminai ir sąlygos
Pagal Estijos įstatymus neegzistuoja franšizės sutarties privalomos formos kaip visumos.
Estijos apygardos netgi žodžiu patvirtino sudarytos franšizės sutarties galiojimą.7 Tačiau,
kadangi franšizės sutartys yra mišrios, kai kurios jų dalys gali reikalauti tam tikro formato.
Dažniausiai franšizės sutartys jungia intelektinės nuosavybės teisių išlygas (toliau „IPR“).
Tokios išlygos yra licencinės sutartys, kuriomis IPR licencijų savininkai perduoda savo intelektinę nuosavybę kitam asmeniui. Autorinių teisių darbų licencinės sutartys turi būti sudarytos raštiškai arba pasirašytos kompiuterizuota forma. Nors toks griežtas įsipareigojimas tiesiogiai nepasireiškia prekės ženklų licencijavimui, Prekių ženklų aktas numato, kad
prekės ženklų perdavimas arba licencijavimas turi būti atliktas Patentų biurui raštu. Taigi
yra rekomenduojama sudaryti prekės ženklų perdavimo ir licencijavimo sutartis raštu. Au6
7
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toriniams darbams neišskirtinės licencijos suteikimas gali būti atliktas tokia forma, kuri
gali būti atlikta raštu. Estijoje nėra valstybinio registro nei franšizės sutarčių, nei autorinių
teisių sutarčių registravimui.
7.3.4 Šalių pagrindinės teisės ir įsipareigojimai
Pagrindinis franšizės davėjo įsipareigojimas yra suteikti franšizės gavėjui teisių rinkinį, kurios yra esminės sudarant franšizę. Franšizės davėjas gali dėti visas pastangas, kad apsaugotų intelektinės nuosavybės teises (IPR), įskaitant prekės ženklus, kurie yra licencijuoti
franšizės davėjui. Tokio įsipareigojimo pažeidimas, pavyzdžiui, negebėjimas išvengti prekės ženklo išregistravimo, yra laikomas pagrindiniu franšizės sutarties pažeidimu.
Kai franšizės davėjas perduoda arba licencijuoja teisių rinkinį jo verslo pagrindui suformuoti, franšizės davėjo pagrindinė teisė yra audituoti franšizės gavėją dėl tinkamo prekės
ženklų naudojimo ir savo produktų kokybės.
Franšizė turi keturis pagrindinius įsipareigojimus: 1) naudoti franšizės davėjų verslo identifikavimą, pavyzdžiui: naudoti franšizės davėjo prekės ženklus, parduotuvės pavadinimus,
domenų pavadinimus, emblemas ir t. t. savo veikloje; 2) užtikrinti produktų / paslaugų kokybę, tokią pat kaip franšizės davėjo; 3) vadovautis franšizės davėjo nurodymais; 4) gebėti
teikti papildomus produktus / paslaugas, kuriomis aprūpina franšizės davėjas. Galiausiai,
nors įstatymas to tiesiogiai nenumato, franšizės gavėjas įsipareigoja mokėti už franšizę.
Šalys abipusiai įsipareigoja teikti informaciją viena kitai. Toks įsipareigojimas iškyla dar
prieš pasirašant sutartį. Šalys turi informuoti vieną kitą dėl aplinkybių, susijusių su franšize, o taip pat apie kitus konkurencingus juridinius asmenis ir produktus bei intelektinės
nuosavybės teisių pažeidimą, patirtą dėl trečiųjų šalių. Franšizės gavėjas prisiima įsipareigojimą pranešti franšizės davėjui apie intelektinės nuosavybės teisių (IPR) pažeidimą bei
taip pat imtis apsisaugojimo nuo pažeidimų priemonių.
Franšizės sutarties galiojimo laikotarpiu, šalys yra įsipareigojusios laikytis konfidencialumo dėl „know-how“ ir verslo paslapčių. Konfidencialumo įsipareigojimas yra paprastai susijęs su intelektinės nuosavybės licencija, įtraukta į sutartį.
7.3.5 Mokesčiai
Kaip aukščiau paaiškinta, franšizės sutartis neturi reikalavimų formatui, kurie nustatytų,
pavyzdžiui, notaro mokesčius. Be to, kadangi nėra valstybinio registro nei franšizės, nei
autorinių teisių sutartims, nėra taikomi jokie valstybės mokesčiai franšizės sutarčiai pasirašyti. Tačiau tam, kad franšizės gavėjui būtų leista naudotis franšizės davėjo prekės ženklu,
turi būti pateiktas raštiškas prašymas prekės ženklų registrui, kuris taps pagrindu įtraukiant šį leidimą į registrą. Valstybės mokestis už prekės ženklo registraciją yra 140,60 eurų.
Už prašymo taisymą ar kitas procedūras taikomi papildomi mokesčiai.
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7.3.6 Šalių atsakomybė
Franšizės davėjo atsakomybė kyla iš įsipareigojimo suteikti informaciją. Sudarant franšizės
sutartį, iškyla finansinė rizika, kad franšizės gavėjui ir franšizės davėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų suteikti informaciją, gali privesti prie franšizės gavėjo ekonominio bankroto.
Be to, informacijos sulaikymas ir klaidingos informacijos pateikimas yra laikomas sutarties pažeidimu. Dėl įsipareigojimo suteikti informaciją paprastai yra smulkiai susitariama
franšizės sutartyje, sutarties pažeidimas taip pat yra apibrėžiamas sutartyje. Praktikoje yra
įprasta numatyti materialias baudas franšizės gavėjui, kai pastarasis pažeidžia konfidencialumo sąlygas arba įsipareigojimus, susijusius su intelektinės nuosavybės teisių (IPR) naudojimu, kaip nurodo franšizės davėjas.
Franšizės gavėjas turi daugiau atsakomybių nei franšizės davėjas. Pirmas atsakomybių rinkinys atsiranda iš franšizės davėjo numatytų įsipareigojimų. Kadangi franšizės gavėjas reprezentuoja sukurtą gerai žinomą produktą, jis privalo patenkinti klientų lūkesčius, susijusius
su franšize; antrasis atsakomybių rinkinys atsiranda dėl klientų, t. y. trečiųjų asmenų. Pagal
Estijos reglamentus, trečiųjų šalių interesai yra apsaugoti pagal franšizės sutartį ir gali imtis
veiksmų dėl nuostolių, nukreiptų prieš franšizės gavėją, kai jis neatitinka franšizės normų.
7.3.7 Franšizavimo sutarties terminai ir nutraukimas
Praktikoje franšizės sutartys yra pasirašomas neapibrėžtam laikotarpiui. Sutartis sudaryta neterminuotam laikotarpiui gali paprastai būti nutraukta bet kurios šalies, pateikiant
iš anksto pagrįstą įspėjimą, jei sutartyje nenurodyta kitaip. Kiekviena šalis gali nutraukti
sutartį be išankstinio įspėjimo, jei nurodo tinkamą priežastį, iš esmės, jei iš šalies, nutraukiančios sutartį, negalima pagrįstai tikėtis, kad ji tęs sutarties vykdymą atsižvelgus į visas
aplinkybes ir bendrus šalių interesus. Tačiau, reikia turėti omenyje, kad franšizės sutartys
yra mišrios rūšies sutartys, kuriomis gali būti numatyti kitokios sutarties nutraukimo taisyklės, pavyzdžiui, neterminuota licencinė sutartis gali būti nutraukta įspėjus kitą šalį prieš
metus iki sutarties nutraukimo. Tačiau šalys gali susitarti dėl trumpesnio įspėjimo termino.
7.3.8 Konkurencijos teisė ir franšizavimas
Estijos konkurencijos įstatymo reglamentas atitinka Europos konkurencijos taisykles.
Estijos konkurencijos aktas numato sutarčių, kurios apriboja konkurenciją, uždraudimą.
Franšizės sutartys paprastai numato įvairių vertikalių apribojimų derinį. Tačiau šie apribojimai negali būti neteisiniai, nes nuostatai numato bendrąją išimtį sutarčių, apribojančių
konkurenciją. Prekių (produktų) ir paslaugų pirkimo, pardavimo ir perpardavimo vertikaliems apribojimams, numatytiems franšizavimo sutartyje, taikomas bendrosios išimties
reglamentas, jeigu nei viena iš sutarties šalių neturi rinkos pasidalinimo, didesnio nei 30
%. Bendroji išimtis yra taikoma licencijavimui ir intelektinės nuosavybės teisėms (IPR) franšizės sutartyse, kai yra patenkinami šie kriterijai: a) intelektinės nuosavybės teisės (IPR) turi
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būti perleidžiamos arba licencijuojamos pirkėjui naudoti; c) intelektinės nuosavybės teisės (IPR) negali būti pagrindiniu sutarties objektu; d) intelektinės nuosavybės teisės (IPR)
turi būti tiesiogiai susijusios su pirkėjo arba jo klientų prekėmis / produktais ar paslaugomis; f ) intelektinės nuosavybės teisės (IPR) privalo neturėti konkurencijos apribojimų dėl
to paties objekto, esant vertikaliems apribojimams, kurie nėra atleisti pagal bendrosios
išimties reglamentą. Jei netaikomas bendrosios išimties reglamentas, apribojimai turi būti
išnagrinėti remiantis bendrąja draudimo nuostata bei numatoma individualios išimties
nuostata situacijoms, kai teigiamas poveikis sutarčiai nusveria neigiamą poveikį. Antikonkurenciniai susitarimai yra baudžiamasis teisės pažeidimas Estijoje.
Franšizės sutarčių teisinis reglamentavimas Estijoje leidžia pasirašyti sutartį santykinai
lengvai. Šalių teisės, įsipareigojimai ir atsakomybės (prievolės) yra apibrėžiami įstatymo
tam, kad sutarčiai suteiktų papildomą apsaugą. Estijos reglamentavimas sukuria saugią ir
stabilią franšizavimo aplinką.
7.4 Franšizavimo Baltarusijoje teisinis reguliavimas
7.4.1 Istorinė raida
1998 metais Baltarusijos Respublikos įstatymuose pirmą kartą buvo pavartotas terminas
franšizė, nes buvo priimtas naujas Baltarusijos Respublikos civilinio kodekso leidimas, į
kurį buvo įtrauktas 53 skyrius, susijęs su kompleksiniu verslo licencijavimu (franšizavimu).
Iki tol šiame skyriuje buvo tik straipsnis Nr. 910. Šio straipsnio pirma dalis numatė franšizavimo apibrėžimą. Antroji dalis apibrėžė sąsajas su papildomais įstatymais ir numatė faktą,
kad franšizavimo sutartis gali būti sudaryta tik tais atvejais, kai tai aiškiai leidžia įstatymas
(konkretūs atvejai numatomi papildomame išleistiname įstatyme).
Tačiau dėl to, kad tuo metu jokio papildomo įstatymo, susijusio su franšizavimu nebuvo ir
taip pat nebuvo įstatymo tinkamai apibrėžiančio atvejus, kuriais gali būti sudarytos franšizavimo sutartys, galimybės tokios sutarties sudarymui realiai neegzistavo. 2004 metais
buvo pataisytas Civilinis kodeksas ir buvo išskirta nuostata apribojanti atvejus, kai gali būti
sudaryta franšizės sutartis. Dėl tokio teisinio pokyčio, atsirado galimybė sudaryti franšizavimo sutartį. 2005 metais buvo sudaryta pirmoji franšizavimo sutartis Baltarusijos Respublikoje. Iki šios dienos yra sudaryta daugiau nei 100 franšizių.
7.4.2 Dabartinis teisinis reguliavimas
Dabar Baltarusijos Respublikos civilinis kodeksas yra pagrindinis teisinis dokumentas,
reguliuojantis franšizavimą Baltarusijos Respublikoje. Po svarbių įstatymų, susijusių su
franšizavimu, suderinimo 2004 metais Civilinio kodekso skyrius, reguliuojantis franšizavimo sutartis dabar sudarytas iš 12 straipsnių. Be Civilinio kodekso, franšizavimo sutartys yra grindžiamos šiais teisiniais aktais / dokumentais:
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• 2009 m. kovo mėnesio 21 d. Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos nutarimas
Nr. 346 numato franšizavimo sutarčių, susijusių su Baltarusijos Respublikos teritorija, privalomą registravimą;
• 2009 m. balandžio mėnesio 15 d. Mokslų ir technologijų valstybinio komiteto
sprendimas Nr. 6 patvirtina franšizavimo sutarčių įregistravimo procedūrą;
• 2012 m. vasario mėnesio 17 d. Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos nutarimas
Nr. 156 numato dokumentų sąrašą, būtiną franšizavimo sutartims įregistruoti ir laikotarpiui, per kurį turi būti atlikta registracija;
• Baltarusijos Respublikos mokesčių kodeksas, kuris patikslina patentų mokesčio
sumas, sumokamas už franšizavimo sutarčių įregistravimą (patento mokestis yra
bendras visų tipų mokesčių pavadinimas, susijęs su prekės ženklais, patentais, inventoriumi, franšizavimu ir t.kt).
7.4.3 Franšizavimo ir franšizės sutarčių sąvoka (apibrėžimas)
Remiantis Civilinio kodekso Nr. 910 straipsniu, pagal visapusišką verslo licenciją (franšizavimą) (toliau: „franšizavimo sutartis“), viena šalis („franšizės davėjas“) įsipareigoja atlygintinai suteikti kitai šaliai („naudotojui“) numatytam franšizavimo sutartyje terminui (arba be
patikslintų terminų) licencijuotoje teritorijoje, teisę naudotis savininko prekybiniu pavadinimu, kitais intelektinės nuosavybės objektais, suteikiamais pagal franšizavimo sutartį bei
teisę naudotis „know-how“ atitinkamoje verslo veikloje.
Franšizavimo sutartis gali leisti kitiems asmenims naudotis jam suteikta licencija (visapusiška verslo sublicencija). Franšizavimo sutartyje gali būti numatomas vartotojo įsipareigojimas suteikti tam tikrą skaičių verslo sublicencijų per tam tikrą laikotarpį.
7.4.4 Franšizavimo sutarčių pagrindiniai teisiniai terminai ir sąlygos
Sutartis, skirta visapusiškam verslo sublicencijavimui, negali būti sudaryta ilgesniam
laikotarpiui nei franšizavimo sutartis. Franšizavimo sutartis turi būti sudaryta raštu. Sutartis turi būti įregistruota valstybinėje įstaigoje „Valstybinis intelektinės nuosavybės
centras“ (toliau: „Registruojanti institucija“). Sutarties ir jos nutraukimo pasibaigimo
pataisymai taip pat yra pagrindas registracijai. Šie dalykai turi būti pateikti sutarties
įregistravimui registruojančioje institucijoje:
• registracijos prašymas,
• sutartis pateikta trimis kopijomis (dvi kopijos – originalai, viena kopija – pareiškėjo
patvirtinta kopija);
• įgaliojimas, suteiktas asmeniui, pildančiam prašymą (jei jis pildomas atstovo);
• dokumentas, patvirtinantis patento mokesčių sumokėjimą.
Patento mokestis yra patikslintas Mokesčių kodekso Nr. 23 priede ir jis sudaro 100 dolerių
už sutarties įregistravimą ir 50 dolerių už jos nutraukimą ar pataisas. Baltarusija turi spe-
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cialias taisykles visoms prekybos sutartims su užsieniu (franšizės sutartis tarp Baltarusijos
gyventojo ir asmens, nuolat negyvenančio šalyje, yra užsienio prekybos sutartis); tokios
sutartys turi būti papildomai įregistruotos banke, ir taip pat yra numatytos specialios normos, susijusios su mokėjimo terminais bei sąskaitomis, iš kurių ir į kurias turi būti vykdomi
mokėjimai ir t. t. Jei franšizės davėjas perduoda kokias nors išskirtines intelektinės nuosavybės, įtrauktos į sutartį ir suteiktos vartotojui, teises kitam asmeniui, tai nėra pagrindas
franšizavimo sutarties pakeitimui ar nutraukimui. Naujas savininkas tampa sutarties dalimi, kartu su teisėmis ir įsipareigojimais, susijusiais su suteiktomis išskirtinėmis intelektinės
nuosavybės teisėmis.
7.4.5 Šalių pagrindinės teisės ir įsipareigojimai
Pagal Civilinio kodekso 910-3 straipsnį, franšizės davėjas turi perduoti vartotojui techninę,
prekybinę ir kitą informaciją, būtiną visapusiškos licencijos, suteiktos vartotojui, naudojimui, o taip pat jis turi instruktuoti vartotoją ir jo darbuotojus klausimais, susijusiais su šios
visapusiškos licencijos naudojimu.
Jei franšizavimo sutartis nenumato kitaip, franšizės davėjas privalo teikti nuolatinę
pagalbą ir konsultacijas, įskaitant paramą apmokant darbuotojus ir kontroliuojant
vartotojo gaminamų prekių / produktų (darbų ir paslaugų) kokybę franšizės sutarties
pagrindu. Pagal Civilinio kodekso 910-4 straipsnį, skirtu vartotojo vykdomų veiklų pagrindui ir savybėms, išskirtini šie vartotojo įsipareigojimai:
• naudoti franšizės davėjo pavadinimą tinkamai, kaip tai numatyta sutartyje;
• užtikrinti, kad prekių / produktų (darbų ir paslaugų) kokybė būtų tokia pati, kaip
franšizės davėjo gaminamų prekių / produktų (darbų ir paslaugų) kokybė;
• vadovautis franšizės davėjo instrukcijomis tam, kad būtų užtikrintas jų atitikimas
kertiniam pagrindui, licencijuotos teritorijos naudojimo metodams ir sąlygoms,
kokias naudoja franšizės davėjas (įskaitant patalpų, naudojamų franšizavimo
sutarties vykdymui, išorinę ir vidinę išvaizdą);
• neatskleisti gautos konfidencialios informacijos ir prekybinių paslapčių („knowhow“);
• sumokėti sutartą sumą už visapusiškas verslo sublicencijas;
• informuoti pirkėjus (klientus), kad jis naudoja franšizuotos įmonės pavadinimą ir
prekės ženklą.
Franšizavimo sutartys gali numatyti šalių teisių apribojimą nustatant:
• franšizės davėjo įsipareigojimą nesuteikti franšizės kitiems asmenims toje pačioje
teritorijoje;
• įsipareigojimą, kad vartotojas nekonkuruos su franšizės turėtoju franšizės sutartyje
nurodytoje teritorijoje;
• draudimą vartotojui įsigyti panašias licencijas iš franšizės davėjo konkurentų (arba
potencialių konkurentų);
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• vartotojo įsipareigojimą sutarti su franšizės davėju dėl patalpų vietos, naudojamos
franšizės sutarties veikloje, o taip pat patalpų išorinio ir vidinio dizaino.
Šalių teisių apribojimai pagal franšizės sutartį gali būti pripažinti teismo negaliojančiais
konkurencijos įstaigų arba kitų suinteresuotų asmenų prašymu, jeigu šie apribojimai yra
grindžiami atitinkamos produktų rinkos padėtimi ir šalių ekonomine situacija, prieštaraujančia antimonopoliniam įstatymui.
7.4.6 Šalių atsakomybės ir prievolės
Civilinis kodeksas numato, kad franšizės davėjas yra subsidiariai atsakingas už pretenzijas franšizės gavėjui dėl jo parduodamų prekių / produktų (darbų ir paslaugų) kokybės
neatitikimo franšizės davėjo parduodamų panašių prekių / produktų (darbų ir paslaugų)
kokybei pagal franšizavimo sutartį.
7.4.7 Franšizavimo sutarties terminai ir nutraukimas (pasibaigimas)
Franšizės sutartis gali būti sudaroma terminuotam laikotarpiui neterminuotam laikotarpiui. Kiekvienas franšizavimo sutarties, sudarytos be jos patikslinto galiojimo laikotarpio,
subjektas turi teisę atsisakyti sutarties vykdymo bet kuriuo metu, pranešdamas apie tai kitai šaliai, jei sutartis nenumato ilgesnio pranešimo laikotarpio. Toks sutarties nutraukimas
yra įmanomas be jokio kito šalies sutikimo bei jokio papildomo dokumentų pasirašymo.
Franšizavimo sutartis, sudaryta nustatytam laikotarpiui, gali būti nutraukta tik abiejų šalių
sutikimu arba kitais atvejais, numatomais įstatymuose, kaip visų tipų sutarčių bendrose
taisyklėse.
Franšizės sutarties, sudarytos nurodant laikotarpį, pirmalaikis nutraukimas, o taip pat sutarties, sudarytos nenurodant jos galiojimo laikotarpio, nutraukimas, yra pagrindas įregistravimui, remiantis franšizavimo sutarčių įregistravimo procedūra.
7.4.8 Apmokestinimas
Jeigu franšizės davėjas nėra šalies gyventojas, jo franšizės atlyginimo suma yra pagrindas
užsienio įmonių, kurios nevykdo veiklos Baltarusijos teritorijoje, pajamų apmokestinimui.
Mokesčio tarifas, jei kitaip nenurodyta Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje, dėl
periodinių mokesčių mokėjimo (šis apima apmokėjimą už licencijos suteikimą franšizės
gavėjui) yra 15 procentų. Remiantis Dvigubo apmokestinimo išvengimui sutartimi , šis
mokesčio tarifas gali būti sumažintas.
Vartotojas, gyvenantis Baltarusijos Respublikoje, šį mokestį užlaiko ir perveda į biudžetą
nuo franšizės atlyginimo mokėtinos sumos užsienio organizacijai.
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Dėl franšizavimo trumpo teisinio reguliavimo laikotarpio Baltarusijos Respublikoje (iš tiesų tik nuo 2004 metų), franšizavimo sutartys dar plačiai neišpopuliarėjo. Egzistuoja daug
atvejų, kai santykiai tarp šalių yra grindžiami tik perduodant teises prekės ženklui naudoti
arba keleto sutarčių pagrindu (licencijos sutartis, susijusi su teisių, prekės ženklo naudojimu; sutartis, susijusi su teisių, neatskleistinos informacijos perdavimu).
Taip pat nėra teisminės praktikos, susijusios su šiomis sutartimis (daugiau nei tikėtina, kad
iš viso nėra jokios teisminės patirties). Tačiau pastebima franšizavimo sutarčių populiarėjimo tendencija, todėl tikėtina, kad netolimoje ateityje tokia praktika paplis Baltarusijos
įmonėse.
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8

Pasirengimas franšizės tinklo plėtrai

Franšizės tinklo plėtra yra tiesiogiai susijusi su tinklui priklausančių franšizės gavėjų
skaičiaus didinimu. Tam, kad būtų sukurtos prielaidos sparčiai ir efektyviai tinklo plėtrai, franšizės davėjas turi atlikti parengiamuosius darbus. Pasirengimas franšizės tinklo
plėtrai apima du aspektus: pasirengimą franšizės rinkodarai ir pasirengimą pritraukti
franšizės gavėjus. Apie šiuos etapus plačiau kalbėsime šiame skyriuje.

8.1	Pasirengimas franšizės rinkodarai
Nors franšizės rinkodara ir franšizuojamo verslo bei jo prekių ar paslaugų rinkodara yra
susijusios ir gali papildyti viena kitą, tačiau jos turėtų būti planuojamos, įgyvendinamos ir vertinamos atskirai viena nuo kitos. Pagrindinis franšizės rinkodaros tikslas – didinti franšizės žinomumą tarp potencialių franšizės gavėjų, sužadinti jų susidomėjimą
franšize ir paskatinti ją įsigyti. Pasirengimo franšizės rinkodarai žingsniai yra pavaizduoti 21 paveiksle.

Franšizės rinkodaros strategijos
parengimas

Franšizės rinkodaros veiksmų plano
parengimas

Franšizės rinkodaros priemonių
parengimas

21 pav. Pasirengimas franšizės rinkodarai

Kiekvienas franšizės davėjas, pradėdamas planuoti franšizės rinkodarą, turi nepamiršti,
kad ji yra vykdoma „verslas verslui“ segmente ir turi turėti šiam segmentui būdingų savybių, o franšizuojamo verslo kompetencijos ir patirtis „verslas vartotojui“ rinkodaroje,
sukaupta vykdant sėkmingas verslo parduodamo produkto ar paslaugos rinkodaros
kampanijas, gali būti tik iš dalies panaudota franšizės rinkodaroje. Taigi franšizės rinkodaros planavimas prasideda nuo franšizės rinkodaros strategijos parengimo.
Verslo pasaulyje yra daug įvairių rinkodaros strategijų rengimo metodikų ir įrankių.
Franšizės davėjas gali pasirinkti bet kurią iš jų su sąlyga, kad pasirinkta metodika leis
visapusiškai, efektyviai ir aiškiai apibrėžti pagrindinius franšizės strategijos elementus:
aplinkos analizės išvadas, strateginius pasirinkimus (tikslai, strategijos tipas, tikslinis segmentas, išskirtinumai ir konkurenciniai pranašumai, pozicionavimas ir t. t.), rinkodaros kompleksą (paslauga arba produktas, paskirstymas, kainodara, rėmimas, procesas,
žmonės ir fizinis akivaizdumas) ir monitoringo bei vertinimo įrankius.
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Franšizės rinkodaros strategijos rengimo pamatai buvo padėti ankstesniuose franšizės
davėjo verslo kūrimo etapuose – franšizės koncepcijos rengimo metu buvo apibrėžtas
tikslinis franšizės rinkodaros segmentas. Rinkodaros strategija dažniausiai yra rengiama vidutiniam ar ilgam periodui, o jos praktinį įgyvendinimą trumpuoju laikotarpiu
apibrėžia rinkodaros veiksmų planas. Plane turi būti aiškiai apibrėžiami konkretūs
rinkodaros veiksmai, jų įgyvendinime naudojamos priemonės ir kanalai, už jų įgyvendinimą atsakingi žmonės, jų įgyvendinimui reikalingi ištekliai, jų įgyvendinimo laiko
planas ir siekiami rodikliai. Gerai sudarytas rinkodaros veiksmų planas turi ne tik aiškiai
apibrėžti rinkodaros veiksmų įgyvendinimą, bet ir parodyti kiekvieno veiksmo ir priemonės ryšį su rinkodaros strategijos nuostatomis.
Parengtas rinkodaros veiksmų planas turėtų apibrėžti konkrečių rinkodaros priemonių
parengimo poreikį. Nors, priklausomai nuo franšizės davėjo, šios priemonės gali skirtis,
tačiau tarp jų dažniausiai pasitaiko šios – trumpa franšizės brošiūra, detali franšizės
brošiūra, franšizės parodos stendas, franšizės interneto tinklapis ir t. t. Galima teigti,
kad minėtos priemonės sudaro minimalų būtiną franšizės rinkodaros priemonių komplektą, kuris, esant poreikiui, gali būti papildomas kitomis priemonėmis.
Toliau šiame skyriuje plačiau aptarsime pagrindinius franšizės rinkodaros kanalus ir
priemones, kurios gali būti naudojamos šiuose kanaluose.
8.1.1 Franšizės rinkodaros kanalai
Nors franšizės rinkodaroje, kaip ir įprastoje verslo rinkodaroje, nuolatos atsiranda naujų kanalų ir juose naudojamų priemonių, tačiau yra tam tikri kanalai ir priemonės, kurių
naudojamas yra ypač paplitęs franšizavime. Šiuos kanalus sudaro:
• Internetas. Interneto, kaip rinkodaros kanalo, svarba šiuolaikiniame pasaulyje
sparčiai auga. Franšizės davėjas turi sugebėti išnaudoti interneto teikiamas galimybes. Šiomis dienomis yra įprasta, kad didžiąją informacijos dalį apie juos dominančią
franšizę potencialūs franšizės davėjai stengiasi rasti būtent internete. Franšizės
davėjas turi užtikrinti, kad išsami informacija apie franšizės vertės pasiūlymą ir
sąlygas būtų prieinama jo tinklapyje, kad paieškos sistemos pagal nustatytus
paieškos parametrus pateiktų nuorodas į šį tinklapį, kad nuorodos į tinklapį būtų
talpinamos susijusiuose tinklapiuose, kuriuose potencialiai gali lankytis būsimi
franšizės gavėjai ir t. t.
• Socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai yra nors ir naujas, tačiau ypač sparčiai
populiarėjantis bendravimo su savo vartotojais kanalas. Franšizės davėjas turėtų
užtikrinti, kad pagrindiniuose socialiniuose tinkluose yra franšizės profiliai, juose
yra pakankamai reguliariai ir patraukliai platinamos žinutės, bendraujama su lankytojais, jie įtraukiami į diskusijas, žaidimus ir t. t.
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• Franšizių parodos ir kiti panašūs renginiai. Franšizių parodos, pristatymai ir kiti
į tiesioginio kontakto su potencialiais franšizės gavėjais užmezgimą orientuoti
renginiai vis dar sugeba užtikrinti pakankamą rezultatyvumą franšizavimo rinkodaros kontekste. Turint omenyje, kad franšizės įsigijimas gavėjui reiškia pakankamai
ilgalaikius įsipareigojimus, dauguma gavėjų vis dar pageidauja asmeniškai bendrauti su pasirinktų franšizių atstovais.
• Franšizių katalogai. Popierinius franšizės katalogus jau beveik visiškai pakeitė
internetiniai katalogai. Nors franšizės įtraukimas į tokį katalogą negali garantuoti
sėkmingo interesantų ir užklausų generavimo, tačiau dažnu atveju tai tampa privalomu stiprios franšizės atributu. Jei potencialus franšizės gavėjas neras franšizės
aprašymo kuriame nors iš pagrindinių katalogų, jis gali suabejoti jos patikimumu ir
atsisakyti toliau vertinti jos teikiamą pasiūlymą.
• Franšizės davėjo tinklui priklausantys franšizės gavėjai. Esamų franšizės gavėjų
kontaktų ir pažinčių panaudojimas naujų užklausų generavimui yra ypač efektyvi
priemonė. Pasitikėjimas, kurį sukuria esamo franšizės gavėjo rekomendacija, gali
ypač sustiprinti potencialaus gavėjo norą įsigyti franšizę.
• Franšizių brokeriai ir pardavimo tarpininkai. Komerciniais pagrindais veikiantis
franšizės brokeriai ir pardavimo tarpininkai yra pakankamai efektyvus įrankis pardavimams skatinti. Rinkoje seniai ir sėkmingai dirbantys brokeriai gali per labai
trumpą laiką vien savo pažinčių dėka sugeneruoti franšizės davėjui didelį srautą
kokybiškų interesantų.
• Franšizavimo asociacijos. Franšizavimo asociacijos ir joms prilygstančios organizacijos egzistuoja beveik kiekvienoje pasaulio šalyje. Įstojimas į tokią asociaciją
arba tapimas jos partneriu leidžia išnaudoti jos turimus komunikacijos kanalus
savo franšizės rinkodarai ir potencialiems franšizės gavėjams generuoti.
Apibrėžtas rinkodaros kanalų sąrašas nėra baigtinis. Kiekvienas franšizės davėjas gali
naudoti įvairius kitus kanalus savo franšizės vertės pasiūlymo komunikavimui tiksliniam
potencialių franšizės gavėjų segmentui. Rinkodaros kanalo pasirinkimą reikėtų vertinti
franšizės davėjo verslo ir rinkodaros strategijų kontekste. Franšizės davėjas, pasirinkęs rinkodaros kanalus, turi sukurti tinkamas rinkodaros priemones ir efektyviai įgyvendinti rinkodaros veiklas. Sėkminga rinkodara turėtų sukurti prielaidas užklausų skaičiaus augimui
ir interesantų kokybės didėjimui.
8.2	Pasirengimas franšizės davėjų pritraukimui
Turint omenyje, kad viso franšizės tinklo sėkmė priklauso ne tik nuo franšizės davėjo
pastangų, bet ir nuo kiekvieno jame dirbančio franšizės gavėjo atsidavimo ir rezultatų,
franšizių gavėjų pritraukimas įgauna ypatingą svarbą.
Vertinant franšizės gavėjų pritraukimo efektyvumą dažnai yra naudojamas interesantų
konvertavimo į franšizės gavėjus rodiklis. Daugelis franšizės ekspertų teigia, kad reikė-
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tų orientuotis į tai, kad iš maždaug 100 interesantų tik 1 taps franšizės gavėju. Yra natūralu, kad kiekvienas franšizės davėjas siekia kiek įmanoma padidinti šį rodiklį ir tokiu
būdu ne tik pagreitinti tinklo augimo tempus, bet ir sunaudoti mažiau išteklių franšizės
rinkodarai, interesantams pritraukti , juos įvertinti ir su jais bendrauti. Tačiau, kalbant
apie franšizės gavėjų pritraukimo kokybę, reikia turėti omeny ir dar vieną franšizės tinklo rodiklį – tai yra grynas franšizės gavėjų prieaugis tinkle. Šis rodiklis yra išvedamas iš
visų naujų franšizės gavėjų atėmus tuos, kurie iš tinklo pasitraukė per duotąjį periodą.
Kuo šis rodiklis yra didesnis, tuo franšizės tinklas yra sveikesnis ir patrauklesnis. Taigi,
siekiant ilgalaikio franšizės tinklo stabilumo ir sėkmės, franšizės davėjas turi sukonstruoti tokį franšizės gavėjų pritraukimo procesą, kuris leistų subalansuoti tiek konvertavimo, tiek gryno franšizės gavėjų prieaugio tinkle rodiklių reikšmes.
Pagrindinis metodinis įrankis franšizės gavėjų pritraukimo proceso vadybai yra franšizės gavėjų pritraukimo veiklos vadovas. Šio veiklos vadovo tikslas – detaliai reglamentuoti franšizės davėjo veiksmus nuo pradinių užklausų generavimo iki franšizės
sutarties pasirašymo. Šis vadovas dažniausiai yra rengiamas teisinio franšizės pardavimo–pirkimo algoritmo pagrindu. Tipinis franšizės gavėjų pritraukimo veiklos vadovas
reglamentuoja šių franšizės gavėjo pritraukimo žingsnių įgyvendinimo procesus, procedūras ir veiksmus bei susijusius dokumentus, šablonus ir formas:
• užklausos gavimą,
• kandidato registravimą,
• kandidato paraiškos formos pildymą,
• kandidato tinkamumo vertinimą,
• pristatymų siuntimą,
• susipažinimą su kandidatu,
• konfidencialumo sutarties pasirašymą,
• detalesnės informacijos apie franšizę atskleidimą,
• paruošiamųjų kandidato darbų inicijavimą,
• kandidato siūlomų patalpų vertinimą,
• kandidato parengto verslo plano vertinimą,
• kandidato patikimumo ir finansinio pajėgumo vertinimą,
• franšizės sutarties derinimą,
• franšizės pardavimo patvirtinimą,
• franšizės sutarties pasirašymą.
Be procesų aprašymo šiame veiklos vadove turėtų būti pateikiamas ir detalus franšizės
gavėjo profilis, kuris yra rengiamas remiantis profiliu, apibrėžtu franšizės koncepcijoje.
Šis profilis yra naudojamas tiek tam, kad apibrėžtų interesantų įvertinimo ir atrankos
kriterijus, tiek ir tam, kad būtų galima specifikuoti franšizės rinkodaros veiksmus ir priemones taip, kad jie turėtų didžiausią poveikį būsimiems franšizės gavėjams.

Pasirengimas franšizės tinklo plėtrai
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9	Franšizės tinklo palaikymo
infrastruktūros kūrimas

Franšizės tinklo palaikymo infrastruktūrą sudaro franšizės tinklo aptarnavimą užtikrinanti franšizės davėjo organizacija, susiję išoriniai subjektai (tiekėjais, pirkėjais, partneriais ir t. t.) ir ryšiai su jais. Šios infrastruktūros, kaip ir pačios franšizės, kūrimas nėra
baigtinis procesas. Po to, kai franšizės davėjas sukūrė pradinę tinklo palaikymo infrastruktūrą, jis turi tęstinai ir nenutrūkstamai ją vystyti ir tobulinti taip, kad ji, atitikdama
besikeičiančias rinkos sąlygas ir franšizės gavėjų poreikius, taptų franšizės konkurenciniu pranašumu. Pradinės franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros kūrimo žingsniai
yra pavaizduoti 22 paveiksle.

Franšizės davėjo organizacijos
kūrimas

Franšizės tinklo aptarnavimo
infrastruktūros kūrimas

Franšizės tinklo vadybos
infrastruktūros kūrimas

22 pav. Franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros kūrimas

Franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros pagrindą sudaro franšizės davėjo organizacija. Jau minėjome, kad verslo plėtra franšizės būdu iš esmės yra naujas verslas, kuris
turi būti aiškiai atskirtas nuo bazinio franšizuojamo verslo, kurio pagrindu yra kuriama
franšizė. Šio naujo verslo vystymui turėtų būti sukurta atskira organizacija. Franšizės
davėjo veiklos pradžioje ši organizacija dažniausiai būna labai nedidelė ir stipriai persipynusi su bazinį franšizuojamą verslą vystančia organizacija. Augant franšizės tinklui
augs ir franšizės davėjo organizacija – joje daugės darbuotojų, atsiras savita kultūra ir ji
vis labiau tols nuo motininės organizacijos. Franšizės davėjo organizacijos kūrimo specifiką nemaža dalimi lems franšizės koncepcijos bei franšizės vystymo ir franšizės tinklo
plėtros plano nuostatos. Jose bus ne tik apibrėžtos veiklos, už kurių įgyvendinimą bus
atsakinga organizacija, bet ir numatyti jai keliami tikslai bei šiems tikslams pasiekti skiriami ištekliai. Labai svarbu pabrėžti, kad nuo pat savo egzistavimo pradžios franšizės
davėjo organizacija turi būti aprūpinta reikalingais finansiniais, žmogiškaisiais, materialiais ir nematerialiais ištekliais. Jei tai nebus padaryta reikalinga apimtimi, negalima
tikėtis, kad šį organizacija sugebės tinkamai ir laikų įgyvendinti franšizės vystymui ir
franšizės tinklo plėtrai keliamų tikslų.
Po to, kai yra sukurta franšizės davėjo organizacija, ji pati turėtų perimti franšizės sukūrimo darbų, kuriuos aprašėme anksčiau šioje knygoje, ir franšizės tinklo palaikymo
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infrastruktūros kūrimo darbų koordinavimą ir pereiti prie franšizės tinklo aptarnavimo
infrastruktūros kūrimo. Franšizės tinklo aptarnavimo infrastruktūra apima elementus,
kurie yra būtini nepertraukiamam ir sėkmingam franšizės pagrindu veikiančio padalinio funkcionavimui bei tenkinti galutinių vartotojų poreikius. Šie elementai gali varijuoti skirtingose franšizės tinkluose priklausomai nuo franšizuojamo verslo modelio,
tačiau dažniausiai juos sudaro įvairių prekių ir paslaugų, kurie yra būtini verslo modelio funkcionavimui, tiekėjų ir strateginių partnerių visuma. Konstruodamas franšizės
koncepciją franšizės davėjas turi apsispręsti, kurias prekes ir paslaugas savo franšizės
gavėjams teiks centralizuotai, o kuriuos leis įsigyti iš išorinių tiekėjų ir kokius reikalavimus jiems kels. Franšizės davėjas taip pat turi sumodeliuoti santykius su pagrindiniais partneriais ir nuspręsti, ar deleguos šių santykių mezgimą ir palaikymą franšizės
gavėjams, ar centralizuotai valdys juos iš franšizės davėjo organizacijos. Dažniausiai
franšizės davėjas savo namų rinkoje dar prieš kurdamas franšizę jau būna išvystęs tokią infrastruktūrą, kuri palaiko jo nuosavų padalinių tinklo funkcionavimą. Tokiu atveju
labai tikėtina, kad franšizės gavėjai tiesiog naudosis jau turima infrastruktūra. Tačiau
naujose rinkose, kur dar nėra franšizės davėjo nuosavų ar franšizės pagrindu veikiančių
padalinių, tokią infrastruktūrą teks kurti „nuo nulio“.
Kai franšizės davėjas sukūrė franšizės tinklo aptarnavimo infrastruktūrą, jis turėtų savo
dėmesį skirti franšizės tinklo vadybos infrastruktūrai kurti. Franšizės tinklo vadybos
infrastruktūra apima elementus, kurie yra būtini nepertraukiamam ir sėkmingam franšizės tinklo funkcionavimui ir franšizės gavėjų bei davėjo poreikių tenkinimui. Tipinis
franšizės davėjas savo franšizės tinklo veiklos pradžioje per daug nesureikšmina savo
vidinių procedūrų ir veiksmų, nukreiptų į tinklo vadybą. Kol franšizės tinklui priklauso
nedidelis franšizės gavėjų skaičius davėjo darbuotojai dažniausiai sugeba suvaldyti
juos be papildomų instrukcijų ar taisyklių. Tačiau, bėgant laikui ir augant franšizės tinklui, didėja poreikis franšizės davėjo organizacijos ir jos veiksmų, nukreiptų į franšizės
tinklo subjektus, sisteminei vadybai. Augant organizacijai ne tik didėja iššūkių mastas,
bet ir atsiranda visiškai nauji iššūkiai, su kuriais organizacija anksčiau nebuvo susidūrusi. Į franšizės tinklo augimo sąlygotus iššūkius franšizės davėjas turėtų atsakyti vystydamas franšizės tinklo vadybos metodikas ir jų įgyvendinimą palaikančius technologinius sprendinius, kurie ir sudaro franšizės tinklo vadybos infrastruktūrą. Pagrindinės
franšizės tinklo vadybos metodikos reglamentuoja franšizės gavėjų atskaitingumą,
kokybės kontrolę ir nuolatinį jos gerinimą, vidinę tinklo komunikaciją, informacijos
vadybą, informacinių technologijų vadybą, franšizės gavėjams teikiamas paslaugas ir
pagalbą, franšizės gavėjų kvalifikacijos kėlimą, pagalbą franšizės gavėjams, norintiems
parduoti ar perleisti savo franšizės pagrindu veikiantį verslą, ir t. t.
Franšizės davėjas, sukūręs franšizės tinklo palaikymo infrastruktūrą, parengęs rinkodaros ir franšizės gavėjų pritraukimo priemones, franšizės teisinius dokumentus ir „knowhow“ perdavimo franšizės gavėjui priemones, yra visiškai pasirengęs viešai paskelbti
apie tai, kad jis pradeda plėstis franšizės būdu, ir pradėti vykdyti rinkodaros kampaniją,
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generuoti interesantų srautą, vykdyti kandidatų vertinimą ir atranką bei pasirašinėti
franšizės sutartis.
Franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros kūrimo etapas užbaigia franšizės davėjo
verslo sukūrimo etapą. Kaip jau buvo minėta, sėkmingose franšizės tinkluose franšizės
tobulinimas ir vystymas nesustoja franšizės kūrimo etapo pabaigoje, o yra vykdomas
nuolatos. Vienas iš svarbių šio proceso dalyvių ir idėjų tobulinimui šaltinių yra kiekvienas tinkle esantis franšizės gavėjas, kurio kasdieninė verslo sėkmė priklauso ne tik nuo
jo paties pastangų, bet ir nuo franšizės davėjo veiksmų. Tam, kad franšizės davėjas
galėtų sukurti patrauklią franšizę ir sėkmingai vystyti franšizės tinklą, jis turi puikiai
pažinti ir suprasti ne tik savo verslo produktų ar paslaugų galutinius vartotojus, bet ir
franšizės davėjus.
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10 Tolimesnė franšizės davėjo verslo veikla

Franšizės sukūrimas, franšizės tinklo plėtros įrankių parengimas ir franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros pastatymas yra tik pirmas žingsnis ilgame sėkmingo franšizės
davėjo kelyje. Šioje knygoje mes apsiribojome franšizės davėjo verslo sukūrimo apibūdinimu ir tik paviršutiniškai aptarėme franšizės davėjo verslo veiklos aspektus – franšizės pardavimo procesas buvo aprašytas skyriuje 2.3.3, o franšizės tinklo plėtra buvo
aprašyta šios knygos skyriuje 2.3.4. Išsamesniam franšizės davėjo verslo vystymo ir
franšizės tinklo plėtros aprašymui mes planuojame skirti kitą savo knygą.
Taigi linkime jums sėkmės kuriant Jūsų, kaip franšizės davėjų, verslus ir tikimės, kad
mūsų nauja knyga pasirodys kaip tik tada, kada jūsų franšizės tinklas išaugs ir jūs vėl
susidursite su poreikiu gauti žinių sėkmingai jūsų franšizės tinklo vadybai.
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11 Apie projektą

Ši knyga parengta Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamo projekto LLB-2-168
„Creation of franchising co-operation network in Latvia-Lithuania-Belarus cross-border region“ (trumpiau „F.A.R.Network“) rėmuose. Projektą įgyvendina Lietuvos verslo
darbdavių konfederacija kartu su partneriais – Latvijos universitetu ir Baltarusijos respublikine verslo konfederacija. Projekto tikslas – Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose sukurti prielaidas aktyviau taikyti franšizavimą, kaip verslo modelį, ir
įsteigti nuolat veikiantį organizacijų, bendradarbiaujančių vystant franšizavimą, tinklą,
tokiu būdu skatinant greitesnį šių regionų ekonominį augimą.
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007–2013 m. periuodu pakeičia Baltijos jūros regiono INTERREG IIIB kaimynystės programos Pietų prioriteto IIIA programą. Programos
bendras strateginis tikslas yra stiprinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regiono teritorinę sanglaudą, užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą, kelti ekonominę
ir socialinę gerovę bei skatinti tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinę įvairovę. Programoje
dalyvauja Latvijos Latgalos regionas, Lietuvos Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Alytaus ir
Kauno apskritys ir Baltarusijos Vitebsko, Mogiliovo, Minsko ir Gardino sritys.
Programos bendroji valdymo institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Programos interneto svetainė www.enpi-cbc.eu.
Europos Sąjungą sudaro 28 valstybės narės, nusprendusios laipsniškai sujungti žinias,
išteklius ir ateitį. Per 50 metų plėtros valstybės narės sukūrė stabilumo, demokratijos
ir tvarios plėtros erdvę, be to, išsaugojo kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves.
Europos Sąjunga siekia dalintis šiais pasiekimais ir jų verte su šalimis ir gyventojais už
jos ribų.
Už pateiktą informaciją yra visiškai atsakinga Lietuvos verslo darbdavių konfederacija
ir ši informacija jokiu būdu negali būti naudojama Europos Sąjungos nuomonei reikšti.
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12 Apie projekto partnerius

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija (LVDK) yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti
organizacija. LVDK buvo įsteigta 1999 m. balandžio 24 d., susijungus dviem didžiausioms smulkųjį ir vidutinį verslą (SVV) atstovaujančioms konfederacijoms – Lietuvos
verslininkų darbdavių konfederacijai ir Nacionalinei verslininkų konfederacijai. Šiuo
metu LVDK vienija daugiau nei 1800 įmonių ir regionines bei šakines verslo asociacijas. Tai didžiausia smulkiajam ir vidutiniam verslui atstovaujanti organizacija Lietuvoje.
LVDK nariai yra įvairaus dydžio įmonės: pradedant individualiomis įmonėmis, kuriose
dirba 1–2 darbuotojai, ir baigiant koncernais, turinčiais iki 3 000 darbuotojų. Konfederacija suburia įvairių veiklos rūšių įmones, tarp jų ir užsienio kapitalo ir valstybines
įmones, taip pat viešąsias įstaigas. Pagrindinis konfederacijos uždavinys – siekti palankios ekonominės, teisinės, socialinės, etinės aplinkos verslui plėtoti šalyje sudarymo.
LVDK savo veikla siekia sukurti demokratišką ir palankią verslui plėtotis aplinką šalyje,
kuri skatintų naujų darbo vietų kūrimą, iniciatyvą ir kūrybiškumą versle, investicijas į
Lietuvos ūkį bei garantuotų jų saugumą. LVDK atstovauja savo narių interesus valstybinėse institucijose, organizuoja mokymus, palaiko ryšius su paramą SVV teikiančiomis
organizacijomis bei Lietuvos Respublikos ambasadomis užsienio valstybėse. LVDK yra
Lietuvos franšizės centro įkūrėja.
Baltarusijos respublikinė verslo konfederacija (BRVK) yra didžiausia verslo konfederacija Baltarusijoje. BRVK buvo įsteigta 2007 metais. BRVK pagrindiniai įkūrėjai – Minsko
verslininkų ir darbdavių asociacija, regioninės Bresto, Vitebsko, Gardino ir Mogiliavo
verslo asociacijos ir Respublikinė profesinė sąjunga. Nuo pat savo veiklos pradžios,
BRVK yra didžiausia verslo asociacija Baltarusijoje. Šiuo metu BRVK vienija iš viso 143
organizacijas šalyje – 92 įvairaus dydžio įmones, 28 regionines verslo ir pramonės asociacijas, taip pat keleto mokslo įstaigų, investicinių fondų ir kitų organizacijų. Pagrindinis konfederacijos tikslas – gerinti mažų, vidutinių ir didelių įmonių verslo aplinką
Baltarusijoje, skatinti piliečių aktyvumą verslumo ir ekonomikos vystymo srityse. BRVK
teikia teisines, konsultavimo verslo administravimo klausimais ir mokymų paslaugas
šalies įmonėms ir organizacijoms.
Latvijos universitetas – viena iš seniausių ir didžiausių mokslo, profesinio rengimo ir
mokslinių tyrimų institucijų Latvijoje ir visame Baltijos šalių regione. Latvijos universitetas buvo įkurtas 1919 m. ir šiuo metu veikia šalies sostinėje Rygoje. Šiuo metu
universitete studijuoja daugiau nei 15000 studentų. Universitetą sudaro 13 skirtingų
sričių fakultetų: Biologijos, Chemijos, Fizikos ir matematikos, Ekonomikos, Edukologijos ir psichologijos, Geografijos ir geologijos, Istorijos ir filosofijos, Teisės, Medicinos,
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Filosofijos, Filologijos ir menų, Visuomenės mokslų, Teologijos. Studentai gali rinktis
daugiau nei 130 valstybės akredituotų akademinių ir profesinių studijų programų. Latvijos universiteto misija – siekti tolimesnio Latvijos ir jos piliečių vystymosi. Kūrybiškai
integruojant įvairias mokslo sritis tarpusavyje, siekiama teikti europietiškus standartus
atitinkantį aukštąjį išsilavinimą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą bei puoselėti latvių kalbą ir kultūrą.
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13	Franchise Hub – viskas apie franšizavimą
Baltijos šalyse ir Baltarusijoje

www.FranchiseHub.eu – viskas apie franšizavimą Baltijos regione ir Baltarusijoje. Tai
yra pats išsamiausias informacijos šaltinis kiekvienam, susidomėjusiam franšizavimo
veikla šiame greitai augančiame regione.
Franchise Hub komanda tiki, kad franšizavimas Lietuvoje ir kitose regiono šalyse turi
šviesią ateitį, kurioje – dar daugiau sėkmingai savo veiklą vykdančių verslų, naujų
darbo vietų ir ekonominės gerovės. Franchise Hub kviečia prisijungti ir siekti šių tikslų kartu.
Ką tau gali duoti Franchise Hub?
• Žinias apie franšizavimą
• Franšizavimo naujienas
• Baltijos regione ir Baltarusijoje parduodamų franšizių sąrašą
• Franšizavimo renginius Baltijos regione ir Baltarusijoje
• Informaciją apie artimiausius renginius – tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje
• Konsultavimo paslaugų tiekėjų duomenis
• Išsamią statistiką apie franšizavimo padėtį regione
• Nemokamos mokomosios medžiagos parsisiuntimui
Kuo unikalus Franchise Hub? Iki jo sukūrimo buvo jaučiamas sistemingos ir nuolat atnaujinamos franšizavimo duomenų bazės apie verslo galimybes Baltijos šalyse ir Baltarusijoje
trūkumas.
Pagrindinis Franchise Hub tikslas – didinti franšizavimo modelio žinomumą Baltijos šalyse
ir Baltarusijoje. Taip pat – regiono verslininkams ir investuotojams pristatyti sėkmingiausias užsienio franšizes. Franchise Hub sujungia franšizės davėjus ir potencialius franšizės
gavėjus tiek regiono ribose, tiek užsienyje.
Po Franchise Hub vėliava taip pat yra organizuojama didžiausia Baltijos šalyse ir Baltarusijoje franšizavimo paroda ir konferencija „Franchise Hub Expo“.
Visą informaciją apie franšizavimą Jūs rasite www.franchisehub.eu.
Franchise Hub – viskas apie franšizavimą Baltijos šalyse ir Baltarusijoje
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