PROVEN PERFORMER
PROVĚŘENÝ BUSINESS
UVOLNĚTE
SE.THE
BUSINESS
MODEL
SPEED
QUEEN
ZA VÁS.
SPEED
QUEEN
LAUNDRY
STORE
MODEL
THATPRACUJE
MEANS BUSINESS
SPEED QUEEN. SVĚTOVÁ
JEDNIČKA
V PRANÍ PRÁDLA
WORLD NO.1
IN COMMERCIAL
LAUNDRY

PROČ INVESTOVAT
DO SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY?
Samoobslužné prádelny po celém světě obvykle vykazují rentabilitu 20–25 %. Na rozdíl od jiných
investičních příležitostí je po službách prádelen stálá poptávka – dokonce i v době ekonomické krize.
Velikost samoobslužné prádelny lze přizpůsobit vašemu prostředí i investici. Prádelna je obchod
v hotovosti – a díky moderní technologii je jednoduchý.

The content of this brochure (including, without limitation, any analysis forming part of it) is general information, for personal use only and
should not be relied upon for investment purposes. This brochure provides information based on subjective assumptions and does not
provide actual or expected returns, which may in practice be lower than those stated in the brochure. You should obtain independent financial
advice prior to making any decision to invest in, or with, Alliance Laundry Systems LLC. To the extent permitted by law, we do not accept any
liability (whether in contract, tort, negligence or otherwise and howsoever arising), nor owe any duty of care to you, for any consequences of
your acting (or refraining from acting) in reliance on the contents of this brochure. If you enter into a contract with us, we will require that you
irrevocably waive your rights to bring a claim against us for acting in reliance on the content of this brochure.

VÍTEJTE VE SPEED QUEEN®
– ÚSPĚŠNÉM A VYZKOUŠENÉM PODNIKÁNÍ
Jen málokteré podnikání je tak výnosné jako samoobslužná prádelna.

Zvláště pokud pokud máte na mysli vyjímečnou značkovou prádelnu
Speed Queen®.

Jako investorovi vám nabízíme kompletní řešení na klíč, kde je o vše
postaráno, od analýzy místa po průzkum trhu, od profilů zákazníků po
propagační materiály a od špičkových praček a sušiček po globální
podporu.

A to vše ve značkovém, svěžím, čistém a moderním prostředí provozovny
Speed Queen.

Přidejte k tomu to, že se značka Speed Queen více než 60 let těší
výjimečné úspěšnosti jak ve Spojených státech i v jiných částech světa,
a uvidíte, proč je provozování tohoto podniku na vašem trhu investiční
příležitostí s vysokou rentabilitou, která jistě stojí za úvahu.
Přejeme Vám hodně úspěchů.

S úctou

Rick Pyle

Prezident – International, Alliance Laundry Systems

speedqueeninvestor.com

PROČ INVESTOVAT DO ZNAČKOVÉ
PRÁDELNY SPEED
QUEEN?
• Prověřený, celosvětově úspěšný obchodní model
• Moderní, profesionální a přitažlivý design
• Vysoce výkonné stroje v profesionální kvalitě
• Materiály na propagaci a podporu prodeje
• Spojení se světovými odborníky v oblasti samoobslužných prádelen
Ať už zavádíte na svém trhu úplně nový koncept, nebo zakládáte profesionálnější a výnosnější
samoobslužnou prádelnu, Speed Queen® nabízí znalosti

a stroje, které potřebujete.

Jako součást Alliance Laundry Systems®, největšího výrobce zařízení pro komerční prádelny, vyrábí Speed
Queen to

nejspolehlivější zařízení na světě již více než sto let a vytvořil kompletní globální síť

podpory. Podnikatelům na celém světě pomáháme přijímat chytrá rozhodnutí v každém aspektu podnikání
v oblasti prádelenství.
S programem značkové prádelny Speed Queen nemusíte být odborníkem na praní, abyste mohli vlastnit
úspěšnou samoobslužnou prádelnou. Naše globální podpora zajistí, že budete mít přístup k někomu,
kdo vám pomůže pochopit vaši místní kulturu a zákazníky. To vše vám pomůže dosáhnout optimální
spokojenosti zákazníků a maximálního úspěchu.
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VÝHODY, NA KTERÉ
SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
Investice do samoobslužné prádelny Speed Queen přináší spoustu výhod, které vedou přímo k profesní
nezávislosti. Zde jsou důvody, proč se tisíce lidí jako vy na celém světě rozhodly, že samoobslužná prádelna
je pro ně tou nejlepší podnikatelskou příležitostí.

VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST
Díky výhodám samoobslužné prádelny, jako jsou minimální náklady na personál, věrná zákaznická základna
a stálá potřeba této služby, se mohou investoři těšit vysoce konkurenceschopným výnosům.

STÁLÁ POPTÁVKA
Na rozdíl od většiny investic, nejsou samoobslužné prádelny přímo vázány na stav ekonomiky. V mnoha případech
poptávka během recese ve skutečnosti roste, protože zákazníci hledají pohodlný a cenově dostupný způsob, jak
si vyprat a vysušit prádlo.

NEOBYČEJNÁ FLEXIBILITA
Většina investic vás nutí, abyste podnikání přizpůsobili svůj život. Se značkovou prádelnou Speed Queen
přizpůsobíte podnikání svému způsobu života. Vaše prádelna může být velká nebo malá, non-stop nebo
s omezenou provozní dobou, podle toho, co lépe odpovídá vašim cílům a životnímu stylu.

SLUŽBA ZA HOTOVÉ
Zákazníci platí za vaše služby předem. To znamená, že se nemusíte obávat vymáhání dluhů, odmítnutých
šeků nebo neplatičů. Díky tomu je vedení účetnictví mnohem jednodušší a zisky mnohem stabilnější.

MODERNÍ OVLÁDÁNÍ
Dnešní zařízení jsou vybavena sofistikovanými
ovladači, které vám umožní sledovat a řídit vaši
značkovou

prádelnu

Speed

Queen

prakticky

odkudkoli na světě, což vede k osobní flexibilitě
a maximální ziskovosti.

CO JE TŘEBA VZÍT V ÚVAHU
POČÁTEČNÍ NÁKLADY
Jako každá investice, i otevření značkové prádelny Speed Queen vyžaduje vstupní náklady. Náklady se
samozřejmě budou lišit v závislosti na velikosti a působnosti provozovny, kterou otevřete. Ale vzhledem k míře
úspěšnosti tohoto oboru a skvělé rentabilitě lze tyto náklady v poměrně krátkém čase získat zpět.

VZDĚLÁVÁNÍ
Vlastnit samoobslužnou prádelnu Speed Queen a být svým vlastním šéfem může kdokoli. Nevyžaduje to
žádný titul, oficiální vzdělání ani žádné zvláštní dovednosti. Jde jen o to, mít chuť se učit a rozhodnout se pro
úspěch. Nemusíte ani opustit své dosavadní zaměstnání, pokud nechcete. Vlastnictví značkové prádelny
Speed Queen je skvělým vedlejším zaměstnáním, které vám týdně nezabere mnoho času.

VÝBĚR MÍSTA
Provozování značkové prádelny se v mnohém podobá vlastnictví obchodní nemovitosti. Jde hlavně
o lokalitu. Celkové dosažitelné příjmy v dané oblasti se odvíjí od demografické situace a charakteristik
dané lokality. Místní distributor Speed Queen vám pomůže s výběrem místa a analýzou trhu.

ATRAKTIVNÍ PŘÍLEŽITOST
Nová značková prádelna Speed Queen s tím správným vybavením a špičkovými zařízeními na správné
adrese představuje atraktivní nabídku pro vás i pro vaše zákazníky. Poskytuje vám konkurenční výhodu
v oblasti, kde, jak již víte, existuje stálá poptávka.
Speed Queen bude společně s vámi hledat takové místo, kde bude zaručena poptávka a kde by zřízení
značkové samoobslužné prádelny dávalo smysl.

POMOC S BUSINESS PLÁNEM
Každý podnik začíná nápadem a spoustou nadšení. Úspěšný podnik začíná také podrobným
podnikatelským plánem na základě průzkumu trhu. Speed Queen pomohla rozjet tisíce samoobslužných
prádelen a plánovat jejich následný rozvoj. Komplexní řešení Speed Queen, zahrnující vyhodnocení
lokality, výpočty rentability a návrh optimální sestavy strojů, je podepřeno podporou naší distributorské
sítě.
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NEJVĚTŠÍ JMÉNO
V OBORU PRÁDELENSTVÍ
Speed Queen je součástí Alliance Laundry Systems – největší společnosti v oboru komerčních prádelen na světě.
Spolehlivost vybavení od předního výrobce a možnosti, vycházející z nejrozsáhlejšího zastoupení
v oboru samoobslužných prádelen na světě, vedly ke vzniku vysoce výdělečného, široce osvědčeného
obchodního modelu, který odolává recesím. Příležitost využít tohoto podnikatelského konceptu s plnou
a dlouhodobou podporou se dnes nabízí investorům a podnikatelům na celém světě.

USKUTEČNĚTE SVOU VIZI
Naše projekční oddělení je vybaveno designérskými a plánovacími nástroji, a díky tomu vám pomůže v každé fázi
vašeho projektu. Můžete si cítit naprosto sebejistě, když víte, že jste vždy plně připraveni na každý krok tohoto procesu.
Preliminary Drawing
Actual Store

Design Rendering

KOMPLEXNÍ NÁVRH
Po výběru lokality vytvoříme návrh vzhledu vaší prádelny pomocí našeho speciálního programu pro
navrhování značkových samoobslužných prádelen Speed Queen. Tento program byl navržen tak, aby zajistil
konsistentní a profesionální vzhled prádelny a vytvořil řadu návrhů půdorysů včetně doporučené sestavy
zařízení, a zároveň minimalizoval náklady, spojené se službami externího architekta nebo designéra.
Spolu s půdorysným řešením nabízíme takový design, aby uspokojoval potřeby zákazníků v moderním
a čistém prostředí. Náš návrh provozovny, vytvořený tak, aby korespondoval s barvami a stylem Speed
Queen, využívá předvolených materiálů včetně jasného, energeticky úsporného osvětlení, trvanlivé,
snadno čistitelné podlahové krytiny a pohodlných míst k sezení.

BRICKS & MORTAR STORE

BRICKS & MORTAR
REPLACEMENT STORE

MODULAR
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ZVOLTE SI OSVĚDČENOU
FORMU PROVOZOVNY
NOVÁ KAMENNÁ PROVOZOVNA
Zde měníme váš sen o prádelně Speed Queen v realitu, stavíme a vytváříme provozovnu v každé fázi
společně s vámi, od plánování po dokončení. Pomocí hloubkové analýzy trhu vám náš odborný team může
také pomoci s rozhodnutím o vhodnosti vámi zvolené lokality pro tento záměr.
Jsme připraveni vám také pomoci s rozhodnutím, zda prostory vaší prádelny vlastnit nebo si je pronajímat.

PŘESTAVBA KAMENNÉ PROVOZOVNY
Přestavba stávající prádelny na značkovou prádelnu Speed Queen je ideální způsob, jak maximalizovat
možný zisk, minimalizovat náklady a oživit své podnikání.
Nahrazení vašich stávajících strojů novým vybavením Speed Queen vám sníží náklady na vodu a energii
a náklady na údržbu a odstávky. Vaši zákazníci budou spokojenější také díky atraktivnímu a vlídnému
prostředí značkové prádelny a budou ochotni zaplatit víc než předtím vzhledem ke špičkovému vybavení,
které jste sem kvůli nim nainstalovali. Také se zvýší pravděpodobnost, že se budou vracet.

JDĚTE DO MODULU
Modulový formát provozovny Speed Queen se rychle stává nejvíce inovativním, ziskovým a stabilním
obchodním modelem na současném trhu.
Jeho hlavním rysem jsou nízké náklady na personál, protože naše modulové prádelny může obsluhovat
jediná osoba – nepotřebujete ani zaměstnance na plný úvazek. K údajům o provozu se naprosto pohodlně
dostanete dálkově ze svého smartphonu nebo počítače. Modul vám také nabízí jedinečnou flexibilitu –
můžete jej snadno přesunout úplně jinam a nezabere vám to víc než týden. Tím pádem máte možnost volně
přesunout svůj modul tam, kde je nejvíc zákazníků.
Prostorově úsporný modulový formát je ideální také pro frekventovaná obchodní centra a nákupní galerie.

VYBERTE SI MEZI SAMOOBSLUHOU A PRÁDELNOU S OBSLUHOU
Budete se muset rozhodnout, zda chcete samoobslužnou prádelnu na mince, nebo prádelnu s obsluhou,
kde zákazníci prostě nechají své prádlo k vyprání a poté jim bude dodáno, nebo si je vyzvednou. Každou
z těchto forem provozovny lze přizpůsobit jednomu nebo druhému způsobu obsluhy.

KOMPLEXNÍ PODPORA
ZE STRANY SPEED QUEEN
PROGRAM OZNAČENÍ PROVOZOVNY
Náš program vnějšího označení nabízí moderní, snadno rozpoznatelné označení, propagující vaši prádelnu
s vybavením Speed Queen.

PŘÍRUČKA PROVOZNÍCH RAD A POKYNŮ
Všechno, co potřebujete vědět, abyste mohli úspěšně provozovat veřejnou prádelnu, vám dáme k dispozici
ve formě Příručky provozních rad a pokynů. Najdete zde veškeré potřebné informace, od každodenních
provozních postupů až po marketing a údržbu zařízení.

ŠABLONY MARKETINGOVÝCH MATERIÁLŮ
Když se blíží otevření vaší značkové samoobslužné prádelny, je čas dát to na vědomí. Když se rozhodnete pro
program značkové prádelny Speed Queen, jsme připraveni pomoci vám s propagací tím, že vám poskytneme
širokou škálu profesionálních materiálů, které zahrnují:
• šablony materiálů k otevření provozovny
• interiérové označení
• podporu webových stránek
• vzorové reklamy do novin a časopisů
• vzory přímých e-mailů / letáků.

ZKUŠENOSTI
Od návrhu po dokončení těží vaše prádelna ze spojenectví s nejzkušenější, nejspolehlivější a nejvíce
kvalifikovanou značkou v oboru samoobslužných prádelen. Náš celosvětový tým odborníků na prádelny
poskytuje poradenství na místě, školení a přehled ve všech aspektech vašeho podnikání.
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OSVĚDČENÝ PODNIKATELSKÝ MODEL
Pořízení vlastní značkové samoobslužné prádelny Speed Queen představuje jedinečnou příležitost
vysoce rentabilního podniku s poměrně malou investicí, která přichází společně s globální sítí podpory.
Náklady na zaměstnance jsou minimální a s naším osvědčeným podnikatelským modelem a špičkovými
pračkami a sušičkami, jimiž bude vaše nejmodernější prádelna vybavena, jde podnikání v podstatě
samo. Více informací najdete na speedqueeninvestor.com
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