
                   

 

DOCTOR GRILL FRANCHISE CONCEPT BOOK 

Τα  DOCTOR  GRILL   λανσάρουν  μια  μοναδική  και  καινοτόμο  πρόταση  franchise
στον  κλάδο  της  Μικρής  Εστίασης.  Μετατρέπουν  το  ευρέως  διαδεδομένο
σουβλάκι σε έδεσμα πολυτελείας δίνοντας στον καταναλωτή  multi  ethnic  αλλά
και  υγιεινές επιλογές  όπως  δεν  είχε  ποτέ  φανταστεί.  Με  εμφανώς
διαφοροποιημένο  μενού  από  τον  ανταγωνισμό,  λιτή  οργάνωση,  χαμηλή
επένδυση  και  σύντομη  απόσβεση,  δραστηριοποιούνται  σε  μια  στιβαρή  αγορά
και στοχεύουν σε ειλικρινείς κερδοφόρες συνεργασίες.

http://www.doctorgrill.gr/


Το μενού του DOCTOR GRILL   ναι μεν βασίζεται στο παραδοσιακό - αγαπημένο σουβλάκι, αλλά οι
καινοτόμες  γεμίσεις  και  μελετημένες  γεύσεις  που  συναντιόνται  μόνο  σε  ψαγμένα  mutli  ethnic
εστιατόρια, κάνουν τη διαφορά από οποιαδήποτε “σουβλακερί” της αγοράς πανελλαδικώς. Special
και οικολογικά τυλιχτά όπως Τέξας, Καρμπονάρα, Μεξικάνικο, Ροκφόρ, Μεσογειακό, γλυκά τυλιχτά
όπως  Πίτα  Μπανάνα,  Πίτα  Τζιζκέικ,  gourmet  σαλάτες,  Pita  burgers, πατάτες  πρωτοποριακά
κομμένες,  καλαμάκια-σουβλάκια  100%  χειροποίητα  και  μαριναρισμένα  συνθέτουν  έναν  εύκολα
διαχειρίσιμο κατάλογο εξαιρετικής σχέσης ποιότητας/τιμής. 

Τα  μέσα  μαζικής  δικτύωσης  και  τα  στατιστικά  επαναλαμβανόμενων
πελατών  αποδεικνύουν  την  εντυπωσιακή  αποδοχή  του  concept  και
επιβεβαίωνουν  τον  στόχο  των  DOCTOR GRILL για  περαιτέρω ανάπτυξη.
Όλο  το  επιτελείο  καθημερινά  κερδίζει  την  εμπιστοσύνη  των  πελατών,
χωρίς  ίχνος  εφησυχασμού  με  βασική  προϋπόθεση  να  διασφαλίζονται
πρωτίστως η ποιότητα,  η νοστιμιά  και το μεράκι για δουλειά που πρέπει
απαραιτήτως να διαθέτουν οι μελλοντικοί συνεργάτες – δικαιοδόχοι. 

Ο στόχος των DOCTOR GRILL αφορά την ανάπτυξη μιας ισχυρής αλυσίδας, που να διασφαλίζει στους
συνεργάτες την επιτυχία, την υψηλή κερδοφορία και την ταχεία απόσβεση, με κύρια χαρακτηριστικά
τη χαμηλή επένδυση,  τα  συμπιεσμένα λειτουργικά έξοδα και  τα  καινοτόμα προϊόντα.  Το  πρώτο
κατάστημα DOCTOR GRILL λειτουργεί ως delivery – takeaway -self service στην περιοχή της Δάφνης
ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται  ως εκπαιδευτικό κέντρο για τους συνεργάτες  - δικαιοδόχους και το
προσωπικό τους.

https://www.facebook.com/DoctorGrillDafni/
http://www.doctorgrill.gr/


ΚΛΑΔΟΣ
O DOCTOR GRILL ανήκει στην κατηγορία του γρήγορου φαγητού, μια αγορά που αποσπά ετησίως
4,5δις ευρώ από τους οπαδούς της. Σύμφωνα με την έρευνα ιδρύματος Αριστείδη Δασκαλόπουλου
στην Ελλάδα καταναλώνονται κάθε χρόνο περίπου 3,5δις πίτες και καλαμάκια.  Την περίοδο που
διανύουμε το σουβλάκι τόσο ως προϊόν, όσο και ως επιχειρηματική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται
από  σταθερότητα.  Η αγορά  έχει  να  παρουσιάσει  πολύ  καλά  παραδείγματα  επιτυχημένων
καταστημάτων  που  παρουσιάζουν  άνοδο ακόμα  και  σε  περιόδους  οικονομικής  ύφεσης,
επιβεβαιώνοντας την λαϊκή έκφραση: “ότι και να γίνει ένα σουβλάκι θα το φάμε”.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Τα  DOCTOR  GRILL έχουν  ξεκινήσει  την  ανάπτυξή  τους  μέσω  franchise,  παρέχοντας  κορυφαία
τεχνογνωσία,  δοκιμασμένο  σύστημα  οργάνωσης  και  λειτουργίας,  συμπιεσμένο  κόστος  αρχικής
επένδυσης  για  γρήγορη απόσβεση και πλήρως ελεγχόμενο  food cost  ώστε  να  διασφαλίζεται  η
κερδοφορία όλων των καταστημάτων τους. 

Η φιλοσοφία τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την άριστη ποιότητα και το μοναδικό συνδυασμό
που  δημιουργεί  το  παραδοσιακό  σουβλάκι  με  γεύσεις  απ’  όλο  τον  κόσμο.  Συνεργάζονται με
υπεύθυνους προμηθευτές, παραγωγούς φρέσκων υλικών και προϊόντων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με
πολύ αυστηρά κριτήρια.  Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του προσωπικού και στην άριστη
εξυπηρέτηση  του  πελάτη, αναζητούν  ανθρώπους  που  διαθέτουν  μεράκι,  φυσική  ευγένια  και
εμπειρία για να εντάξουν στην ομάδα τους.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κάθε νέο κατάστημα DOCTOR GRILL θα πρέπει να τηρεί ορισμένες βασικές προϋποθέσεις όπως: 

• Εσωτερικός οφέλιμος χώρος από 35τ.μ και άνω
• Πρασιά με άδεια για σκίαση και τραπεζοκαθίσματα από 10 τ.μ και άνω
• Τοποθεσιά με αυξημένη κίνηση πεζών 

Το  επιτελείο  ανάπτυξης  είναι  πάντοτε  δίπλα  σας  ώστε  να  γίνει  σωστά  η  αξιολόγηση  των
απαιτούμενων  κριτηρίων  που  θα  οδηγήσουν  στην  τελική  απόφαση  δημιουργίας  κερδοφόρων
καταστημάτων. 



ΠΡΟΝΟΜΙΑ FRANCHISE

Τα  DOCTOR  GRILL προσφέρουν  την  καλύτερη  επιλογή  στον  κλάδο  της  Μικρής  Εστίασης,  καθώς
δραστηριοποιείστε  με  ασφάλεια σε ένα  προϊόν  (σουβλάκι)  με σταθερή ζήτηση,  ενώ  ταυτόχρονα
διαφοροποιείστε  με  καινοτόμες  γεύσεις  που  κανένα  άλλο  αντίστοιχου  είδους  κατάστημα
πανελλαδικώς (προς το παρόν) δεν προσφέρει. 

Το Σύστημα Franchise των DOCTOR GRILL  όπως θα διαπιστώσετε από το πλάνο βιωσιμότητας, είναι
δομημένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνει στον κάθε συνεργάτη - δικαιοδόχο μόνιμη ταμειακή ροή,
υψηλή κερδοφορία και μεγάλη απόδοση επί του κεφαλαίου του, που αποσβένεται πολύ σύντομα.

Το  βασικότερο  πλεονέκτημα  που  κερδίζετε  ως  μέλος  της  αλυσίδας  DOCTOR  GRILL είναι  η
εξασφάλιση της απόλυτης και εγγυημένης επιχειρηματικής επιτυχίας,  απολαμβάνοντας μια σειρά
από προνόμια, όπως:
• Υψηλή τεχνογνωσία, με διαφοροποιημένο concept σε ένα κλάδο με σταθερή ανάπτυξη, που

επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον σε περιόδους κρίσης.
• Ευρεία γκάμα  δοκιμασμένων προϊόντων με κλασικές,  multi ethnic και υγιεινές επιλογές  σε

ένα υψηλό value for money μενού.
• Πλήρη υποστήριξη κατά την επιλογή της κατάλληλης εμπορικής θέσης, κατά τον σχεδιασμό,

την κατασκευή και τη λειτουργία του καταστήματος. 
• Αρχική και συνεχή εκπαίδευση, όπως και συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη λειτουργία του

καταστήματός  σας,  με  τακτική  αξιολόγηση  συγκεκριμένων  δεικτών  απόδοσης,  ώστε  να
προτείνονται οι κατάλληλες ενέργειες βελτίωσης.

• Ευρεία αποκλειστικότητα περιοχής.
• Σύστημα οργάνωσης και ελέγχου του κόστους αναλυτικά για κάθε προϊόν.
• Τροφοδοσία με αναλώσιμα και Α’ Ύλες άριστης ποιότητας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
• Χαμηλή αρχική επένδυση.
• Δυνατότητα παράδοσης με το κλειδί στο χέρι.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ (FACTS) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ: από 35 τ.μ.
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: από 37,000 Ευρώ

• Διαμόρφωση: 11,000 Ευρώ
• Εξοπλισμός: 24,000 Ευρώ
• Προμύθειες: 2,000 Ευρώ 

ENTRY FEES: 5,500 Ευρώ
MRK FEES: 0 Ευρώ
ROYALTIES: 3%
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ (εκτίμηση): 14



ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Τα  DOCTOR GRILL έχουν δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα franchise σε τεχνοκρατικό και
μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο, αποτελώντας μία σίγουρη και δοκιμασμένη, αλλά ταυτόχρονα
πρωτοποριακή  και  καινοτόμα  επιχειρηματική  πρόταση,  δομημένη  από  νέους  ανθρώπους  και
εναρμονισμένη πλήρως με τις σύγχρονες, απαιτητικές διατροφικές συνήθειες στην Ελλάδα. 

Αν  θεωρείτε  ενδιαφέρουσα  την επιχειρηματική  μας  πρόταση και  αν σας ενδιαφέρει  να  ανοίξετε
άμεσα το δικό σας  DOCTOR GRILL κατάστημα  επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να σας αναλύσουμε
από κοντά τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος franchise της εταιρείας μας και να εκτιμήσουμε τις
προοπτικές ανάπτυξης στις περιοχές που σας ενδιαφέρουν.

Www.DoctorGrill.gr
με εκτίμηση
Αθανάσιος Παπαθανασίου

Τηλέφωνο: 2109702302
Κινητό: 6980991004
E-mail:   tnsvip@gmail.com
Web:  www.doctorgrill.gr

tel:2106749789
mailto:p.malikourtis@franchise.gr
tel:2106540681
http://www.doctorgrill.gr/
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