Casa Barista Franchise
Casa Barista zoekt
enthousiaste franchisenemers
die vanuit een eigen locatie in
Nederland of België
espressomachines en
koffieproducten willen
verkopen.
Ben je een échte koffieliefhebber en
wil je iets met die passie doen? Wil je
dit zakelijk oppakken en zelf je inzet
en verdiensten bepalen, dan is Casa
Barista misschien iets voor jou! Wij
zijn een succesvolle onderneming die
de speciale aandacht voor Italiaanse
caffè naar de huiskamer of kantoor
brengt. Casa Barista levert een
compleet koffieconcept: van
espressomachines, bonenmalers,
verse koffiebonen, barista tools tot
onderhoudsmiddelen.

Visie
Casa Barista is geen gewone
koffiewinkel. We bedienen vanuit een
Barista passie onze klanten via
internet en thuislocaties. Hier krijgen
klanten uitgebreid advies over de
machines, bonenmalen,
koffiebereiding en service &
onderhoud. We zijn geen leverancier
van honderden machines, maar
hebben een selectie gemaakt van
enkele topmerken die we tegen een
scherpe prijs aanbieden.

Onze aanpak is om vanuit de website
de klant goed te informeren en
ondersteunen met digitale
documenten. Hiernaast is er voor de
klant persoonlijk contact op de Casa
Barista locatie. Dit biedt het “best of
both worlds”: internet met de
persoonlijke aanpak van een winkel.
Bovendien handig voor klanten, want
afspraken zijn vaak buiten kantoortijd
mogelijk en er is altijd een Casa
Barista locatie in de regio.
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Franchise mogelijkheid

Om onze aanpak verder uit te breiden
zijn wij op zoek naar franchisenemers
in Nederland en België. Dit zijn
enthousiaste koffieliefhebbers die
vanuit huis/kantoor fungeren als Casa
Barista locatie. De Barista maakt
gebruik van ons bewezen concept. Je
bent zelfstandig ondernemer, terwijl
je van je hobby (deels) je werk
maakt. Je koopt met korting
producten in bij ons en de omzet en
winst uit verkopen zijn voor jou.
Klanten krijg je enerzijds automatisch
via onze website, die jouw locatie
kiezen. Anderzijds ben jezelf
verantwoordelijk om klanten binnen te
halen. Casa Barista biedt je deze
franchise mogelijkheid met een lage
drempel: geringe investering, weinig
risico, werken vanuit huis.

Wat kan je van ons
verwachten?

• Verkoop via de Casa Barista
website
• Echte barista producten van
topmerken
• Geen toetreding kosten
• Centrale import en logistiek van
producten
• Exclusief verzorgingsgebied rond
jouw locatie
• Barista training en certificering
• Ondersteuning bij
marketingactiviteiten
• Een eigen Casa Barista webpagina
en emailadres
• Kennisdeling binnen de Casa
Barista Society

Wat verwachten we van jou?

• Passie voor caffè en
espressomachines
• Eigen bedrijf zodat je kan werken
als franchisenemer
• Beperkte investering in voorraad
producten
• Representatieve ruimte van circa
10m2
• Zelfstandig verkoop en afhandelen
klantcontact
• Bijdrage aan promotie en
bekendheid
• Uitvoeren 1e lijns technische service
• Evt thuisbezorging, installaties,
workshops voor klanten

Heb je interesse?

Ben jij die enthousiaste barista en
ondernemend bovendien, stuur dan
je CV met profiel, ervaring en
motivatie naar:

info@casabarista.nl

www.casabarista.nl
is onderdeel van
2W Lifestyle B.V. te Ermelo

info@casabarista.nl
© 2008 Casa Barista

