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Franchise er en utbredt måte å drive forretningsvirksomhet på, og blir brukt i alle områder av næringslivet for
å effektivisere distribusjon av virksomhetens kjerneprodukter eller tjenester.
Franchise som metode er gjennomgripende for bedriften, og er like mye en måte å organisere bedriften på
som en metode for distribusjon og salg. Denne boken viser hvordan franchise som organisasjonsform skaper
verdier for franchisegiver, franchisetaker og kunde. Boken forklarer hvordan man skaper et franchisekonsept,
og hvordan man utvikler de ulike delene av franchisesystemet: franchiseavtalen, franchisepakken og den
lokale enheten. Den viser muligheter og problemstillinger som franchisegiver og franchisetaker må forholde
seg til. Et franchisesamarbeid er et samarbeid mellom selvstendige parter. Gjennom samarbeidet skal de legge
grunnlaget for at kunden oppsøker virksomheten gang etter gang. Boken legger grunnlaget for å forstå de
prosessene som danner basisen i all franchise. Børge Nilssen har arbeidet med franchise siden 1972 gjennom
etableringen av Norges Franchise Forening og som styremedlem og styreleder. Han har bred erfaring fra
varehandelen gjennom sitt arbeid med butikkutvikling og etablering i Narvesen, Joh. Johannson og
Hewlett-Packard. Han startet Effectum Franchise Consulting i 1987 og har arbeidet med de fleste av Norges
300 franchisesystemer.
Franchise er frihet satt i system – det skaper vinnere på begge sider av bordet. I Reitangruppen tror vi på
enkeltmenneskets skaperlyst. Vi var den første.

Franchise-kompetanse. Få tilgang til franchisekunnskap gjennom våre kurs, seminarer, nyhetsbrev, fra
rådgivere eller kjøp litteratur, Velg selv. Peppes Pizza franchise. Peppes Pizza utgjør en stor del av AMJ
gruppens virksomhet og den første Franchise restauranten bygget vi i Bodø 1998. Etter 25 års arbeid med
franchise i Norge er det behov å se på de grunnleggende elementer i franchisemetoden. Det er kommet til
mange nye brukere, både som. – derfor jobber vi hardt og kontinuerlig for å oppnå visjonen om å bli kjent som
det mest verdidrevne selskapet. Bli med bak kulissene på REMA 1000 Fredensborgveien. Sommerens råeste
smaker og oppskrifter. Steaks på grillen – gode tips og oppskrifter! NY VERSJON. Svipp online. 1 mai skiftet
vi system leverandør. Trenger du opplæring eller har spm kontakt ole på 90669999 eller ole@svipp.no.
Onlinebestillinger. Rekrutteringsselskapet Cappa er spesialister på rekruttering av ledere, nøkkelpersoner og
franchisetakere i Norge og Sverige. Les mer her! Søstrene Grene. Søstrene udvikler med stor passion nye
designs inden for blandt andet kategorierne interiør, papirvarer, gaveindpakning, hobby, køkken og legetøj.
Agenturer er en portal for selvstendige agenter, forhandlere, og franchisetakere.
En møteplass for leverandører og distributører.

