
Καθώς η Ελλάδα αγωνίζεται να βγει από την κρίση και, πα-
ράλληλα, να διαµορφώσει ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο 
για την οικονοµία της, η επιχειρηµατικότητα αποτελεί 
την αιχµή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια, καθώς 
µέσω των επενδύσεων θα δηµιουργηθεί πλούτος για τη 

χώρα, νέες θέσεις εργασίας και ένα υγιές και ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Η χώρα ζητά άµεσα επενδυτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα δώσουν 

ώθηση στην οικονοµία, ωστόσο η επικρατούσα ρευστότητα και ανασφάλεια 
στο οικονοµικό περιβάλλον καθιστά τους επενδυτές επιφυλακτικούς σχε-
τικά µε το πού και πώς θα επενδύσουν τα χρήµατά τους. Σε αυτό το ερώ-
τηµα έρχεται να απαντήσει, ενίοτε δε µε εµφατικό τρόπο, το franchising, 
δηλαδή η πρακτική της υιοθέτησης και χρήσης ενός ήδη δοκιµασµένου 
και επιτυχηµένου επιχειρηµατικού µοντέλου και της επονοµασίας ενός 
γνωστού brand έναντι ενός αντιτίµου.

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µέθοδο του franchising είναι 
συνήθως κερδοφόρες, καθώς πλέον οι ίδιοι οι καταναλωτές εµπιστεύο-
νται τα επώνυµα καταστήµατα για να καλύψουν τις ανάγκες τους και υ-
πάρχει ήδη υψηλή αναγνωρισιµότητα του brand name τους. Το σηµα-
ντικότερο πλεονέκτηµα της τεχνικής του franchise είναι ότι µια έτοιµη, 
δοκιµασµένη και αποδεκτή από το κοινό ιδέα είναι σαφώς πιο ασφαλής 
από µια πιο «προωθηµένη», η οποία τις περισσότερες φορές εφαρµόζε-

ται χωρίς να υπάρχει ανάλογη εµπειρία. Με το franchising ο αυτόνοµος 
επιχειρηµατίας δεν χρειάζεται να ρισκάρει µε µια πιθανώς αποτυχηµένη 
ιδέα και ένα αβέβαιο branding αλλά αναλαµβάνει µια επιτυχηµένη επι-
χείρηση και τη µεταφέρει στον χώρο της επιλογής του. Φυσικά, ακρι-
βώς επειδή η επιχείρηση είναι επιτυχηµένη, ο αρχικός δηµιουργός της 
συνήθως θέτει συγκεκριµένες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές 
στον νέο επενδυτή και συνήθως ζητά µια αµοιβή που να ανταποκρίνε-
ται στο brand recognition της επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, στο 
franchising οι προµήθειες έρχονται από συγκεκριµένους προµηθευτές 
και ο franchisor επιτυγχάνει οικονοµίες κλίµακας, ενώ και σε επίπεδο 
µάρκετινγκ το σήµα προβάλλεται απ’ όλους τους franchisees που συµµε-
τέχουν στην αλυσίδα και το κόστος οποιασδήποτε διαφηµιστικής ή άλλης 
ενέργειας κατανέµεται ανάλογα.

Η πληθώρα επενδυτικών επιλογών που έχει µέσω του franchising ο 
υποψήφιος επενδυτής, η συνήθως ισχυρή θέση που έχουν στην αγορά 
οι επιχειρήσεις που δίνουν άδειες δικαιοχρησίας, το –κατά το µάλλον ή 
ήττον– ελεγχόµενο και λογικό ύψος της επένδυσης και η αξιοσηµείωτη 
αντοχή που οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν στα «σκαµπανεβάσµατα» 
της οικονοµίας καθιστούν το franchising µία εξαιρετικά δελεαστική επι-
λογή, καθώς σχεδόν εγγυάται διαχρονική και σταθερή επιτυχία σε ένα 
αβέβαιο και ρευστό οικονοµικό περιβάλλον.

Το franchise 
ως λύση στην κρίση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ



www.free-sunday.gr
FREE  SUNDAYαφιέρωµα //  Franchise

20.03.2016

Α
ν υπάρχει µία «σταθερά» στην ειδη-
σεογραφία της Ελλάδας τα τελευταία 
χρόνια, από τότε που η χώρα βυθί-
στηκε στην κρίση, αυτή είναι η διαρ-
κής αναφορά σε επιχειρήσεις (κυρίως 
µικροµεσαίες, αλλά και µεγαλύτερου 

µεγέθους) οι οποίες, µη µπορώντας να αντέξουν την 
πίεση της κρίσης, κλείνουν, αφαιρώντας θέσεις εργα-
σίας και παραγόµενο πλούτο από τη χώρα. Οι λόγοι για 
τα διαρκή «λουκέτα» είναι πολλοί και διάφοροι (κακές 
επενδυτικές πρωτοβουλίες, σχεδόν µηδενική χρηµα-
τοδότηση από τον τραπεζικό τοµέα, µείωση του τζίρου 
λόγω της µείωσης των εισοδηµάτων των καταναλωτών 
κ.ά.), ωστόσο το αποτέλεσµα είναι το ίδιο: η αγορά της 
χώρας συρρικνώνεται, η ανεργία αυξάνεται και η οικο-
νοµία παραµένει σε υφεσιακό φαύλο κύκλο.

Αντοχή και τζίρος
Στο πλαίσιο αυτό, είναι πραγµατικά ενθαρρυντικά τα 
στοιχεία µελέτης του Παρατηρητηρίου Franchise στην 
Ελλάδα, τα οποία δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που ε-
ντάσσονται σε κάποια αλυσίδα franchising στη χώρα 
όχι µόνο δεν κλείνουν αλλά σε γενικές γραµµές πα-
ρουσιάζουν υψηλή ανθεκτικότητα στις οικονοµικές δι-
ακυµάνσεις και αξιόλογη κερδοφορία. Συγκεκριµένα, 
η µελέτη έδειξε ότι οι επιχειρήσεις franchise παρου-
σιάζουν χαµηλή «θνησιµότητα» (διαµορφώνεται κοντά 
στο 8%), σε αντίθεση µε τις αυτόνοµες επιχειρήσεις, 
το ποσοστό αντοχής των οποίων διαµορφώνεται περί-
που στο 20% και άρα το ποσοστό «θνησιµότητάς» τους 
κοντά στο 80%. Η µελέτη αναφέρει ότι η ανθεκτικό-
τητα των franchise επιχειρήσεων οφείλεται στο ότι σε 
αυτές αξιοποιούνται οι οικονοµίες κλίµακας, µε άµεσο 
αποτέλεσµα την αύξηση των µεικτών περιθωρίων κέρ-
δους, καθώς και η τεχνογνωσία και εµπειρία της µητρι-
κής εταιρείας, που οδηγεί στη συµπίεση της αρχικής 
επένδυσης, την ορθή επιλογή εµπορικού σηµείου και 
τη λειτουργία βάσει τυποποιηµένων διαδικασιών, που 
ελαχιστοποιούν τα λάθη διαχείρισης. Παράλληλα, ση-
µαντικό ρόλο παίζουν οι υποδοµές της µητρικής εται-
ρείας, που διασφαλίζουν συνεχή υποστήριξη των δι-

καιοδόχων-ιδιοκτητών των καταστηµάτων franchise 
σε µια σειρά από λειτουργίες, από τη διαφήµιση και το 
µάρκετινγκ µέχρι τις προµήθειες και τη διανοµή, όπως 
και την εκπαίδευση, τη διασφάλιση ποιότητας και τη 
συνεχή βελτίωση, καθώς και η ισχύς του brand name 
του franchisor, το οποίο παρέχει στους καταναλωτές 
εγγύηση value for money, δηλαδή προσφέρει σωστή 
τιµή και εξασφαλίζει ποιότητα. Η µελέτη του Παρα-
τηρητηρίου Franchise εκτιµά ότι το ποσοστό διείσδυ-
σης του franchising φτάνει το 20% όσον αφορά το πλή-
θος των επιχειρήσεων (που σηµαίνει ότι σχεδόν δύο 
στα δέκα καταστήµατα είναι franchise) και σε άνω του 
50% κατά µέσο όρο όσον αφορά τον κύκλο εργασιών.

∆ύσκολη η κατάσταση
Τα ευρήµατα της µελέτης αποτελούν µια ενθαρρυντική 
νότα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον. Σύµφωνα 
µε πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, σχεδόν το σύ-
νολο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται σε κα-
θεστώς συρρίκνωσης και διαρκούς µαταίωσης ή, στην 
καλύτερη των περιπτώσεων, αναστολής των όποιων ε-
πενδυτικών σχεδίων. Τα στοιχεία της έρευνας είναι 
αρκούντως αποθαρρυντικά, καθώς το ποσοστό των µι-
κρών επιχειρήσεων που θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό 
το ενδεχόµενο να έχουν το επόµενο διάστηµα σοβαρό 
πρόβληµα λειτουργίας, σε βαθµό που θα κινδυνέψουν 
να κλείσουν, επανήλθε στα επίπεδα των προηγούµε-
νων ετών, αντανακλώντας το πραγµατικό πρόβληµα ε-
πιβίωσης που αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες και οι 
επιχειρήσεις. Το 46,3% των επιχειρήσεων θεωρεί πολύ 
πιθανό τον κίνδυνο «λουκέτου» (έναντι 32,9% στην α-
ντίστοιχη έρευνα του Φεβρουαρίου του 2015). Επίσης, 
κίνδυνο «λουκέτου» µέσα στο επόµενο εξάµηνο αντι-
µετωπίζει το 27,3% των µικρών επιχειρήσεων. Εκτι-
µάται ότι η µείωση των επιχειρήσεων το επόµενο ε-
ξάµηνο θα είναι 63.000 και θα αφορά κυρίως τις πολύ 
µικρές επιχειρήσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 30% 
των αυτοαπασχολούµενων δηλώνει ότι είναι πολύ πι-
θανό να διακόψει ή να αναστείλει την επιχειρηµατική 
δραστηριότητά του. Τέλος, πρέπει να υπογραµµιστεί 
ότι σύµφωνα µε το σενάριο βάσης του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 

τα πιθανά «λουκέτα» επιχειρήσεων που βρίσκονται σε 
δεινή οικονοµική κατάσταση συνεπάγονται κίνδυνο α-
πώλειας 138.000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (ερ-
γοδότες, αυτοαπασχολούµενοι, µισθωτοί).

Απαιτείται προσοχή
Φυσικά, παρά την αναπτυξιακή πορεία της επιχειρηµα-
τικότητας µε τη µέθοδο του franchising και το µεγάλο 
εύρος επιλογών (από καφέ µέχρι καταστήµατα επισκευής 
κινητών τηλεφώνων), οι ειδικοί του χώρου επισηµαίνουν 
ότι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί και ενηµερωµένοι για ένα ευρύ πεδίο θεµάτων, 
προτού αποφασίσουν να προχωρήσουν σε µια επιχει-
ρηµατική προσπάθεια. Για παράδειγµα, η επιλογή της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας θα πρέπει να ταιριά-
ζει µε την ιδιοσυγκρασία και τον χαρακτήρα του επίδο-
ξου franchisee, ενώ η διαρκής παρουσία του στον χώρο 
της επιχείρησης θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Επίσης, 
δεδοµένης της δυστοκίας που ο τραπεζικός τοµέας πα-
ρουσιάζει ως προς τη χορήγηση δανείων, ο ενδιαφερό-
µενος θα πρέπει να έχει ρευστότητα ανάλογη µε τις α-
παιτήσεις της επιχείρησης που επιθυµεί να ανοίξει και 
να προβλέψει και το ενδεχόµενο η επιχείρηση να µην 
«τραβήξει» από την αρχή, οπότε θα χρειαστεί να καλύ-
ψει ο ίδιος µέρος των εξόδων. Παράλληλα, ενδεχόµενη 
ανυποµονησία για την απόσβεση της επένδυσης µπορεί 
να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την επιτυχία 
του franchise, παρά το γεγονός ότι οι δικαιοπάροχοι συ-
νήθως δίνουν µια πρόβλεψη για τον χρόνο απόσβεσης 
της επένδυσης, ενώ υπάρχουν και σύµβουλοι επιχειρή-
σεων, οι οποίοι παρέχουν τεχνική πληροφόρηση στους 
ενδιαφερόµενους σχετικά µε πολλές πτυχές της επιχει-
ρηµατικής δραστηριότητας που επιλέγουν να ακολου-
θήσουν (κατά τόπο βιωσιµότητα, κόστος λειτουργίας 
κ.λπ.). Τέλος, µε βάση τις αρχές της Ευρωπαϊκής Οµο-
σπονδίας Franchise, οι οποίες ισχύουν σε 17 χώρες της 
Ε.Ε., κάθε συµβόλαιο δικαιόχρησης θα πρέπει να περι-
λαµβάνει σε µορφή περίληψης, αλλά ξεκάθαρα διατυ-
πωµένο, το αντικείµενο του συµβολαίου, τους οικονο-
µικούς όρους και τη διάρκειά του, τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων πλευρών.

Οι επιχειρήσεις 
που 
εντάσσονται σε 
κάποια αλυσίδα 
franchising στη 
χώρα όχι µόνο 
δεν κλείνουν 
αλλά σε γενικές 
γραµµές 
παρουσιάζουν 
υψηλή 
ανθεκτικότητα 
στις οικονοµικές 
διακυµάνσεις 
και αξιόλογη 
κερδοφορία.
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κερδίζει διαρκώς 
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Ο
ι τοµείς της διατροφής, της 
παροχής υπηρεσιών και της 
ένδυσης-υπόδησης φαίνε-
ται ότι αποτελούν τις «ατµο-
µηχανές» των επιχειρήσεων 
franchise στην Ελλάδα, σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία έρευνας 

που πραγµατοποίησε η εταιρεία MSO - Marketing 
Services Organization για λογαριασµό της διεθνούς 
έκθεσης KEM Franchise, η οποία διοργανώνεται 
για 18η συνεχή χρονιά στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, η 
σχετική έρευνα έδειξε ότι το optimum ποσό επέν-
δυσης σε επιχείρηση franchise είναι τα 100.000 
ευρώ, ενώ φαίνεται ότι ισχυροποιείται η τάση για 
επιχειρήσεις master franchisors και στην Ελλάδα.

Οι «hot» κλάδοι
Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της διεθνούς έκ-
θεσης KEM Franchise που διοργανώνεται από τις 
18 έως τις 21 Μαρτίου στο Μεσογειακό Εκθεσιακό 
Κέντρο (MEC Παιανίας), συγκεντρώνοντας γνω-
στές επιχειρήσεις από τον κλάδο, όπως κάθε χρόνο 
παρουσιάστηκε η έρευνα των τάσεων του χώρου, η 
οποία πραγµατοποιήθηκε µε διανοµή ερωτηµατο-
λογίων σε 1.560 συµµετέχοντες στην τελευταία δι-
οργάνωση της έκθεσης και αφορούσε τα πεδία εν-
διαφέροντος εκείνων που επιθυµούν να ανοίξουν 
τη δική τους εταιρεία-µέλος αλυσίδας (franchisees), 
τα ποσά που θέλουν να επενδύσουν και την πρό-
θεσή τους να εισαγάγουν νέες ιδέες στην αγορά του 
franchising. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έ-
ρευνας, οι κλάδοι που προσελκύουν το επενδυτικό 
ενδιαφέρον αφορούν την κατηγορία «Εστίαση-Τρό-
φιµα» (35,48%), η οποία συνεχίζει να αποτελεί τον 
κύριο στόχο των επενδυτών. Ακολουθούν η «Πα-
ροχή Υπηρεσιών» (21,90%), η κατηγορία «∆ιάφορα» 
µε 15,95% και η «Υγεία-Οµορφιά (10%). Σηµαντικά 
ποσοστά παρουσιάζουν οι κατηγορίες «Ένδυση-Υ-
πόδηση-Αξεσουάρ» µε 8,33% και «Οικιακός Εξοπλι-
σµός» (3,34%). Σηµειώνεται ότι ο κλάδος «Εκπαί-

δευση-Επιµόρφωση» (5%), ενώ αποτελεί µέρος της 
«Παροχής Υπηρεσιών», συγκεντρώνει σηµαντικό 
ποσοστό ενδιαφέροντος και αναλύεται ξεχωριστά.

Το ποσό και οι ιδέες
Όσον αφορά το ποσό που οι επίδοξοι επιχειρηµα-
τίες θεωρούν ότι µπορούν ή πρέπει να επενδύσουν 
σε µια επιχείρηση franchise, η µεγάλη τους πλει-
οψηφία (61,48%) παρουσιάζει επενδυτική δυνα-
τότητα ή πρόθεση επένδυσης έως 100.000 ευρώ. 
Το 21,22% είναι διατεθειµένο να επενδύσει έως 
200.000 ευρώ, το 10,93% µεταξύ 201.000 ευρώ 
και 300.000 ευρώ, ενώ το 6,37% εµφανίζει επεν-
δυτική δυνατότητα άνω των 301.000 ευρώ. Ως προς 
τα προς επένδυση ποσά ανά κλάδο, στην κατηγο-
ρία «Εστίαση-Τρόφιµα» οι ερωτηθέντες δήλωσαν 
ότι προτίθενται να διαθέσουν έως 100.000 ευρώ σε 
ποσοστό 73,64%, αλλά ταυτόχρονα την επιλέγουν 
ως κύριο πεδίο ενδιαφέροντος και άτοµα που θέ-
λουν να επενδύσουν ποσά άνω των 301.000 ευρώ, 
µε ποσοστό 3,10%, αλλά και άτοµα που επιθυµούν 
να διαθέσουν από 101.000 έως 300.000 ευρώ. Εδώ 
θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ερωτηθέντες εκδή-
λωσαν ενδιαφέρον για ένταξη στον θεσµό της δι-
καιόχρησης ως δικαιοδόχοι (franchisee) σε πο-
σοστό 62,44%. Παράλληλα, σηµαντικό ποσοστό 
(17,56%) δηλώνει την πρόθεσή του να λειτουργή-
σει ως master franchisor, εισάγοντας στην Ελλάδα 
κάποιο concept του εξωτερικού. Το 20% των ερω-
τηθέντων ενδιαφέρεται να αναπτύξει µε τη µέθοδο 
του franchise το δικό του concept, δηλαδή να γίνει 
franchisor. Αναλυτές του χώρου του franchising 
αποδίδουν το ενδιαφέρον των πιθανών επενδυτών 
στον χώρο της εστίασης σε κάποιες βασικές ιδιό-
τητες, όπως το ότι ο κλάδος της εστίασης προσελ-
κύει το ενδιαφέρον λόγω της αίσθησης του µειω-
µένου ρίσκου, µε τη µικρή εστίαση να παρέχει όλα 
τα αναγκαία χαρακτηριστικά της επιτυχίας, όπως 
η µικρή αρχική επένδυση, οι ευέλικτες δοµές µε 
σχετικά µικρές ανάγκες σε προσωπικό, το εξειδι-

κευµένο, άριστης ποιότητας προϊόν σε εξαιρετική 
σχέση value for money, τα υψηλά περιθώρια µει-
κτού κέρδους, ο σχετικά περιορισµένος αριθµός 
προµηθευτών και η ρευστότητα, καθώς οι κατα-
ναλωτές πληρώνουν τοις µετρητοίς.

Και στο ΕΣΠΑ (;)
Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην ανακοίνωση των 
διοργανωτών της έκθεσης KEM Franchise επιση-
µαίνεται ότι «σύµφωνα µε πληροφορίες της αγοράς, 
τα δίκτυα franchise, έπειτα από αρκετά χρόνια απο-
κλεισµού από τις κοινοτικές πηγές χρηµατοδότη-
σης, παίρνουν το πράσινο φως για τα προγράµµατα 
του ΕΣΠΑ». Σηµειώνεται επίσης ότι οι εταιρείες 
δικαιόχρησης κρίνονται µη επιλέξιµες επί σειρά 
ετών, ήδη από την προ κρίσης περίοδο. Μάλιστα 
το 2009 είχε προβλεφθεί κονδύλι 50 εκατ. ευρώ 
για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχει-
ρήσεων franchise από τους τοµείς της µεταποίησης, 
του τουρισµού, του εµπορίου και των υπηρεσιών. 
Από τότε επιβλήθηκε περιορισµός και οι επιχειρή-
σεις franchise ήταν µη επιλέξιµες στα προγράµµατα 
ΕΣΠΑ. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι «ωστόσο, στο 
πλαίσιο των αλλαγών που θα ανακοινωθούν για το 
ΕΣΠΑ της νέας περιόδου 2014-2020, θα προβλέ-
πονται τροποποιήσεις ειδικά για τις επιχειρήσεις 
franchise, ώστε αυτές να έχουν τη δυνατότητα να ε-
πιδοτηθούν για επενδύσεις που αφορούν, π.χ., αγορά 
µηχανολογικού εξοπλισµού, υποδοµές, τεχνολογική 
αναβάθµιση κ.ά. Προφανώς θα υπάρχουν προϋπο-
θέσεις για τη χρηµατοδότηση, καθώς θα ελέγχεται 
πιθανή µετοχική σχέση franchisor-franchisee, δη-
λαδή η περίπτωση ενίσχυσης de minimis, αλλά και 
αν το αίτηµα αφορά entry fees ή δικαιώµατα χρή-
σης brand name. Σε κάθε περίπτωση, αναµένεται 
να µην επιδοτούνται τα entry fees, αλλά η αγορά τε-
χνογνωσίας να τεκµηριώνεται µέσω σχετικών µελε-
τών ή εγχειριδίων λειτουργίας, ενώ θα τεθούν οι γε-
νικές προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν µε τους 
επιλέξιµους κλάδους».

Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα 
της έρευνας, 
οι κλάδοι που 
προσελκύουν 
το επενδυτικό 
ενδιαφέρον 
αφορούν την 
κατηγορία 
«Εστίαση-
Τρόφιµα» 
(35,48%), η 
οποία συνεχίζει 
να αποτελεί τον 
κύριο στόχο 
των επενδυτών. 
Ακολουθούν 
η «Παροχή 
Υπηρεσιών» 
(21,90%), η 
κατηγορία 
«∆ιάφορα» 
µε 15,95% 
και η «Υγεία-
Οµορφιά» (10%).
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Flocafe Espresso Room

Μία µεγάλη ιστορία καφέ...
Ίσως είναι περιττό να αναφερθεί, αλλά για τους Έλληνες ο καφές αποτε-

λούσε πάντα κάτι περισσότερο από µια απλή συνήθεια: η φράση «πάµε 
για καφέ» περικλείει τόσες πολλές σηµασίες που θα χρειαζόταν ολό-
κληρο λεξικό για να αναλυθούν. Στο επίκεντρό της, όµως, βρίσκεται η α-

πόλαυση που προσφέρει ένα φλιτζάνι καλού καφέ.
Ο καφές είναι σίγουρα τέχνη, µια τέχνη που κρύβει πολλά µυστικά. Πρόκει-
ται για µία σειρά από πρότυπα και διαδικασίες που τηρούνται ευλαβικά από 
τη σπορά του καρπού, µέχρι να φτάσει στο φλυτζάνι µας ένας καλοφτιαγ-
µένος espresso. Παγκοσµίως υπάρχουν οργανώσεις που πρεσβεύουν τε-
χνογνωσία στον καφέ, που δηµιουργούν πρότυπα, που αλλάζουν το παι-
χνίδι, εξελίσσοντας το. Σήµερα, η γνώση πάνω στην τέχνη του καφέ είναι 
κάτι που αφορά τον καταναλωτή και κάποιοι παίκτες, κυρίως αλυσίδες, ε-
πενδύουν στην εκπαίδευση των καταναλωτών στη διαδικασία παρασκευής 
του καφέ, στην ύπαρξη διαφορετικών χαρµανιών, στις νέες τάσεις κλπ. 
Κάτι που έχει επίσης διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια είναι ο τρόπος κα-
τανάλωσης του καφέ. Μερικά χρόνια πριν επικρατούσε η εικόνα της µεγά-
λης καφετέριας µε τον κόσµο να πίνει τον καφέ του «µε τις ώρες». Σήµερα, 
οι έντονοι ρυθµοί της καθηµερινότητας επιβάλλουν τις πιο γρήγορες στά-
σεις σε convenient σηµεία, όπου κάποιος πολύ συχνότερα από παλιότερα, 
θα πάρει έναν καφέ στο χέρι, για να συνεχίσει µε τις δραστηριότητες της η-
µέρας. 

Flocafe: Η τέχνη του espresso
Το Flocafe, η αλυσίδα καφέ µε τη µεγαλύτερη ιστορία στην Ελλάδα, ξεκίνησε 
τη λειτουργία της το 1994, όταν το πρώτο κατάστηµα Flocafe άνοιξε τις πόρ-
τες του στη Λ. Κηφισίας. Έτσι µπήκε στη ζωή του Έλληνα ο espresso, ενώ 
µέχρι τότε οι προτιµήσεις ήταν κυρίως στον στιγµιαίο καφέ. Το 1995, η αλυ-
σίδα δηµιούργησε το πρώτο κατάστηµα εκτός Αθήνας, και ήδη σέρβιρε 8 δι-
αφορετικά ήδη espresso, ενώ το 2000 δηµιουργήθηκε το πρώτο Flocafe 
σε πλοίο. Το 2003 το σήµα Flocafe βγήκε για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας, 
στη Λευκωσία. 
Σήµερα η αλυσίδα αριθµεί πάνω από 60 καταστήµατα στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό -ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στους επόµενους µήνες αναµένε-
ται η λειτουργία ενός καταστήµατος στο Λονδίνο- ενώ παίζει κυρίαρχο και 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις κλειστές αγορές (Εµπορικά κέντρα, Εθνικές 
οδούς, Αεροδρόµια, Πλοία).
Όλα αυτά τα χρόνια, το Flocafe διαµορφώνει τις τάσεις, εκπαιδεύει τους κα-
ταναλωτές στη διαδικασία παρασκευής καφέ, επιλέγει και προσφέρει δι-
αφορετικά χαρµάνια, δηµιουργεί signature ροφήµατα που έχουν αγαπη-
θεί από τους καταναλωτές σε σηµείο να έχουν γίνει   τα ίδια brand names, 
όπως π.χ. το θρυλικό Biscolato. Από τότε µέχρι σήµερα, για 22 χρόνια, το 

Flocafe, επενδύει στην καινοτοµία, στην έρευνα & ανάπτυξη, στο οργανω-
µένο σύστηµα franchising και στην εµπειρία του καταναλωτή. 

Η εξέλιξη των Flocafe
Το 2014 το Flocafe κάνει ακόµη ένα βήµα εξέλιξης, και επαναπροσδιορίζεται 
σαν Flocafe Espresso Room, κεφαλαιοποιώντας έτσι την 20χρονη πείρα 
του, στην σύγχρονη αγορά του καφέ σήµερα.  
Το Flocafe Espresso Room είναι η απόλυτη εµπειρία καφέ. Είναι το 
µέρος που κάποιος ξεκινά τη µέρα του, που κάνει το διάλειµµά του, που 
περνά τον πολύτιµο ελεύθερο χρόνο του και που οι άνθρωποι του Flocafe 
Espresso Room είναι εκεί για να τον εµπνεύσουν, και να του προσφέρουν 
την αγαπηµένη του καθηµερινή συνήθεια µε απόλυτο service & expertise. 
Σ’ ένα χαλαρό, αυθεντικό, ατµοσφαιρικό περιβάλλον, που πληµµυρίζει 
άρωµα φρεσκοαλεσµένου καφέ, οι άνθρωποι του Flocafe Espresso Room, 
µυούν και ταξιδεύουν τον επισκέπτη στον κόσµο του καφέ, προσφέροντας 
του µία εξειδικευµένη εµπειρία απόλαυσης in store ή on the go. Η εµπειρία 
ολοκληρώνεται µε µία γκάµα ποιοτικών & καινοτόµων προϊόντων, σε µία ι-
δανική σχέση ποιότητας- τιµής, όλη τη διάρκεια της ηµέρας. 

Το Flocafe Espresso Room ξεχωρίζει για τα 3 διαφορετικά χαρµάνια που 
προσφέρει, το καθένα µε διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, προκειµέ-
νου να ικανοποιήσει όλα τα γούστα. 
Τα χαρµάνια διακρίνονται: α) στο κλασσικό America Latina από τη Βραζιλία 
και Κολοµβία, µε 100% ποικιλίες Arabica, µε ισορροπηµένη ένταση, πλού-
σιο άρωµα και νότες κακάο και ξηρών καρπών, β) το African Earth, χαρ-
µάνι µε περισσότερη ένταση, από ποικιλίες από Arabica αλλά και Robusta 
και γ) το χαρµάνι περιορισµένης ποσότητας Honduras Premium, το οποίο 
έρχεται από την Ονδούρα, και είναι τόσο εκλεπτυσµένο που µπορεί κανείς 
να το απολαµβάνει όλες τις ώρες της ηµέρας, ενώ αφήνει µία ιδιαίτερη επί-

γευση σοκολάτας στον ουρανίσκο. 
Ο καφές ετοιµάζεται από εξειδικευµένους baristi σύµφωνα µε τα πρό-
τυπα του WBC (World Barista Championship), και σερβίρεται  µε την επί-
δειξη εντυπωσιακoύ latte art. 
Πέρα από τον καφέ όµως, οι καταναλωτές προτιµούν τα Flocafe Espresso 
Room και για τα µοναδικά signature ροφήµατα όπως το Flo White (ένα 
αλλιώτικο cappuccino µε τη µυστική συνταγή του Flocafe), το Biscolato που 
είναι το αγαπηµένο των θαµώνων εδώ και 10 χρόνια, αλλά και το Praline 
Mocha, το White Cinnamon και άλλα πολλά. 

H άφιξη του Flocafe Espresso Room Street
Η τελευταία εξέλιξη του concept Flocafe Espresso Room είναι το Flocafe 
Espresso Room Street. Πρόκειται για ένα κατάστηµα που απαντά στην 
τάση που θέλει τον καφέ on the go, αλλά και delivery! Μικρό, γύρω στα 
50-60 τετραγωνικά, στα σωστά σηµεία για γρήγορη στάση για καφέ & 
snack, σύγχρονο και πάντα «µέσα στα πράγµατα», βασισµένο πάντα 
στην εξειδίκευση των baristi και χωρίς εκπτώσεις στην απόλυτη εµπει-
ρία καφέ, το Flocafe Espresso Room Street έχει ήδη ξεκινήσει να χτίζει ένα 
δίκτυο καταστηµάτων αυτής της λογικής αποτελώντας ίσως την πιο ελκυ-
στική επενδυτική πρόταση αυτή τη στιγµή στην ελληνική αλλά και την πα-
γκόσµια αγορά καφέ. 

Franchise της πιο επιτυχηµένης Ελληνικής Ιστορίας Καφέ! 
Η πολύχρονη πείρα της αλυσίδας Flocafe όσον αφορά στην ανάπτυξη µε το 
σύστηµα franchise, η ασφάλεια που παρέχει λόγω του µεγέθους και των 
δοµών της εταιρίας και του ευρύτερου οµίλου στον οποίο ανήκει, καθώς και 
η υποστήριξη που παρέχει στους συνεργάτες της είναι οι κύριοι λόγοι για να 
επιλέξει κάποιος να επενδύσει σε ένα κατάστηµα Flocafe Espresso Room 
ή Flocafe Espresso Room Street. 
Έχοντας επιλογές για µεγαλύτερη ή µικρότερη επένδυση (ένα Flocafe 
Espresso Room Street κοστίζει συνολικά  περίπου 70.000 ευρώ), από τη 
στιγµή που κάποιος επιχειρηµατίας γίνει συνεργάτης Flocafe Espresso 
Room, αµέσως αντιλαµβάνεται τα οφέλη της συνεργασίας, έχοντας πρό-
σβαση σε εργαλεία που παρέχονται από οργανωµένα τµήµατα όπως τε-
χνικό τµήµα, τµήµα έρευνας και ανάπτυξης,  marketing, operations, δια-
σφάλισης ποιότητας κλπ. 
Η βοήθεια στην εύρεση ακινήτου, η εκπαίδευση και πιστοποίηση των αν-
θρώπων, οι ενέργειες marketing µε στόχο την προβολή και προώθηση του 
καταστήµατος, η διευθέτηση των θεµάτων ροής και λειτουργίας από εξειδι-
κευµένους συµβούλους, είναι µερικές από τις υπηρεσίες που είναι στη διά-
θεση του εκάστοτε επενδυτή. 

FLOCAFE ESPRESSO ROOM: ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος Κτίριο 14Β, 19019 Σπάτα Αττικής , Τ: 210  3541600, F: 210 3541660, Υπεύθυνος Ανάπτυξης: Λύρας Γεώργιος, E-mail: chanik@vivartia.com
Website: www.flocafe.gr , Facebook: www.facebook.com/flocafeofficial, Instagram: Flocafe Espresso Room

Πολύχρονη πείρα, υψηλή ποιότητα, δεδοµένη ασφά-
λεια, υποστήριξη, ισχυρό brand name: αυτοί είναι οι 
κύριοι λόγοι για να επιλέξει κάποιος να επενδύσει σε 
ένα κατάστηµα Flocafe Espresso Room ή Flocafe 
Espresso Room Street
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Μ
έχρι τώρα έχουµε µιλήσει 
εκτενώς για τις δυνατό-
τητες που προσφέρει το 
franchising στους επεν-
δυτές, καθώς και για τις 
τάσεις που επικρατούν 
στη συγκεκριµένη επι-

χειρηµατική δραστηριότητα. Ωστόσο, ακόµα δεν έ-
χουµε πει τι ακριβώς είναι το franchising, πώς λειτουρ-
γεί, αλλά και την ιστορία του, η οποία και µακρά είναι 
και ενδιαφέρουσα. Μερικοί ορισµοί και διευκρινίσεις 
κρίνονται χρήσιµοι, αν όχι απαραίτητοι, προκειµένου 
να γίνουν πλήρως κατανοητές η λειτουργία και η λο-
γική πίσω από τη δικαιόχρηση.

Τι είναι το franchising
Σύµφωνα µε τους επίσηµους ορισµούς, franchising 
ή δικαιόχρηση ονοµάζεται η τεχνική της υιοθέτησης 
και της χρήσης ενός επιτυχηµένου επιχειρηµατικού 
µοντέλου και της επονοµασίας (brand name) κάποιου 
άλλου έναντι ενός αντιτίµου. H δικαιόχρηση είναι το 
σύνολο των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ή πνευµατικής 
ιδιοκτησίας που αφορούν εµπορικά σήµατα και επω-
νυµίες, πινακίδες καταστηµάτων, πρότυπα χρήσεως, 
σχέδια, δικαιώµατα αντιγραφής τεχνογνωσίας ή διπλώ-
µατα ευρεσιτεχνίας προς εκµετάλλευση µε σκοπό τη 
µεταπώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε 
τελικούς χρήστες. Με απλά λόγια, το franchising είναι 
η διαδικασία µέσω της οποίας ένας επενδυτής µπορεί 
να χρησιµοποιήσει ένα επιτυχηµένο επιχειρηµατικό 
µοντέλο, πληρώνοντας δικαιώµατα και ακολουθώντας 
τους κανόνες εκείνου που το δηµιούργησε. Ιστορικά, 
το franchising εντοπίζεται αρχικά στη Γερµανία και 
στον κλάδο της ζυθοποιίας κατά τον 19ο αιώνα, ωστόσο 
η µεγάλη ανάπτυξή του εντοπίζεται στις ΗΠΑ από τη 
δεκαετία του 1930 και πιο έντονα µετά το τέλος του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου, όταν αρχίζουν διά της µεθόδου 
της δικαιόχρησης να δηµιουργούνται οι µεγάλες αλυσί-
δες επιχειρήσεων και καταστηµάτων, κυρίως (αλλά όχι 
µόνο) στον χώρο της εστίασης, αλλά και της παροχής 

και η υποχρέωση πληροφόρησης, βάσει της οποίας ο 
δικαιοπάροχος πρέπει να παρέχει εγγράφως σε κάθε 
υποψήφιο δικαιοδόχο πλήρη και ακριβή πληροφό-
ρηση σχετικά µε την εταιρική-οικονοµική κατάστασή 
του, το επιχειρηµατικό ιστορικό του, την περιγραφή 
της επιχείρησης η οποία είναι αντικείµενο franchise, 
τη βιωσιµότητα του συστήµατος, τα βασικά στοιχεία 
της σύµβασης franchise, τα ονόµατα και τις διευθύν-
σεις των µελών του δικτύου, όπως αυτά προβλέπονται 
είτε από τη νοµοθεσία είτε από τον κώδικα δεοντολο-
γίας για το franchising. Επίσης, η πληροφόρηση αυτή 
πρέπει να δίνεται στον υποψήφιο δικαιοδόχο πριν από 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

Επέκταση του όρου
Μπορεί ο όρος «franchising» να χρησιµοποιείται κατά 
κύριο λόγο για επιχειρήσεις, ωστόσο εδώ και αρκετά 
χρόνια η σηµασία του έχει διευρυνθεί σηµαντικά και 
περιλαµβάνει και άλλες δραστηριότητες. Για παρά-
δειγµα, κατά τη φετινή κινηµατογραφική σεζόν δύο 
ταινίες που έχουν σπάσει τα ταµεία (και στην Ελλάδα) 
ανήκουν σε franchises, δηλαδή σε πιο εκτεταµένες κι-
νηµατογραφικές ιστορίες. Αναφερόµαστε φυσικά στο 
«Star Wars: The Force Awakens», το οποίο εντάσσε-
ται στο franchise των ταινιών (αλλά και βιβλίων, κό-
µικς, παιχνιδιών και πολλών άλλων) «Star Wars», και 
στο «Deadpool», το οποίο εντάσσεται στο franchise 
των ταινιών της σειράς «X-Men». Άλλα γνωστά και 
πολύ επιτυχηµένα κινηµατογραφικά franchises είναι 
οι ταινίες των «Avengers», είτε όλων µαζί είτε ενός ε-
κάστου, οι σειρές ταινιών µε ήρωες τον Superman και 
τον Batman κ.λπ. Επίσης, µια πρόσφατη τάση αφορά 
το λεγόµενο «κοινωνικό franchising», το οποίο χρησι-
µοποιείται από τον κλάδο της κοινωνικής επιχειρηµα-
τικότητας µε στόχο να απλοποιήσει και να διευκολύ-
νει την επιχειρηµατική δραστηριότητα για άτοµα που 
έχουν ανάγκη. Ο όρος αυτός µπορεί να αναφέρεται και 
σε τεχνικές που χρησιµοποιούνται από κυβερνήσεις 
και κοινωνικούς φορείς προκειµένου να παράσχουν 
βασικές υπηρεσίες υγείας στον αναπτυσσόµενο κόσµο.

Στο επίκεντρο 
µιας συµφωνίας 
franchising 
βρίσκεται η 
λεγόµενη 
σύµβαση 
δικαιόχρησης 
(franchise 
contract), 
η οποία 
υλοποιείται 
µεταξύ του 
δικαιοπαρόχου 
(franchisor) και 
του δικαιοδόχου 
(franchisee) 
και στην οποία 
αναλύονται µε 
λεπτοµέρειες 
οι όροι της 
συνεργασίας 
τους, τα 
δικαιώµατα και 
οι υποχρεώσεις 
τους.
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ξενοδοχειακών υπηρεσιών (motels, ξενοδοχεία κ.λπ.). 
Σήµερα οι επενδυτικές δυνατότητες του franchising 
καλύπτουν µια τεράστια γκάµα κλάδων, από την εστί-
αση ως την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, και οι 
επιχειρήσεις franchise εντοπίζονται σε όλο τον κόσµο, 
αντιπροσωπεύοντας σηµαντικό µέρος της παγκόσµιας 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Πώς λειτουργεί
Στο επίκεντρο µιας συµφωνίας franchising βρίσκε-
ται η λεγόµενη σύµβαση δικαιόχρησης (franchise 
contract), η οποία υλοποιείται µεταξύ του δικαιοπα-
ρόχου (franchisor) και του δικαιοδόχου (franchisee) 
και στην οποία αναλύονται µε λεπτοµέρειες οι όροι 
της συνεργασίας τους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώ-
σεις τους. Ο υποψήφιος δικαιοδόχος συνήθως δεν έχει 
τη δυνατότητα να διαπραγµατευτεί τους θεµελιώδεις 
όρους της σύµβασης, διότι το βασικό χαρακτηριστικό 
µιας επιχείρησης franchise είναι η καθολική οµοιο-
µορφία στη µεταχείριση των δικαιοδόχων και όχι η πα-
ραχώρηση ιδιαίτερων διαπραγµατευτικών προνοµίων 
και ευνοϊκών συµφωνιών σε κάποιους από αυτούς. Σε 
δεύτερο επίπεδο, βρίσκουµε τον ενηµερωτικό φάκελο 
του franchise, ο οποίος περιλαµβάνει, σε γενικές γραµ-
µές, γενικά στοιχεία για τον δικαιοπάροχο, στοιχεία για 
την εµπορική και οικονοµική πορεία της επιχείρησης, 
περιγραφή του franchise concept, των προϊόντων ή/ 
και υπηρεσιών, το κοινό-στόχο, αριθµητική και γεω-
γραφική ανάπτυξη, µελλοντικούς στόχους, καθώς και 
λεπτοµέρειες για την υποστήριξη που ο franchisor πα-
ρέχει στον franchisee στο αρχικό στάδιο, αλλά και σε 
συνεχή βάση (ongoing support). Άλλα βασικά στοιχεία 
µιας συµφωνίας franchising είναι το business format 
franchising ή franchising δεύτερης γενιάς, το οποίο α-
ποτελεί µια διαρκή επιχειρηµατική σχέση µεταξύ του 
franchisor και του franchisee, η οποία εµπεριέχει το 
προϊόν, την υπηρεσία, το σήµα, ολόκληρο το επιχει-
ρηµατικό σύστηµα –µια στρατηγική , ένα σχέδιο µάρ-
κετινγκ, εγχειρίδια λειτουργίας και κανόνες, έλεγχο 
ποιότητας και διαρκή αµφίδροµη επικοινωνία–, καθώς 

Τι είναι και 
πώς λειτουργεί 
το franchising




