-En god affär!

Välkommen till Kandy’z!
Företaget bildades 2007 av mig och
min kompanjon Staffan Högstedt som
jag även driver en ICA-butik tillsammans
med.
Den sommaren var jag på väg till mitt
landsställe och av ren nyﬁkenhet stannade jag till längs vägen vid en godisbutik
som alltid verkade ha mycket kunder.
Jag gick in och såg att butiken hade ett
större lösgodissortiment än vad dagligvaruhandeln erbjöd. Dessutom hade godisbutiken ett bra läge där många bilister
passerade och lätt kunde stanna till när
de såg den stora skylten med ”Godis” vid
vägkanten. Det var inte svårt att förstå
varför godisbutiken var så välbesökt,
ändå såg jag möjligheten att göra en sån
här affärsverksamhet ännu bättre.
Trots det stora utbudet av lösgodis
saknade jag många sorter av mitt favoritgodis i den välbesökta butiken.
- Om jag skulle driva en godisbutik skulle
mina kunder alltid kunna hitta sitt favoritgodis där, tänkte jag. Ett annat område
som kunde förbättras var att se till att
butiken alltid var städad och att godiset
alltid var fräscht.
I min godisbutik skulle vi beställa
färskt godis varje vecka istället för att
ha stora lager. Godislådorna skulle ha
lock och kunderna skulle få nydiskade
skedar att plocka godiset med... Så gick
mina tankar där och då och snart var min
affärsidé på plats. Samma år öppnade
jag och Staffan vår första godisbutik på
Nyköpingsbro.

2012 ville vi öppna en ny butik i
Stockholm och erbjöd då vår vän
Sonny Hedblom, som vi tidigare arbetat
med inom resebranschen, att bli delägare. Sedan dess har vi utvecklat konceptet och etablerat ﬂer butiker. 2016 bytte
butikskedjan namn från Godisbolaget till
Kandy’z som vi varumärkesskyddade.
Samtidigt omorganiserade vi oss och blev
franchisegivare. Kandy’z ﬁck sina första
franchisetagare samma år.
Nu består Kandy’z-kedjan av flera
butiker som drivs av franchisetagare som
startat eget företag för att bli sin egen
lyckas smed. Vi vet nu att vår affärsidé
och koncept fungerar. Framöver kommer
vi att etablera minst 6 nya butiker per år.
Visionen är fastställd:
- Vi ska bli Sveriges ledande godisbutikskedja med franchisetagare som trivs och
har hög lönsamhet!
VÄLKOMMEN TILL KANDY’Z
-En god affär!

Dennis Söderhäll, delägare Kandy’z AB
och grundare till Godisbolaget Sverige AB.

AFFÄRSKONCEPTET
Kandy’z driver butiker med inriktning på färskt lösgodis av hög kvalitet samt kompletterande produkter som färdigpackade godiskorgar, stycksaker och dryck m.m.
Sortimentet är mycket brett med upp till 1000 sorter lösgodis. Några butiker har även
glasscafé. Butikerna är ytmässigt stora, rena och fräscha. Ett besök på Kandy’z är en
upplevelse!
BUTIKSLÄGEN
• Vid traﬁkerade genomfartsvägar/motorvägar.
• Intill bostadsområden, handelsområden eller vägstopp/knutpunkter.
• I större städer.
LOKALER
• 250-500 kvm totalyta (250-400 kvm säljyta).
• Bakutrymmen; städskrupp, förråd ca 30 kvm och personalutrymme.
• Hyra ca 800: -/kvm, max 1400: -/kvm beroende på läge.
• Tillgänglighet, bra infart till lokalen.
• Nedre våningen.
• Gott om kundparkeringar.
• Sophantering, plats för komprimator utanför butiken.
• Lastkaj/lastintag.
• Tåliga golv.
• Komfortkyla/AC, ej varmare än ca 22 grader.

FRANCHISETAGARE INOM KANDY’Z- KEDJAN
Med ett koncept som franchising slipper du gå igenom många av de svårigheter och misstag som många nyföretagare tvingas uppleva till följd av bristande erfarenhet. Att driva
eget företag ger frihet och möjlighet att skapa något unikt. Det ställer också höga krav på
engagemang och uthållighet.
Som franchisetagare får du Kandy’z väl utprovade affärskoncept som ger dig stora
möjligheter att driva en lönsam verksamhet. Du får hjälp med uppstarten av din butik,
färdiga samarbetsavtal med leverantörer, kassasystem, utbildning, löpande support samt
gemensam marknadsföring och produktutveckling. Dessutom får du kontakter med andra
franchisetagare inom Kandy’z och många andra synergifördelar som uppstår genom att
tillhöra en butikskedja.
Att starta eget är alltid ett hårt arbete och innebär ekonomiska risker oavsett om man
väljer att starta helt på egen hand eller bli franchisetagare. Av Kandy’z får du ett färdigt
koncept och löpande support och risken att misslyckas är därmed mindre. Vi vill att det
ska gå bra för dig och att du ska trivas och vara en av oss i Kandy’z-kedjan. Framförallt
vill vi att din verksamhet ska vara lönsam och vi kommer att vara engagerade och ge dig
både förutsättningar och stöttning för att du ska lyckas i ditt företagande.

HUR MYCKET STARTKAPITAL BEHÖVER JAG?
Att starta ett företag, oavsett om det är franchise eller ej, innebär alltid en viss investering
för lokal, inredning, inköp av lager etc. Det ﬁnns olika ﬁnansieringslösningar men det är
viktigt att du som franchisetagare har en ordnad ekonomi och möjlighet att själv investera
mellan 200 000 och 300 000 kr i eget kapital. Den totala kostnaden för att etablera en
helt ny butik är cirka 1 miljon kronor. Med hjälp av våra kontakter och ﬁnansiella samarbetspartners hjälper vi dig att hitta en lösning som passar bra för dig. Du måste vara
beredd och ha möjlighet att gå i borgen privat för att få banklån.
VILKA AVGIFTER MÅSTE JAG BETALA SOM FRANCHISETAGARE?
• Avgift för rättighet. En engångskostnad som betalas i samband med tecknandet av
franchiseavtalet och som är del av investeringen.
• En löpande serviceavgift på 6% av försäljningen.
• En löpande avgift på 1% procent av försäljningen till Kandy’z-kedjans gemensamma
aktivitetsmarknadsbudget.
VAD FÅR JAG SOM FRANCHISETAGARE?
• Frihet och möjlighet att driva en lönsam verksamhet.
• Rätten att driva Kandy’z koncept inom ett visst område/lokal.
• Hjälp med uppstarten av din butik.
• Utbildning i Kandy’z-konceptet, butiksdrift och ekonomi.
• Färdiga samarbetsavtal och Kandy’z framförhandlade förmånliga inköpsrabatter.
• Marknadsföringsstöd, löpande support och synergifördelar genom att tillhöra en butikskedja.
EN LÖNSAM BUTIK
Att butiken etableras i rätt omgivning är en förutsättning för en lönsam butik och här har
vi god erfarenhet, även om man aldrig på förhand kan vara helt säker på hur försäljningen
verkligen ska bli. Resultatet är sedan alltid en konsekvens av hur du arbetar med din lokala marknadsföring, försäljning/butiksdrift och dina kostnader. I våra kalkyler tar vi med alla
kända kostnader som hyror, löner etc. Reultatet beräknar vi bli bättre och bättre ju längre
verksamheten pågår eftersom kostnader för inventarierna skrivs av de första åren och ﬂer
och ﬂer kunder hittar till butiken ju mer inarbetad verksamheten blir. För att lyckas med
ditt företag är det nödvändigt att du fullt ut är engagerad och arbetar i din godisbutik.
HUR GÅR VI VIDARE?
1. Besök någon av våra butiker och känn efter ordentligt – Är detta rätt för dig?
2. Fundera igenom din personliga livssituation. Vill du starta eget företag och dedikera de
närmsta åren åt att få det att blomstra?
3. Vem eller vilka berörs av ditt beslut? Prata igenom situationen och dina tankar med
dem och klargör att du vill ha och behöver deras stöd i processen.
4. Se över ditt ekonomiska nuläge. Finns det utrymme att investera i ett eget företag?
5. Kontakta oss på Kandy’z om du är intresserad eller har frågor.
På vår hemsida fyller du i din intresseanmälan. www.kandyz.se/franchisetagare

KANDY’Z SEGELTORP

KANDY’Z HANINGE

KANDY’Z HISINGEN

KANDY’Z BROMMA

KANDY’Z NACKA

KANDY’Z BORLÄNGE

KANDY’Z GÄVLE

KANDY’Z ARBOGA

KANDY’Z SKÖVDE

KANDY’Z MJÖLBY

KANDY’Z TÄBY

KANDY’Z JÖNKÖPING

KANDY’Z JÄRFÄLLA

KANDY’Z VÄSTERÅS

KANDY’Z ÖSTERSUND

”Målet är att
bli Sveriges ledande
godisbutikskedja
med franchisetagare
som trivs och har hög
lönsamhet”
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