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Надаючи фінансові кредити 
за рахунок власних коштів, 
упродовж кількох років 

«Сокол» став впевненим учасником 
фінансового ринку та здобув довіру як 
серед клієнтів, так і серед партнерів.

Торік ломбард «Сокол» перейшов 
на якісно новий рівень розвитку – від-
чинив двері перед усіма охочими змі-
нити власне майбутнє та започаткува-
ти власну прибуткову справу. Керів-
ництво установи пропонує амбіцій-
ним людям грамотно вкласти кошти 
та відкрити спільний із «Соколом» 
бізнес у сфері кредитування. Без зай-
вих затрат часу і фінансів Ви можете 
легко і просто відкрити відділення 
ломбарду у своєму місті. Натомість, 
Ваш старший партнер візьме на себе 
усі поточні труднощі та проблеми із 
започаткування Вашої справи, забез-
печивши їй технічний, юридичний і 
бухгалтерський супровід. Вам треба 
буде лише контролювати та розвива-
ти відділення, здобуваючи повагу та 
довіру серед клієнтів у своєму місті. 
Усі зароблені кошти Ви впевнено змо-
жете вкладати у власну сім’ю, купів-
лю омріяних речей, поїздки, відпочи-
нок і т.д.

Ще однією незаперечною перева-
гою співпраці із ломбардом «Сокол» 
є його відкритість до партнера та ста-
більність в обіцянках. Керівництво 
установи завжди підтримуватиме ваші 
ініціативи та сприятиме якнайшвид-
шому розвитку Вашої справи. І не важ-
ливо, де Ви хочете відкрити відділення 
ломбарду – в обласному центрі чи в 
невеличкому містечку – для «Соко-
ла» головне, аби Ви реалізували свої 
прагнення. Якщо Ви вперше берете-
ся за таку справу, фахівці допоможуть 
Вам оцінити потенціал та перспективи 
розвитку у тому чи іншому обрано-
му Вами населеному пункті: проведуть 
моніторинг міста, вивчать його, а вже 
потім на підставі результатів дослід-
ження порекомендують Вам, наскільки 
вигідно відкривати ломбард саме тут, і 
порадять оптимальну форму співпраці.

Отже, якщо Ви прагнете отримати 
надійного партнера та відкрити влас-
ну справу, що дасть Вам змогу стати 
незалежними та впевненими у собі, 
зверніться у ломбард «Сокол» та при-
дбайте франшизу. Разом із пакетом 
«Партнери», який стане Вашим пер-
шим кроком до фінансового успіху, Ви 
отримаєте низку переваг і послуг, які 

допоможуть Вам стабільно розвивати 
власний бізнес.

Придбавши пакет «Партнери», Ви 
отримаєте повне право самостійно керу-
вати своїми ресурсами, а також пра-
цювати як із коштовностями, так і з 
технікою та авто. Окрім того, Ви завжди 
відчуватимете підтримку з боку спів-
робітників ломбарда «Сокол» – Вас кон-
сультуватимуть, Вам допомагатимуть, у 
Вас віритимуть. А це, погодьтеся, не так 
уже й мало. Довірившись людям, які 
уже не перший рік успішно розвивають 
ломбардну діяльність, та ставши їхнім 
партнером, Ви зможете за короткий 
термін започаткувати власну справу й 
отримати неоціненний досвід у веденні 
фінансового бізнесу, при цьому затра-
тивши значно менше коштів і зусиль. 
А успіх, якого Ви досягнете із ломбар-
дом «Сокол», таки вартий того, аби 
у нього повіри-
ти та зробити 
перший крок 
до впевненого 
майбутнього.

Наталя 
БРОДСЬКА
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Ломбард «СОКОЛ» – гарантований успіх

«Майбутнє 
залежить 
від Тебе…»

У суворих умовах сучасності діяльність ломбардів стає дедалі популярнішою та економічно вигіднішою. 
Допомагаючи людям задовольнити їхні фінансові потреби та бажання, сприяючи в отриманні потрібних 
кредитів, ломбарди отримують непогані прибутки і дають змогу своїм власникам досягати очікуваного 
фінансового успіху. Однією із таких успішних фінансових установ є ломбард «Сокол», який працює на ринку 
уже третій рік. Це всеукраїнська мережа ломбардів, що налічує понад 40 установ на території Київської, 
Житомирської, Івано-Франківської, Полтавської, Донецької, Хмельницької, Черкаської, Миколаївської, 
Херсонської, Дніпропетровської, Рівненської, Львівської, Запорізької, Харківської, Одеської областей та 
АР Крим. І щомісяця мережа поповнюється як новими партнерськими відділеннями так і партнерським 
відділеннями, які вже існують та розвивають власну мережу.
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Директор з розвитку – 
Оксана Ніколенко, 
тел.: (063) 334-55-28

Керівництво установи пропонує амбіційним людям гра-
мотно вкласти кошти та відкрити спільний із «Соко-
лом» бізнес у сфері кредитування. Без зайвих затрат 
часу та фінансів, Ви можете легко і просто відкрити 
відділення ломбарду у своєму місті.

Керівництво установи завжди 
підтримуватиме Ваші ініціативи 
та сприятиме якнайшвидшому 
розвитку Вашої справи.

Якщо Ви вперше беретеся за таку справу, 
фахівці допоможуть Вам оцінити потенціал 
та перспективи Вашого розвитку у тому чи 
іншому обраному Вами населеному пункті.

Ви завжди відчуватимете підтримку з боку 
співробітників ломбарду «Сокол» – Вас кон-
сультуватимуть, Вам допомагатимуть, у Вас 
віритимуть.

Назва ТМ Ломбард «Сокол»

Концепція бізнесу Кредити під заставу 

Рік початку 
франчайзингової діяльності

2010

Країна походження 
франшизи

Україна

Кількість об’єктів в Україні Понад 40

Види доступних франшиз Пакет «Партнери»

Вартість франшиз 25 000 грн

Пакет «Партнери»

1. Реєстрація Вашого відділення за вказаною Вами адресою;
2. Надання Вам всіх необхідних документів для повноцінної діяльності;
3. Надання Вам ексклюзивної програми, з якою Вам буде зручно пра-
цювати;
4. Ведення бухгалтерського обліку (подавання щомісячної звітності у 
відповідні фонди);
5. Позбавлення Вас від перевірок відповідних органів;
6. Навчання Вас та Ваших працівників веденню ломбардної діяльності;
7. Ведення фінансового моніторингу і призначення відповідального за 
фінансовий  моніторинг;
8. Допомогу в організації рекламної діяльності;
9. Консультації з питань розвитку відділення та роботи персоналу;
10. Юридичний супровід, надання форм, правил і законів для ведення 
ломбардної діяльності;
11. Офіційне працевлаштування Вас як керівника та Ваших працівників;
12. Виготовлення штампу, а також надання усього необхідного облад-
нання (реактиви, ваги тощо).

Сума інвестицій (на 1 об’єкт) Від 80 000 грн

Роялті 2 000 грн щомісяця


