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Найточніше поняття «фран-
шиза» розкриває народна 
мудрість: «один у полі не 

воїн». Підприємцям-одинакам справді 
доводиться прориватися через терни до 
зірок – і вдається це одиницям. Фран-
шиза допомагає підприємцям уникнути 
всіх труднощів виходу на ринок. Ті, 
хто обирає шлях франчайзингу, заощад-
жують не лише власні сили і час, а й 
гроші. До того ж купити франшизу – це 
завжди дешевше, ніж розпочати бізнес 
власними зусиллями.

Навіщо нині створювати власне 
Повне товариство «Ломбард», витра-
чати на це багато часу і коштів, якщо 
можна придбати франшизу і вести пов-
ноцінну діяльність, витративши на це у 
двадцять разів менше грошей і зусиль, 
а дохід одержувати у двадцять разів 
швидше? Адже франчайзер надає всі 
необхідні умови для швидкого і пов-
ноцінного старту, та надалі – повністю 
підтримує франчайзі у його діяльності.

Одним із таких прикладів є фран-
шиза Ломбарду «СОКОЛ» – це гаран-
тований успіх, висока рентабельність 
і швидкий дохід. Компанія допомагає 
підприємцям вийти на серйозніший 
рівень і отримувати вищий рівень дохо-
ду. Партнери не витрачають свого часу 
і фінансів на забезпечення життєдіяль-
ності компанії, вони розвивають власну 
мережу і отримують плановані доходи.

У серпні 2012 року наша компанія 
відсвяткувала три роки від дня початку 
франчайзингової діяльності. Аналізу-
ючи трирічну діяльність проекту, ми 
зрозуміли, що час було витрачено неда-
ремно. Франчайзингова мережа розви-
вається і щомісяця стабільно попов-

нюється новими партнерськими відді-
леннями.

Тепер компанія «Ломбард «СОКОЛ» 
– це всеукраїнська мережа ломбардів, 
що налічує понад 70 відділень по всій 
Україні, охоплені нею Київ, АР Крим, 
Севастополь, а також Київська, Жито-
мирська, Полтавська, Донецька, Хмель-
ницька, Черкаська, Миколаївська, Хер-
сонська, Дніпропетровська, Івано-Фран-
ківська, Волинська, Рівненська, Львівсь-
ка, Запорізька, Харківська, Закарпатська, 
Чернівецька, Вінницька області.

Ми пропонуємо Вам досягати вер-
шин разом з нами придбавши пакет 
«ПАРТНЕРИ», який передбачає такі 
послуги:

• реєстрацію Вашого відділення за 
вказаною Вами адресою;

• надання Вам усіх необхідних 
документів для повноцінної діяльності;

• надання ексклюзивної програми, 
у якій Вам буде зручно працювати;

• ведення бухгалтерського обліку 
(подавання щомісячної звітності до від-
повідних фондів);

• позбавлення Вас від перевірок 
відповідних органів;

• навчання Вас і Ваших працівни-
ків ломбардній діяльності;

• ведення фінансового моніторин-
гу та призначення відповідального з 
фінансового моніторингу;

• допомога в організації рекламної 
діяльності;

• консультації з питань розвитку 
відділення, роботи працівників;

• юридичний супровід, надання 
форм, правил і законів для ведення 
Вами ломбардної діяльності;

• офіційне працевлаштування Вас 
як керівника і Ваших працівників;

• виготовлення штампа, а також 
надання необхідного обладнання (реак-
тиви, ваги тощо).

Ставши партнером Ломбарду 
«СОКОЛ», Ви стаєте частиною нашої 
великої сім’ї.

Оксана НІКОЛЕНКО,
директор із розвитку мережі 
ломбардів «Сокол»

Проект «Франшиза Проект «Франшиза 
Ломбарду «СОКОЛ» – Ломбарду «СОКОЛ» – 
святкує три роки!

Ломбардний бізнес розвивається досить швидко та успішно не зва-
жаючи на перенасиченість ринку. У сформованих умовах економіки 
знижується рівень розвитку ринку роздрібних кредитних послуг бан-
ківських установ і кредитних спілок, тому зростає роль ломбардів як 
кредиторів населення, покликаних підтримувати і підвищувати його 
платоспроможність, активізувати сукупний попит в економіці і слу-
гувати додатковим імпульсом економічного зростання. Нині дедалі 
більше підприємців розуміють, наскільки це високорентабельний вид 
бізнесу, адже заповітна мрія кожного підприємця – утриматись на 
плаву, тому, щоб не піти на дно, потрібен надійний рятівний круг – 
франшиза. Її унікальна особливість у тому, що вона гарантує «сім 
футів під кілем» усім учасникам процесу.


