Bella Italia 2022

Ca și definiție, Franciza este un privilegiu acordat unei persoane sau
entitați juridice prin care Francizorul acordă Francizatului oportunitatea de a
folosi un ansamblu de drepturi de proprietate industrială sau intelectuală în
scopul producției de bunuri sau servicii.

Contra unei taxe, Francizatul foloseste o marcă prezentă deja în
mentalul colectiv și intră pe o piață concurențială folosind tehnici perfecționate
în timp și cu un grad mare de rentabilitate.
Intrarea într-o rețea de franciză repezintă una dintre modalitățile
rapide de a debuta în afaceri și de a beneficia practic instantaneu de forța
comercială și protecția unui brand cunoscut și prezent deja pe piață. Beneficiezi
de renumele mărcii comerciale sau proceduri secrete și de succes deținute de
sistemul de franciză.

Cine suntem noi?
Franciza Bella Italia România a apărut în urmă cu peste 20 de ani, în Brăila, într-o afacere de familie pentru care aluatul și
modelarea lui a fost și a rămas o a doua religie. Este prima franciză privată 100% românească în domeniul restaurantelor și pizzeriilor.
Contrar tuturor prejudecăților, că tot ce este românesc nu este bun, ”Bella Italia” România s-a dezvoltat, a inventat și s-a
reinventat în permanență.
Principalul atu al acestei francize este că s-a adaptat realităților românești, păstrând în același timp rigorile și standardele
francizelor de talie internațională. Stau mărturie cele peste 40 de locații ”Bella Italia” din România.

Chiar de la început, totul a gravitat în jurul ideeii de a crea rețete proprii, originale, cu gust autentic de pizza coaptă pe
vetrele cuptoarelor însoritului Napoli.
Ingredientele noastre sunt mereu proaspete, de calitate, majoritatea înregistrate ca marcă proprie
”Bella Italia”, iar aluatul rivalizează cu cel al unui pizzaiolo autentic, de la mama lui😊
Pentru că ne pricepem la pizza,(și nu numai) ne dorim ca brandul ”Bella Italia” să ajungă în
cât mai multe orașe din România, iar scopul nostru este de a integra francizați, profitabili,
care să aibă succes.
Suntem prietenoși cu mediul și am integrat în filozofia noastră de afaceri
proiecte de responsabilitate socială...

Scurt istoric
Înfiinţată în 1999, Pizzeria Bella Italia devine în anul 2005 prima franciză 100% românească pe domeniul restaurante și
pizzerii.
Conceptul afacerii este dezvoltat în jurul feliei de pizza Bella Italia, gustoasă și savuroasă, proaspat preparată în fata
clienților în aproximativ 3 min.
De 20 de ani Bella Italia serveste prin întreaga retea proprie de franciză la nivel national, peste un milion de pizza pe an.

Conceptele de franciză Bella Italia se regăsesc în format:
* Restaurant Bella Italia ( >100mp ) - adresat unor spații generoase pentru amenajare și
avand un meniu bogat cu specialitați italiene, petreceri pentru copii Bella Bambini,
terasa de vară, parcare proprie.
* Bella Italia Express Drive ( >100mp ) - concept drive thru în curs de implementare.
* Bella Italia Pizza Express ( 30 mp - 99 mp ) - concept flexibil, disponibil în 3 variante:
- modul stradal pentru amplasare stradală/parcare/ zona pietonală
(posibilitate terasă + parcare + loc de joacă)
- food truck pentru amplasare stradală/parcare/ zona pietonală
(posibilitate terasă)
- spatiu comercial existent/ centru commercial
(posibilitate zona de mese servire la interior)

Concept restaurant ”Bella Italia”

Concept ”Bella Italia” Pizza Express

Modul stradal

Drive thru

Express +

Galerie comerciala

Food truck

Galerie comerciala - insula

Pizza este cel mai îndrăgit și vândut produs fast food din lume, iar
conceptele ”Bellla Italia” sunt unele dintre cele mai testate, accesibile și rapide
francize din România.

Pentru că :
- experimentele personale costîă timp și bani...
- riscul de esec este redus substantial
- există deja o rețetă de succes, o cale bătătorită de alții
- nu esti singur: o rețea întreagă lucrează cu tine

- imaginea ta va fi asociată instantaneu cu o marcă deja consacrată
- pentru clienții tăi fideli, un grad de satisfacție sporit cînd vor regăsi brandul lor
preferat și în alte locații din țară.
- pentru că , în pas cu vremurile, noi vom anticipa și vom găsi, din timp și în
locul tau, noi modalitați de creștere a businessului, prin cercetări de piață, studii
comparative, testarea de noi produse în cadrul locațiilor proprii.

Pe cine căutăm? Cine este partenerul ideal al francizei?

We Provide Advice When Your Business Needs It Not
Just When You Ask For It!

Căutăm oameni ca noi: ambițioși și creativi, cu spirit antreprenorial și competitivi, deschiși la inovație și hotărați să se implice
în business full time.

Să simtă nevoia sentimentului de apartenență la un grup care funcționează ca o mare familie.
Să înțeleagă ca sloganul nostru nu este doar o asociere de cuvinte pentru consumator: ”Bella italia”- Pizzeria Familei tale
reprezintă esența bunăstării afacerii tale si, nu in cele din urma, bunastarea familiei tale.
Franciza ”Bella Italia” se adresează atât antreprenorului matur, cu experiență de business, cât și antreprenorilor aspiranți, la
început de drum.
Spirit antreprenorial dornic de a deține o afacere proprie cu suportul unui business matur și stabil.

Ce îți oferim?
- Acces garantat la know how și afacere la cheie.
Bella Italia
Pizza
Express

- Timpul de recuperare a investiției intre 12 si 18 luni.

- Asistenta tehnică în alegerea spatiului, amenajarea și deschiderea locatiei.
- Consiliere financiara
- Promovarea inaugurarii locației, integrarea în strategia națională de
marketing și publicitate și strategii personalizate.
- Franchise Manager Project dedicat pe toata durata francizei.

- Training gratuit în cadrul Academiei Bella Italia.
- Integrare rapidă în fluxul de aprovizionare cu materii prime.

- Prioritate în relația cu furnizorii de servicii și materii prime la prețuri
negociate.
- Acces și integrare în aplicația de monitorizare a fluxulului tehnologic

- Acces și integrare în platformele de delivery
- Strategii centrate pe digitalizare

- Asigurarea unui perimetru optim de reprezentare teritorială exclusivă
Timp redus de deschidere - Timpul alocat deschiderii unei francize Bella
Italia este de 45 de zile de la semnarea contractului.

Bella Italia Pizza Express
Cel mai nou concept de tip
food-street, gândit special
pentru nevoia clientului care este în
continuă mișcare în zilele noastre.

Proiect eligibil START UP NATION

01

Produse preparate în fața
clientului, din ingrediente
atent selecționate.

02

03
Atmosfera caldă,
primitoare,
promptitudine, servire
impecabilă, spectacolul
oferit de pizzari, gustul
adevărat de pizza, toate
acestea te vor face să
revii cu siguranță la Bella
Italia Pizza Express.

04
Calitate constantă a
produselor - noi îți
punem la dispoziție
materiile prime,
echipament Bella Italia
Pizza Express, produse
consumabile cum ar fi:
cutii, șervețele.

www.bella-italia.ro

05
Blatul de pizza – produs
după o reteta originala
Bella Italia și furnizat
francizaților din toată țara.

06

Instruire inițială și continuă
în cadrul Scolii Naționale de
Excelentă în Industria
Ospitalitații ”Bella Italia”

Investește în afaceri stabile! Puterea
brand-ului în România și, cel mai
important, calitatea produselor și
serviciilor vor asigura un cash-flow
pozitiv

06

Vei deveni partener într-o
rețea națională de locații
Bella Italia Pizza Express.

Oprotunitatea unei afaceri
ce înregistrează succes pe
piața din România.

Vei fi asistat permanent
după deschiderea locației
Bella Italia Pizza Express
pentru dezvoltarea
continuă a afacerii tale.

Vei fi propietarul unei
locații cu același aspect,
aceeași atmosferă stilată și
primitoare ca și a celorlalte
din rețea.

Echipa ta va beneficia de
instruire, ți se va pune la
dispoziție un manual de
operare al afacerii.
Vei beneficia de întreaga
experiența a francizorului
din prima zi de activitate.

Posibilitatea de a dezvolta o
afacere sub un brand
dinamic.

03

Serviciile și produsele
locației Bella Italia Pizza
Express vor avea aceeași
calitate, grație sistemului
de management al calitații.

Cercetarea pieței locale și
evaluarea locațiilor
potențiale.
Vom evalua împreuna în baza
criteriilor de selecție varianta
optimă pentru alegerea
amplasării noii francize BELLA
ITALIA.
Căutam zone cu trafic intens și
potențial de dezvoltare.

Coordonarea planului de predeschidere și de amenjare
locație. Ne încadrăm într-un
termen de maxim 5 săptămani
de la alegerea locaței și pană
la momentul inaugurării.

Promovarea lansării locației.
Organizare eveniment local,
poziționare site bella-italia.ro,
integrare cont facebook, acces
platforme delivery, video de
prezentare locație și echipă.

Training initial împreună cu
francizatul pentru a întelege
managementul francizei și
întreg procesul operational
training on-the-job împreuna cu
echipa francizei.
Echipa de traineri dedicată
pentru a oferi suport în prima
saptămană de deschidere a
locației.

O echipă din partea francizorului formată din manager de proiect, departament marketing, departament resurse umane, departament financiar,
instructor pizzar, va asigura debutul noii locații Bella Italia Pizza Express, dar și buna desfășurare a activității în timp.

INVESTIȚIA SE RECUPEREAZĂ ÎNTRE 12 – 18 LUNI

Concept modul stradal
Cheltuieli deschidere:
- Taxa intrare franciza – 7000 euro
+TVA

Proiect eligibil
START UP NATION
START UP PLUS

Pentru spațiile comerciale pe care franciza le
oferă pe galerii comerciale intervin taxe suplimentare din
garanții de bună execuție, chirii avans, proiecte tehnice.
* Suprafața necesară minim 30 mp, pentru modulul Bella
Italia Pizza Express, fară a lua în calcul o eventuală terasă.
* Cifra de afaceri estimată 150000 euro/an
* Rata estimată a profitului net 15% din cifra de afaceri
* Redevența 3% din cifra de afaceri, plătibilă lunar
* Contribuție la bugetul de marketing de 2% din cifra de
afaceri.

Alte cheltuieli suplimentare:
• Cheltuieli cu chirie
• Cheltuieli cu utilități
• Cheltuieli cu angajații (4-5 angajați în funcție de
locație)
• Cheltuieli materii prime (prețuri negociate la nivel
național de către franciza)

- Signalistica
- Colantare
- Casete meniu tv
- Mobilier
- Sistem informatic
- Echipamente + tavi
- Echipamente lucru +
consumabile si materiale
promotionale
- Utilaje
- Amenajare
- Modul

55000 €
+ Taxa intrare franciza – 7000
euro +TVA

INVESTIȚIA SE RECUPEREAZĂ ÎNTRE 12 – 18 LUNI

Concept centru comercial
Cheltuieli deschidere:
- Taxa intrare franciza – 7000 euro
+TVA

Proiect eligibil
START UP NATION
START UP PLUS

Pentru spațiile comerciale pe care franciza le
oferă pe galerii comerciale intervin taxe suplimentare din
garanții de bună execuție, chirii avans, proiecte tehnice.

* Suprafața necesară minim 30 mp, pentru modulul Bella
Italia Pizza Express
* Cifra de afaceri estimată 150000 euro/an
* Rata estimată a profitului net 15% din cifra de afaceri
* Redevența 3% din cifra de afaceri, plătibilă lunar
* Contribuție la bugetul de marketing de 2% din cifra de
afaceri.

Alte cheltuieli suplimentare:
• Cheltuieli cu chirie
• Cheltuieli cu utilități
• Cheltuieli cu angajații (4-5 angajați în funcție de
locație)
• Cheltuieli materii prime (prețuri negociate la nivel
național de către franciza)

- Signalistica
- Colantare
- Casete meniu tv
- Mobilier
- Sistem informatic
- Echipamente + tavi
- Echipamente lucru +
consumabile si materiale
promotionale
- Utilaje
- Amenajare

45000 €
+ Taxa intrare franciza – 7000
euro +TVA

OPERAȚIONAL – Pentru fiecare Franciza BELLA ITALIA este desemnat un Franchise Project Manager, care va ghida noul Francizat la fiecare pas în
vederea optimizării activității de franciză. Suntem interesați să replicăm aceiași experiență unică și distinctă a mărcii cu fiecare client, în fiecare
Express BELLA ITALIA din Romania. Unul dintre profesioniștii noștri va consilia fiecare francizat de la debutul parteneriatului:
> Evaluarea spațiului comercial și a zonei
> Stabilirea planului de deschidere
> Organizarea procesului de amenajare a spațiului pentru implementa BELLA ITALIA PIZZA EXPRESS
> Instalarea echipamentelor și a liniei de producție
> Aprovizionarea stocurilor de materii prime și materiale
TRAINING - Curs dezvoltat și sustinut de echipa de traineri interni BELLA ITALIA oferit în două variante:
> Induction curs on-the-job cu durata de 1 saptamană pentru întreaga echipă a Francizatului în perioada de inaugaurare a locației
> Pe parcursul contractului, alocam special o echipă de traineri pentru coordonarea activității francizei în a oferi suport francizatului și a
oferi training noilor angajați sau pentru a susține o perioadă aglomerată de producție și vanzări
ASISTENȚĂ FRANCIZAT - Pe tot parcursul contractului de franciză, Franchise Project Manager-ul oferă suport pentru a ajuta Francizatul să rezolve
orice problemă operatională ce poate apare în timpul funcționării cotidiene a francizei. Activam ca un Centru de Suport National pentru întreaga
retea de francize oferind analize, recomandări în toate aspectele de management ale francizaților nostri.
MARKETING – Integram fiecare franciză în strategia natională de marketing și dezvoltăm acțiuni atat în zona de on-line cat și de off-line (site, social
media, corporate identity, programe loializare clienti, colaborări platforme de promovare on-line, organizare evenimente locale și naționale).
LOGISTICĂ – Acces rapid la fluxul de aprovizionare cu materii prime prin intermediul parteneriatului încheiat de BELLA ITALIA cu producători locali și
internaționali la prețuri și termene de livrare preferențiale negociate pentru întreaga retea
REPREZENTARE TERITORIALĂ – Francizatul are dreptul de a desfăsura activitatea de Franciză BELLA ITALIA într-un anumit teritoriu.

Ce îți garantăm?
Îți garantăm că dacă te implici și pui suflet nu ai cum să dai greș în afacerea asta.

Te vei simți privilegiat că faci parte din familia Bella Italia: exact ca în definitie😊

Cum se întamplă lucrurile?
1. Completezi formularul de pe site-ul nostru www.bella-italia.ro
și te sunam noi.
2. Dacă nu ai o locație, îți găsim noi una faină.
3. Dacă nu îți ajung banii, găsim o variantă.

4. Batem palma, te ajutăm cu avizele, mobilierul, utilajele, tot ce ține
de signalistică și dotarea spațiului.
5. Facem cu toții un trainig gratuit la Academia ”Bella Italia”
6. Cu lecția învățată, repetăm împreună până la deschidere.
7. Inaugurăm cu zarvă multă și tam tam.
8. Mai stăm câteva zile, apoi plecăm să ajutam pe altcineva😊

Meniul Bella Italia Pizza Express
www.bella-italia.ro

Vă așteptăm în familia Bella Italia!
Cateva din orasele în
care suntem prezenți:

Cum intrați în contact cu noi?
Unde ne găsiți?
Corbeanca – strada Unirii, nr. 165 A
Braila, strada Plevna, nr. 176

Site-ul nostru?
www.bella-italia.ro

Scrie-ne!
office@bella-italia.ro
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Braila
Bucuresti
Brasov
Campina
Comanesti
Constanta
Craiova
Cluj
Ploiesti
Piatra Neamt
Rm. Valcea
Rm. Sarat
Sibiu
Slatina
Sfantu Gheorghe
Targoviste
Timisoara
Tecuci

