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Oferta produktowa

‣ Autodetailing i powłoki ochronne 
‣ autodetailing karoserii i wnętrza (wypracowane procedury wykonywania usług i kontroli jakości) 
‣ powłoki ochronne na lakier i felgi (ceramika, żywica, polimery, woski) 
‣ impregnaty wnętrza (na skóry, materiały, winyle) 
‣ folie ochronne na lakier i reflektory (bezbarwne i przezroczyste, bardzo wytrzymałe) 

‣ Folie kolorowe i przyciemniające 
‣ zmiana koloru pojazdu - całkowita, lub tylko wybranych elementów 
‣ przyciemnianie szyb i ochrona wnętrza przed promieniowaniem UV oraz ciepłem 

‣ Reklamy na pojazdach 
‣ projektowanie, druk i wyklejanie pojazdów 



Co nas wyróżnia

‣ 60 lat doświadczenia, silna międzynarodowa marka, wiele lokalizacji na 
świecie 

‣ Jako jedyni posiadamy doprecyzowany model biznesowy, a nie tylko 
technologię. Wiemy co, komu i jak sprzedawać 

‣ Własne materiały - dostępne tylko w ramach sieci Ziebart, klient nie może 
porównywać cen usług z konkurencją 

‣ Odnawialna gwarancja na usługi Ziebart buduje lojalność klientów i zwiększa 
przychody każdego salonu



Źródła przychodów - struktura placówki
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Konkurencja działa tylko tutaj



Idealny klient docelowy

‣ Właściciel samochodu klasy wyższej lub średniej  
‣ Emocjonalne podejście do samochodu,  
‣ Chce się wyróżniać lub dba o inwestycję w samochód i chce go dobrze 

sprzedać na rynku wtórnym 
‣ Wartość samochodu +100.000 PLN 
‣ Wiek pojazdu - od 0 do 5 lat



Wsparcie Ziebart

‣ Pomoc w przygotowaniu biznesplanu 
‣ Wsparcie w procesie rekrutacji 
‣ Pomoc w ocenie potencjału lokalizacji 
‣ Szkolenia techniczne (technicy) oraz biznesowe (właściciel/kierownik/sprzedawca). Szkolenia 

bezpłatne, akomodacja we własnym zakresie. 
‣ Aktywna asysta podczas całego procesu współpracy 
‣ Pomoc na rynku dealerów i warsztatów mający na celu pozyskanie partnerów do współpracy dla 

Franczyzobiorcy 

‣ Opracowany wspólny branding - meble, wystrój wnętrza 
‣ Materiały marketingowe i wspólne kampanie, strona www - generator zapytań 
‣ Dedykowane systemy informatyczne wspierające marketing, sprzedaż i rozliczenia z dealerami



Warunki współpracy

‣ Licencja odnawialna co 5 lat 
‣ Ilość salonów danym regionie adekwatna do wielkości rynku i wyników istniejących salonów 
‣ Minimalna wielkość placówki - ok. 60-70m2; wystrój i oznakowanie lokalu zgodne z wytycznymi 
‣ Marka Ziebart musi być optycznie odseparowana od innej działalności jeśli taka istnieje 
‣ Materiały oraz wyposażenie salonu/warsztatu dostarcza/sugeruje Ziebart (lub Ziebart wyraża zgodę na 

użycie istniejących składników wyposażenia)



Inwestycje

Wartość netto

Licencja franczyzowa (odnawialna co 5 lat)  40.000 PLN 

Pierwsze zamówienie 
- materiały na pierwszy okres działalności
- sprzęt,
- narzędzia

Wartość zależna od ilości planowanych miejsc serwisowych oraz szacowanych 
przychodów placówki (dokładna kwota ustalana wspólnie podczas wyboru składników 
pierwszego zamówienia)

od 40.000 do 60.000 PLN 
(gdy franczyzobiorca rozpoczyna działalność opartą 

wyłącznie na detailingu - bez folii)

Adaptacja, wyposażenie i oznakowanie lokalu 
Kwota zmienna w zależności od obecnego stanu lokalu oraz wizji franczyzobiorcy X.000 - ???



Salon Ziebart - przykłady







Mini biznesplan - przykład 1 (skala miesiąca)
Wartość PLN

Sprzedaż (20 usług po 800 PLN netto w miesiącu) 16 000

Koszty:

Materiały 2 400

Technicy - właściciel zaangażowany samodzielnie 0

Media 500

Lokal 2 000

Usługi obce (np. księgowość) 500

Marketing 500

Opłaty franczyzowe 1 280

Inne 1 000

Zysk 7 820

Nie zakładamy współpracy z dealerami, 
autokomisami i warsztatami motoryzacyjnymi ani 
klientami korporacyjnymi. 

Wykonujemy jedną usługę na jednym samochodzie 
dziennie. Czas trwania usługi to 3-6 godzin. 
W ofercie wyłącznie autodetailing. Brak foliowania. 

Potrzebujemy lokalu jednostanowiskowego 

Nie potrzebujemy techników - właściciel 
zaangażowany samodzielnie w prowadzenie 
biznesu



Mini biznesplan - przykład 2 (skala miesiąca)
Wartość PLN

Sprzedaż (40 usług po 1200 PLN netto w miesiącu) 48 000

Koszty:

Materiały 7 200

Technicy - 1 technik (właściciel zaangażowany) 7 000

Media 1 000

Lokal 3 000

Usługi obce (np. księgowość) 1 000

Marketing 2 000

Opłaty franczyzowe 3 840

Inne 1 000

Zysk 21 960

Ograniczona współpraca z autokomisami i 
warsztatami motoryzacyjnymi. Brak dealerów. 

Wykonujemy dwie usługi na dwóch samochodach 
dziennie. Czas trwania jednej usługi to 4-6 godzin. 

Potrzebujemy lokalu dwustanowiskowego 

Właściciel zaangażowany samodzielnie w 
prowadzenie biznesu. Zatrudniamy dodatkowo 
dwóch techników.



Dlaczego Ziebart

‣ Sprawdzony model biznesu 
‣ Silna marka - 60 lat na rynku, 20 mln chronionych pojazdów 
‣ Mocne zróżnicowanie konkurencyjne - nie istnieje zorganizowana, sieciowa konkurencja, która posiada 

własne materiały niedostępne na wolnym rynku oraz sprawdzone procesy handlowe 
‣ Sprzedaż oparta o emocje - ludzie kochają swoje samochody 
‣ Produkt jest prosty i łatwo go zakomunikować klientowi, podoba się 
‣ Wysokie marże na sprzedaży 
‣ Biznes nie wymaga rekrutacji i zarządzania dużym zespołem pracowników



Kontakt

Cezary Łęcicki - Dyrektor Zarządzający 
manager tel. 618 433 275 

e-mail: cezary.lecicki@ziebartpolska.pl

Ernest Kuś - Prezes Zarządu 
email: ernest.kus@ziebartpolska.pl 

www.ziebartworld.com   www.ziebartpolska.pl
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Salony Ziebart na świecie




