Франчайзинг
Пропозиція співпраці для партнерів
групи компаній «Від А до Я»
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Шановні партнери!

Слово засновника

Слово засновника

Понад 10 років компанія стрімко розвивається
і сьогодні пропонує клієнтам широкий спектр
послуг у сферах поліграфії, реклами та дизайну.

Ми вміємо задовольняти найвибагливіші
потреби кожного замовника і реалізовувати
його амбітні плани та ідеї.

В основі співпраці з нашими клієнтами
пріоритетність надається гнучкості та уважному
клієнтському менеджменту, коротким термінам
виконання замовлень без втрати якості,
професійності та довірі.

Завдяки власній технічній базі, набутому
досвіду та замкненому технологічному процесу
від задуму до поставки готової продукції, ми
гарантуємо клієнтам комфортну та вигідну
співпрацю з групою компаній «Від А до Я».

Замовник повинен розуміти, що на нього працює
команда професіоналів, які в жодному випадку
його не підведуть! Клієнти платять за 100%-ву
гарантію того, що їхнє замовлення неодмінно буде
виконане в терміни з бездоганною якістю

Палка Ярослав
Засновник групи компанй “Від А до Я”

З повагою,
Засновник Групи Компаній «Від А до Я»

Ярослав Палка
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Місія та стратегія розвитку компанії

ПРО НАС

На сьогодні
“Від А до Я”
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є провідною компанією у сфері поліграфії, рекламного обслуговування
та дизайнерських послуг у Західному регіоні, що працює за провідними
стандартами якості.

Місія

У роботі “Від А до Я” акценти проставляються на гнучкій ціновій політиці
та уважності клієнтського менеджменту

Індивідуальний
підхід

Місією групи компаній “Від А до Я” - є стати
надійним партнером для своїх клієнтів,
забезпечивши його якісними послугами у сфері
поліграфії, дизайну та креативних рішень

до кожної людини.
Для нас важливий кожен!
Усі наші клієнти користуються
широким спектром
індивідуальних рішень

Стратегія
Цілеспрямований та впевнений поступ вперед
за рахунок інноваційних рішень, інвестицій та
гнучкого клієнтського менеджменту

Наша сила –
у відданій команді
що закохана у свою справу. “Від А до Я” об’єднує професіоналів, які разом
роблять простішим життя сотень клієнтів по всій Україні.
Ми успішно поєднали досвід та амбітність молодих спеціалістів, які
націлені на результат та досягнення максимальних цілей.
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ІСТОРІЯ

ІСТОРІЯ
Компанії

2006

2010

У 2006 році було створено
ТОВ Рекламна Компанія
“Від А до Я”, яка існує до
сьогодні, як базова компанія
та бренд

У 2010 році було придбано
ще одну друкарську машину
формату В-2, що надало
змогу компанії в рази
збільшити об’єми випуску
продукції та скоротити
терміни на її виготовлення.
В цей період також значно
збільшився штат працівників,
змінено організаційну
структуру компанії, було
виокремлено відділ дизайну
для забезпечення якісних та
креативних дизайнерських
послуг.

2004
Компанія “Від А до Я”
розпочала свою діяльність
у 2004 році як "Агенство
економічного аналізу",
основними напрямами
роботи якого, було
розміщення реклами у ЗМІ
та надання поліграфічних
послуг. Чисельність тодішніх
клієнтів була незначною, але
серед них були такі провідні
компанії як: “Крез”(мережа
гіпермаркетів електроніки
“Шок”), “Ензим”, “Сенсус”
та банківські установи
(“Надра”,”Аваль”,”ВаБанк”)

2008
У 2008 році компанією
“Від А до Я” було придбане
перше поліграфічне
обладнання, а саме офсетна
друкарська машина формату
В-3 та післядрукарське
устаткування. Це стало
початком розвитку одного
із основних і стратегічних
напрямків “Від А до Я” –
офсетної поліграфії.

2011
На 2011 рік чисельність
приватних фірм, компаній,
державних установ
та приватних осіб, що
обслуговувалися в компанії
“Від А до Я” налічувала понад
три сотні.

2012

2014

З метою повного
охоплення сегменту ринку
виготовлення малотиражної
продукції і забезпечення
більш коротких термінів
виконання офсетних
замовлень, “Від А до Я”
у 2012 році інвестувала
кошти у ще одну друкарську
машину та знову збільшила
кількість штатних
працівників.

Прийнявши рішення про
розподіл “Від А до Я” на
три окремі структурні
підрозділи, у 2014 році
“Від А до Я” створює групу
компаній. Також розпочато
процес реєстрації торгової
марки “Від А до Я” для
створення всеукраїнської
мережі поліграфічних та
рекламних компаній. Також
у 2014 році підприємство
інвестовує кошти у
придбання шести фарбової
машини А-2 формату, яка
надала змогу максимально
пришвидшити терміни
здач продукції та вивести
підприємство на передові
позиції у Західному регіоні.

2013
У 2013 році компанія
“Від А до Я” якісно розширила
базу післядрукарського
устаткування, поповнивши
парк техніки дев’ятьма
новими одиницями.
Для покращення якості
обслуговування клієнтів
прийняте рішення про
створення відділу по
роботі з клієнтами, як
окремої одиниці. Зараз цей
відділ налічує чотирьох
кваліфікованих менеджерів.

2015
У 2015 році, незважаючи
на усі нестабільні ринкові
процеси в Україні ,
“Від А до Я” не лише
втримало передові
позиції у регіоні, а й стало

ІСТОРІЯ

максимально конкурентним,
завдяки освоєнню та
співпраці із сировинними
базами східної Азії та
західної Європи. Також у
2015 році було придбано
брошурувальну лінію,
виробництва Німеччини, для
скорочення термінів випуску
періодичних видань та
багатосторінкової продукції .

2016
2016 рік для
“Від А до Я” почався
з відкриття першого
закордонного філіалу. Він
був відкритим у Варшаві
(Польща). Ця подія надасть
змогу для компанії значно
розширити ринки збуту.
Також було придбано та
введено в експлуатацію
автоматичну лінію
суцільного та вибіркового
УФ-лакування, що значно
розширило спектр
післядрукарських послуг
компанії.
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Клієнти

Фінансові установи

Клієнти

Дистрибюторські та торгові мережі

виробничі та Будівельні Компанії

HoReCa

Харчова Галузь

Клініки та аптеки
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ПЛАНИ КОМПАНІЇ

АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА

Серед планів компанії “Від А до Я”
Відкриття
філій у сусідніх країнах західної Європи

Заснування
торгової компанії "Від А до Я", що займатиметься торгівлею поліграфічною сировиною та матеріалами

Будівництво
виробничих цехів поліграфічного комплексу “Від А до Я”

Інсталяція та запуск
висічної та друкарської машин формату В1,
термобіндера

Розширення
списку після друкарських послуг компанії, збільшення
обсягів виробництва, впровадження новітніх технологій

Матеріальні
активи

неМатеріальні
активи

Активи підприємства складають
п'ятнадцять одиниць обладнання
іноземного виробництва (Німеччина, США,
Чехії, Швеції).

Клієнтська база напрацьована
багаторічним досвідом компанії на ринку,
зареєстрований торговий знак, можлива
перспектива розвитку по франчайзинговій
схемі, мережа партнерів, що активно
розвивається, наявність кредитних ліній/
овердрафту, висококваліфікований
та згуртований колектив працівників,
налагоджена система підбору працівників,
інноваційний сайт компанії, чітко
прописані у статуті посадові обов’язки
кожного з працівників, репутація серед
постійних клієнтів компанії.

Компанія забезпечена комплексом після
друкарських процесів, офіс повністю
укомплектований і зручно розміщений в
центрі міста.
Для найбільш ефективної роботи
дизайнерів, студія забезпечена
найсучаснішою оргтехнікою.
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пропозиція співпраці

пропозиція співпраці

Ви успішний у сфері реклами чи поліграфії?
Маєте бажання відкрити власну справу при незначних
капіталовкладеннях?

Умови франшизи

Готові вести бізнес на основі взаємоповаги та довіри?
Ми пропонуємо Вам стати партнером поліграфічної компанії
«Від А до Я» за франчайзинговою схемою! (відкриття філії)

Вартість франшизи (паушальний внесок)
немає
Сума інвестицій

Даний продукт дає можливість Вам:

40 000 00 грн.
Сума витрат (рекламні матеріали)

Працювати під торговою маркою
компанії, що має десятирічний досвід у
сфері поліграфічних послуг
Позиціонувати себе як виробник,
зміцнивши свої позиції на рекламному
ринку, використовуючи виробничі активи
підприємства, в сумі більше 5 000 000 грн.
Економити на утриманні
поліграфічного устаткування та його
постійному оновленні, оренді складів,
доставці товарів до клієнта

Використовувати кадровий
потенціал нашої компанії, тим самим
економлячи свою кількість персоналу
для забезпечення процесів підготовки до
друку, виготовлення продукції, логістики,
менеджменту та фінансового обліку.
Отримувати он-лайн допомогу та
консультацію у вирішенні технічних
завдань, прорахунків та питань ведення
бізнесу.

10 000 00 грн.

Термін окупності проекту
6-12 місяців
Сума відрахувань представництву
за домовленістю
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контакти

ТзОВ «Від А до Я»
Україна, 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 37/1
office@vidadoya.com.ua
тел.: +38 (032) 243 54 44
тел.: +38 (032) 243 51 11
тел./факс: +38 (032) 275 27 70
www.vidadoya.com.ua

