
     

 

                                          

 

 

      

 

 

 

 

Zapojte se do české sítě restaurací  

typu Fast Food! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Angus Burger 

 

Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, 

spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti v pohostinství sahají až do roku 1843. 

V roce 2006 byla otevřena první restauraci a v dnešní době společnost provozuje síť restaurací 

pod jménem Angus Steak House a restaurace typu fast food Angus Burger. Tento 

gastronomický koncept je založen na nabídce vysoce kvalitního hovězího masa a na čerstvých 

domácích surovinách. Nabídku tvoří burgery ze 100% BIO hovězího masa skotského plemene 

Aberdeen-Angus pocházejícího z vlastní české ekologické farmy.  

 

Vytvoření franchisového systému Angus Burger je krokem směřujícím k dalšímu 

rozvoji firmy. Cílem je vybudovat ucelenou obchodní koncepci, která umožní vytvořit 

jednotnou síť franchisantů a zvýšit povědomí o značce. Zároveň rozvojem franchisové sítě 

poskytnout zákazníkům přístup ke zdravým a kvalitním potravinám v rámci celé České 

republiky. 

 

Charakteristické rysy Angus Burger: 

 

 Celostátní pokrytí;  

 Unikátní značka s velkým potenciálem;  

 Nejvyšší kvalita produktů a služeb; 

 Vlastní BIO chov hovězího dobytka; 

 Osvědčené recepty na přípravu produktů; 

 Územní exkluzivita; 

 Podpora ze strany franchisora; 

 Celostátní reklamní a komunikační podpora značky;  

 

 



     

 

Cíle franchisového systému Angus Burger 

 

 Budování značky Angus burger; 

 Podpora BIO potravin ve fast food restauracích;  

 Dosažení vysoké úrovně spokojenosti klientů; 

 Vytvoření celorepublikového řetězce restaurací Angus Burger 

 

Angus Burger – nový rozměr stravování 

 

Tradice  

Angus Burger znamená mnoholetou tradici a zkušenosti, tudíž osvědčenou 

obchodní koncepci a vysoký standard poskytovaných služeb. 

 

Široký výběr produktů 

Firma Angus Burger nabízí široký výběr produktů. Naší specialitou jsou burgery 

se šťavnatým BIO masem a velkým množstvím zdravých přísad. Z našeho menu 

si každý něco vybere. 

 

Rychle, chutně a zdravě 

Koncept restaurací a fast foodů Angus Burger je novým rozměrem 

stravování. Naše jídla nejsou jenom rychle připravená a cenově 

dostupná, ale navíc se od jiných restaurací typu fast food  

odlišujeme především  bezkonkurenční kvalitou surovin, která má 

přímý vliv na jedinečnou chuť našich jídel. Burgery  připravujeme 

pouze z čerstvého BIO masa pocházejícího z pečlivě 

kontrolovaných a ekologických chovů. Do našich jídel zásadně 

nepřidáváme žádné konzervační látky, náhražky ani ochucovadla. 

 



     

 

 

 

Ekologie 

Klademe velký důraz na kvalitu produktů, ze kterých vyrábíme naše burgery. Dbáme na to, 

aby jídlo servírované v našich restauracích bylo zdravé a pocházelo z ekologicky šetrných 

výrobních postupů, k čemuž přispívá i pečlivý výběr všech zapojených výrobců a dodavatelů  

surovin. 

 

Propagace 

Prodej produktů Angus Burger je pravidelně podporován cenovými a reklamními akcemi ze 

strany franchisora. 

 

Franchisová nabídka Angus Burger 

 

Franchisant sítě Angus Burger získává v rámci spolupráce rozsáhlou pomoc a asistenci při 

zavádění franchisového systému, stejně jako stálou podporu během celé doby platnosti 

smlouvy. 

Výhody pro franchisanta:                                                  

• Zdarma propagační materiály a reklamní nosiče pro start podnikání; 

• Konzultační pomoc při přípravě a otevření Vaší provozovny Angus Burger; 

• Informační systém a podpora obsluhy systému IT;  

• Územní exkluzivita pro oblast dohodnutou s franchisorem;  

• Komplexní školení pro franchisanta a jeho zaměstnance; 

• Pomoc při přizpůsobení vizualizace prostorů dle požadavků systému; 

• Firemní oblečení pro zaměstnance;  



     

 

 

Náklady na přistoupení k systému: 

 

 Vstupní poplatek – 300 000 Kč bez DPH (zahrnuje vstupní školení personálu, 

marketingové materiály, reklamní činnost pro zahájení činnosti, vybavení provozovny 

stoly a židlemi, pokladní systém, aj.); 

 Průběžný poplatek – 5 % z obratu netto franchisové provozovny; 

 Příspěvek na marketing – 3 % z obratu netto franchisové provozovny; 

 Náklady na přizpůsobení provozovny – od 1 500 000 Kč do 4 500 0000 Kč; 

 

Koho hledáme? 

 

Nabídka systému je adresovaná všem osobám, které by chtěly provozovat vlastní 

restauraci Angus Burger. Zkušenosti z pohostinství jsou výhodou. Kandidát na 

franchisanta systému Angus Burger musí disponovat dostatečnými finančními prostředky 

na zaplacení licenčních poplatků a počátečním kapitálem pro rozvoj podnikání. 

Podmínkou pro navázání spolupráce s Angus Burger je také přijetí podmínek franchisové 

smlouvy, závazných standardů franchisového systému Angus Burger a dodržování 

doporučení ze strany franchisora při provozování Angus Burger v rámci systému. 

 

 

Ideální kandidát na franchisant je osoba, která:  

  

 Provozuje podnikatelskou činnost; 

 Má zkušenosti s řízením týmu; 

 Je motivován k úspěchu; 

 Vyznačuje se vynikajícími komunikačními dovednostmi; 

 

 

 



     

 

 

Proces přistoupení k franchisovému systému Angus Burger 
 

I. krok 

Vstupní přihláška 

V první fázi nás, prosíme, kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního 

formuláře uveřejněného na www.angusburger.cz. První kontakt je informativního charakteru a 

jeho cílem je poskytnout Vám nejdůležitější informace spojené s fungováním systému Angus 

Burger.  

II. krok 

Informativní setkání 

Po zjištění vstupních detailů organizujeme setkání, na kterém prodiskutujeme podmínky 

spolupráce a oboustranná očekávání související s přistoupením k síti ANGUS BURGER. 

Lokální znalost trhu rovněž umožňuje zhodnocení potencionální konkurence. Zhodnotíme 

také vhodnost umístění provozovny z hlediska tržního potenciálu a konkurence. 

III. krok 

Vyjednávací schůzka 

V této fázi kandidáti podepisují Smlouvu o podmínkách jednání o budoucí spolupráci, která 

popisuje vzájemnou ochotu k přistoupení k jednáním a zajišťuje důvěrnost předávaných 

informací pro obě strany. 

IV. krok 

Podepsání smlouvy 

Podepsání franchisové smlouvy je poslední etapou dovršující přistoupení franchisanta 

k systému. Franchisant má možnost seznámit se s obsahem smlouvy a ustanoveními Provozní 

příručky. Vzájemná akceptace podmínek spolupráce a závazků nakonec vede k uzavření 

smlouvy.  

http://www.angusburger.cz/


     

 

 

 

 

 

 

              Zveme Vás ke spolupráci! 

 

 

 

Pan/ Paní…………………….. 

franchise@angusburger.cz   

tel.: ………………………... 

Fax: ……………………….. 
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