
Pierwszy w Polsce mobilny koncept pączkarni!



SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ
ROZPOCZĘLIŚMY W 2017 ROKU
PIERWSZYM PUNKTEM 
W ŚREMIE, OBECNIE MARKA
PRĘŻNIE SIĘ ROZWIJA OTWIERAJĄC
KOLEJNE PUNKTY W KRAJU I ZA
GRANICĄ.

SZUKAMY NOWYCH
FRANCZYZOBIORCÓW I
PARTNERÓW BIZNESOWYCH,
KTÓRZY CHCIELIBY STAĆ SIĘ
CZĘŚCIĄ KONCEPTU PĄCZKOWNIA
SMAK SPRZED LAT I SPEŁNIĆ
SWOJE MARZENIE O WŁASNYM
BIZNESIE.



PĄCZKOWNIA SMAK SPRZED LAT
TO SIEĆ MOBILNYCH PĄCZKARNI
W MODELU FRANCZYZOWYM
LICZĄCA OBECNIE  11
LOKALIZACJACH W POLSCE I ZA
GRANICĄ! 

WSZYSTKO WSKAZUJE NA TO, 
ŻE PĄCZKOWNIA OSIĄGNIE
STRATEGICZNY CEL NA ROK 2021,
CZYLI OTWARCIE KOLEJNYCH 10
MOBILNYCH PUNKTÓW
FRANCZYZOWYCH!



AKTUALNIE POSZUKUJEMY
FRANCZYZOBIORCÓW Z CAŁEJ
POLSKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
GOSTYŃ, KÓRNIK, KOŚCIAN,
RAWICZ, SWARZĘDZ, WRZEŚNIA,
KONIN, TARGÓWEK, POZNAŃ. 







Otwarcia
mobilnej
Pączkowni







W Pączkowni pączki smażymy na oczach klientów.
Przepis na pączki oparty jest na unikatowej, rodzinnej
recepturze, która od 1937 roku przekazywana jest z
pokolenia na pokolenia. Nasze pączki przygotowane są
ze składników lokalnego pochodzenia, według
sprawdzonej receptury i przez pasjonatów słodkich
wypieków. W sezonie letnim punkt przeobraża się w Lody
Lida, markę stworzoną przez ludzi z pasją, która od 10
już lat dynamicznie się rozwija, rozbudowując sieć
franczyzową i otwierając kolejne punkty w całej Polsce.

PĄCZKI PRZYWOŁUJĄCE SMAK DZIECIŃSTWA 



Wysoka jakość składników,
standardy obsługi klienta 
i estetyka sprzedaży to coś,
co nas wyróżnia na rynku.
Dzięki sprawdzonemu
konceptowi biznesowemu
zdobyliśmy zaufanie
Klientów, a to przekłada się
na bezpośredni zysk
franczyzobiorcy. 

NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ!



Pączkownia to nie pojedyncze
osoby, to zespół
zaangażowanych i lojalnych
pracowników, którzy wspierają
się nawzajem.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PĄCZKOWNI 



Nasze spotkania to istna burza mózgów
podczas której dzielimy się swoimi
pomysłami i doświadczeniami 
w prowadzeniu biznesu, motywując się
nawzajem. Dzięki zaangażowaniu każdego 
z franczyzobiorców wciąż się rozwijamy, 
nie tylko otwierając nowe lokalizacje, ale
także poszerzając ofertę produktową. 
W tym roku, biorąc pod uwagę preferencje
naszych klientów, oprócz pączków
wprowadziliśmy do oferty donuty i chruściki.
Sukces naszych Franczyzobiorców jest
również naszym sukcesem, dlatego mogą
oni liczyć na nasze wsparcie na każdym
etapie działalności.
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Filar franczyzy Pączkownia
Smak Sprzed Lat opiera się
na 3 kluczowych elementach
zapewniających zarówno
franczyzodawcy jak i
Partnerom Franczyzowym
skalowanie biznesu i
zarabianie na nim: strategii,
edukacji i technologii.

MODEL
FRANCZYZY



Pączkownia to marka rodzinna,
która powstała z miłości do naszej
babci, a właściwie do wspomnień
związanych z czarami odprawianymi
w babcinej kuchni. Jej pączki to
słodkie arcydzieło, któremu nikt się
nie oprze!



Przepis na pączki oparty
jest na unikatowej,
rodzinnej recepturze, 
która od 1937 roku
przekazywana jest 
z pokolenia na pokolenie.



Pomagamy w znalezieniu najlepszej
w danym mieście lokalizacji oraz
uzyskaniu środków finansowych
m.in. z funduszy unijnych.

LOKALIZACJA I
INFRASTRUKTURA

Minimalna kwota inwestycji to 
15 900 zł, brak opłaty franczyzowej. 

KOSZTY FRANCZYZY

Do każdego Franczyzobiorcy
podchodzimy indywidualnie, dlatego
przed podpisaniem umowy wspólnie
analizujemy szanse i zagrożenie
rynkowe dla nowego punktu
franczyzowego. 

WSPARCIE I SIŁA 
W SIECI

Dzięki połączeniu dwóch brandów
(Pączkownia i Lody Lida) w ramach
jednego punktu sprzedaży,
prowadzimy działalność przez cały
rok, co zapewnia nam ciągłość
najmu, handlu, a przede wszystkim
dochodów.

BIZNES 12-MIESIĘCZNY

Poznasz know-how naszej sieci,
swoją ścieżkę rozwoju i skalowania
biznesu, będziesz wiedzieć ile
zarabiasz i w jaki sposób na to
wpływasz.

TRANSPARENTNOŚĆ
WYNIKÓW
FINANSOWYCH

Indywidualne wsparcie, stworzenie 
i realizacja strategii marketingowej
dedykowanej pod target klientów 
w danej lokalizacji.

STRATEGIA
MARKETINGOWA

Dlaczego warto wybrać model franczyzy Pączkownia Smak Sprzed Lat?



ETAPY FRANCZYZOWE

umówienie spotkania,
prezentacja działającej
Pączkowni oraz
degustacja

PIERWSZY
KONTAKT podpisanie umowy

franczyzowej

UMOWA
wybór lokalizacji,
wspólnie wybierzemy
najlepszą lokalizację
dla Pączkowni

MIEJSCE
działania
marketingowe

MARKETING
rekrutacja
pracowników 
i szkolenia 

REKRUTACJA

szkolenie franczyzobiorcy oraz
pracowników w naszych
lokalizacjach oraz lokalizacji
docelowej

SZKOLENIA

dostarczymy i zainstalujemy
Twoją mobilną Pączkownie

TRANSPORT 
I MONTAŻ otwarcie własnej

Pączkowni

OTWARCIE



KONTAKT

WWW.FRANCZYZA.PACZKOWNIA.COM.PL
FRANCZYZA@PACZKOWNIA.COM.PL 


