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EDITOR STUDIOS – franšiza spletnih storitev

Inovativni IT poslovni model
..V uspešnih družbah prej ali slej naletimo na izziv širjenja poslovanja. Načini, kako se s širjenjem spopademo, se med seboj močno razlikujejo,
še večji izziv pa postane, kako posel internacionalizirati in ga izvoziti v druge države..

Seveda poznamo možnost širjenja z lastnimi
poslovalnicami, preko distributerjev, zastopnikov in agentov. Lastne poslovalnice zagotavljajo
nadzor nad prihodki, vendar zahtevajo velik finančen vložek. Agenti so sicer cenejša različica,
vendar je težko slediti dejanski uspešnosti njihovega dela. Mednarodno sodelovanje stvari še
bolj zaplete, saj je poleg vsega drugega potrebno slediti še tuji zakonodaji in postopkom – za
vsak trg posebej! Obstaja pa še en, nekoliko drugačen pristop, ki v Sloveniji še ni toliko zastopan
in poznan, in sicer franšizing.

Kaj je franšizing?
Franšizing je posebna oblika poslovnega sodelovanja, kjer eno podjetje (franšizor) razvije določen
izdelek, storitev ali model poslovanja in nato proda pravice za njegovo uporabo drugemu podjetniku (franšiziju). Franšizing je zelo privlačen in zanesljiv način sodelovanja poslovnih partnerjev,
kjer se pravice in obveznosti pravno in finančno
ločenih subjektov urejajo s franšizno pogodbo.

Franšizing v IT sektorju
Franšizing je na področju izdelave spletnih strani še
razmeroma nov način poslovanja. Pravzaprav je v
Sloveniji do sedaj samo eno podjetje razvilo franšizno mrežo poslovalnic za izdelavo spletnih strani.
Družba Editor tako trgu ponuja inovativen poslovni model, ki omogoča vsem, ki si želijo lastnega posla na področju izdelave spletnih strani, da preskočijo naporno začetno uveljavljanje na trgu in pričnejo z lastnim poslom z minimalnim tveganjem.
Posameznik se tako lahko pridruži obstoječi mreži

strokovnjakov na področju izdelave spletnih strani
ter začne takoj delovati na trgu pod krovno blagovno znamko, in sicer kot agencija Editor Studios.

Prednosti franšiznega sodelovanja
Franšizij z vstopom v dobro zasnovan franšizni
sistem pridobi znanje in prepoznavnost, ki bi jo
sam na trgu težko dosegel, hkrati pa je še vedno
precej svoboden pri vodenju lastnega posla. V
franšiznem sodelovanju pridobi predvsem varnost, saj ima pri svojem poslovanju vedno na
voljo strokovno in tehnično podporo franšizorja, prav tako pa mu ni potrebno skrbeti za oglaševanje in razvoj izdelkov ali storitev, saj to zanj
počne franšizor. Seveda je potrebno razumeti,
da prinaša franšizna pogodba tudi določene
omejitve, kot na primer nadzor s strani franšizorja in redno plačevanje pristojbin, zato franšizing
ni najbolj primeren za posameznike, ki si želijo
imeti popoln nadzor nad lastnim poslom.

Franšizing je odličen tudi za kupce
Kupci spletnih strani, ki se odločijo za sodelovanje, lahko izberejo franšizno enoto, ki jim je blizu, od nje pa lahko pričakujejo isto kakovost storitev, kot bi jo dobili pri sodelovanju z matično
enoto – franšizorjem. Vsi franšiziji morajo namreč uspešno zaključiti izobraževalni trening,
kjer jih franšizor nauči poslovanja po svojih standardih kakovosti, prav tako pa visoko kakovost
storitev pogojuje s članstvom v franšizni mreži.
Kupci tako vedno vedo, da bodo za svoj denar
dobili le najboljše! Ob pričetku sodelovanja dobijo stranke lastnega skrbnika, na katerega se
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lahko vedno obrnejo za izboljšave, dodelave in
dodatne storitve. Če pa njihov skrbnik slučajno
zboli... Brez skrbi, delo bo takoj začasno prevzela druga franšizna enota in poskrbela za stranko,
dokler se njen skrbnik ne vrne.

Editor Studios
Editor Studios je blagovna znamka franšizne
mreže spletnih agencij družbe Editor, d. o. o.
Editor je uveljavljena spletna agencija, ki poslovnim uporabnikom že vrsto let zagotavlja brezskrbno spletno prisotnost. S širokim naborom
spletnih storitev servisirajo številna podjetja iz
Slovenije, Italije, Nemčije in Hrvaške. Franšizne
poslovalnice imajo locirane že v več slovenskih
mestih, v prihodnjem letu pa bodo franšizni
model poslovanja začeli izvažati tudi v sosednje
države. Njihove franšizne poslovalnice ponujajo
strankam uveljavljene, preizkušene in delujoče
spletne rešitve, ki so plod lastnega razvojnega
oddelka. Ponudba njihovih poslovalnic tako
obsega izdelavo spletnih strani, trgovin in socialnih omrežij, ki so izdelani s pomočjo aplikacije za samostojno urejanje spletnih strani myportal. Poleg tega strankam nudijo tudi vse podporne storitve, ki zagotavljajo brezskrbno prisotnost na svetovnem spletu. Poleg gostovanja, vzdrževanja, elektronske pošte in registracije domen strankam nudijo možnost pošiljanja
masovne pošte (mailing), spletno TV (videostreaming) in storitve optimizacije spletnih strani za iskalnike (SEO).
Najdete jih v Solkanu, Ljubljani, Portorožu, Kranju
in Cerknem, pa tudi na www.editorstudios.si. (P.R.)
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V Editor Studios oblikujemo in izdelujemo sodobne spletne strani, trgovine in
portale. Vsem našim partnerjem nudimo enostavno upravljanje spletnega mesta,
zanesljivo gostovanje, osebnega lokalnega skrbnika in odzivno podporo.

REZERVIRAJTE BREZPLAÈNI OBISK NAŠEGA SVETOVALCA!

http://www.editorstudios.si
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