
Franczyza
Szansą na Twój sukces

Oferta współpracy
NASZE USŁUGI

A. Utrzymanie zieleni 

B. Odśnieżanie powierzchni

C. Sprzątanie obiektów

D. Obsługa dróg i autostrad

E. Serwis techniczny obiektów

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy

oraz dołącz do grona naszych Franczyzobiorców

– zainwestuj w swoją firmę i rozwijaj się razem z nami



MICRON Sp. z o.o.

Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych firm 

zajmujących się kompleksową obsługą 

nieruchomości.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala 

utrzymywać nam pozycję lidera w branży 

oraz świadczyć, dla największych, znanych 

w Polsce oraz w Europie marek, usługi na 

najwyższym poziomie.

Dlaczego jesteśmy lepsi od konkurencji?

 Działamy na terenie całej Polski
 

 Świadczymy usługi kompleksowego  

 utrzymania obiektów
 

 Współpracujemy z lokalnymi firmami

 takimi jak Twoja
 

 Stale  zwiększamy ilość zlecanych prac
 

 Oferujemy profesjonalne doradztwo
 

 Dysponujemy licznymi referencjami

Sprawdź, w jaki sposób możemy pomóc 

Twojej firmie się rozwijać i dołącz do 

grona naszych Franczyzobiorców.

Zapraszamy do współpracy – sukces jest

wynikiem właściwej decyzji.

Katalog naszych usług

 Utrzymanie zieleni 
 

 Kompleksowe odśnieżanie
 

 Sprzątanie obiektów

Gdzie świadczymy usługi?

 Galerie i sieci handlowe
 

 Nieruchomości biurowe
 

 Restauracje sieciowe
 

 Szpitale i przychodnie
 

 Hotele i pensjonaty
 

 Spółdzielnie i wspólnoty

 mieszkaniowe
 

 Obiekty przemysłowe
 

 Banki i urzędy
 

 Dworce i lotniska
 

 Szkoły i uczelnie
 

Wszystkie usługi są

zawsze dopasowane

do potrzeb naszych 

klientów.

 Obsługa dróg i autostrad
 

 Serwis techniczny obiektów
 

 Wynajem i sprzedaż sprzętu
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FRANCZYZA
POMYSŁEM
NA BIZNES

Podstawową zaletą franczyzy jest 

komfort oraz bezpieczeństwo, które 

wynika głównie z korzystania ze 

sprawdzonego pomysłu. Nasza 

marka odnosi sukces na rynku, co 

gwarantuje Tobie zyski od samego 

początku nawiązania współpracy.

Korzyści franczyzy MICRON:

 Dostęp do setek opłacalnych

 zleceń oraz szansa na rozwój

 Twojej firmy
 

 Dopasowanie modelu

 franczyzowego do Twoich

 możliwości
 

 Wykonywanie czynności

 formalnych za Ciebie
 

 Pomnażanie zysków dzięki

  sprawdzonemu  know-how

Rozwijaj swój biznes
razem z firmą MICRON

Mnóż zyski i zdobywaj

doświadczenie

Co oferujemy?

 Prawo do użytkowania nazwy marki i logo
 

 Wiedza know-how oparta na szerokim doświadczeniu
 

 Wsparcie z zakresu odpowiedzialności za szkody
 

 Merytoryczno-techniczne szkolenie wdrożeniowe
 

 Materiały reklamowe i graficzne
 

 Dostęp do autorskiego systemu i aplikacji
 

 Przypisany indywidualny koordynator
 

 Opieka techniczna i merytoryczna
 

 Profesjonalne doradztwo oraz wsparcie
 

 Możliwość najmu i zakupu sprzętu

Na stronie micron.pl znajdziesz kalkulator kosztów franczyzy, 

dzięki któremu obliczysz koszty związane z umową oraz 

potencjalne zyski, dowiesz się również więcej na temat 

poszczególnych korzyści wynikających ze współpracy.

 Skontaktuj się z nami jeśli masz pytania:

   +48 605 242 105       franczyza@micron.pl
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Nowoczesny park maszynowy
 

Oferujemy Ci możliwości wypożyczania dowolnego 

sprzętu z wykwalifikowanym operatorem lub bez niego. 

Nasz nowoczesny park skupia co do zasady maszyny nie 

starsze niż 2-3 lata. W swojej bazie posiadamy pełen 

katalog urządzeń, które potrzebne są przy realizacji 

usług z branży komunalnej. Dysponujemy  wyłącznie 

sprawdzonym przez nas oraz naszych Partnerów 

profesjonalnym sprzętem najbardziej znanych 

europejskich i światowych marek.

Narzędzia i odzież robocza
 

Posiadamy specjalistyczne narzędzia potrzebne do 

wykonywania zleconych prac. Możesz kupić lub 

wypożyczyć za naszym pośrednictwem narzędzia 

drobne takie jak np. zestawy komunalne do sprzątania, 

narzędzia do pielęgnacji zieleni, elektronarzędzia, czy 

profesjonalne środki czystości. Oferujemy roboczą 

odzież letnią i zimową. Jeśli chcesz zakupić narzędzia 

oraz odzież roboczą, sprawdź informacje o grupie 

zakupowej w dalszej części katalogu.

Indywidualny koordynator
 

Będąc naszym Franczyzobiorcą masz możliwość 

skorzystania z pomocy indywidualnego koordynatora, 

który pozyska zlecenia dla Twojej firmy oraz zajmie się 

organizacją dokumentacji, a także spraw formalnych. 

Koordynator doradzi Tobie w kwestiach dotyczących np. 

użytkowania sprzętu oraz jego efektywności i innych 

spraw merytorycznych. Możesz również zgłaszać mu 

zapotrzebowanie na wynajem lub zakup maszyn, 

narzędzi i odzieży.

Wsparcie dla franczyzy
DODATKOWE KORZYŚCI
 

Świadczymy usługi dla największych 

znanych marek na świecie. Dzięki 

maksymalnemu zaangażowaniu 

oraz wieloletniemu zadowoleniu 

klientów dysponujemy licznymi 

referencjami. Decydując się na 

franczyzę MICRON będziesz miał 

możliwość skorzystania z nich, przez 

co pozyskasz znacznie więcej zleceń 

wymagających rekomendacji oraz 

pozytywnych opinii.

DOSTĘP DO aplikacji
 

Otrzymasz dostęp do specjalnie 

opracowanego dla firmy MICRON 

systemu zarządzania zleceniami 

wraz z aplikacjami mobilnymi dla 

Twoich pracowników. Dzięki temu 

rozwiązaniu wszystkie formalności 

dotyczące franczyzy, takie jak np. 

fakturowanie czy rozliczenia będą 

zautomatyzowane i zaoszczędzą 

Twój czas. Ponadto, zarządzanie 

otrzymanymi zleceniami oraz 

pracownikami za pomocą aplikacji 

pozwoli na usprawnienie procesu 

kontrolowania działań Twojej firmy 

w zakresie współpracy z nami. 

Uzyskasz dzięki temu możliwość 

efektywnego planowania prac, 

optymalizacji kosztów i czasu pracy, 

a także dostęp do raportów i analiz.
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Grupa zakupowa

Dostępny sprzęt (m.in.):

Ciągniki komunalne

Koparko-ładowarki

Zamiatarki mechaniczne

Kosiarki, pilarki

 Wykaszarki spalinowe

Dmuchawy do liści

Myjki wysokociśnieniowe

Ponadto:

Odzież robocza

Środki czystości

Narzędzia drobne

Akcesoria do sprzątania

Pełny katalog znajdziesz na stronie

www.micron.pl/grupa-zakupowa

Współpraca z nami
to Twoja najlepsza
decyzja biznesowa

Franczyzobiorcy otrzymują dostęp do platformy zakupowej, dzięki której 

mogą sprawdzić ceny oraz możliwe zniżki, dokonać rezerwacji, a także 

sprawdzić specyfikacje i rekomendacje. Twój koordynator pomoże Tobie 

również podjąć najlepszą decyzję w zakresie odpowiedniego zakupu 

zgodnego ze zlecanymi pracami.

Jako Franczyzobiorca uzyskasz dostęp do preferencyjnych warunków 

zakupu sprzętu i materiałów pochodzących od renomowanych marek.

Dajemy Ci możliwość skorzystania z atrakcyjnych zniżek wynoszących nawet 

do 20% – gwarantujemy najlepszą ofertę na rynku, przeznaczoną wyłącznie 

dla firm, które z nami współpracują w ramach franczyzy.

Porównaj ceny oferowane na rynku, a następnie zapoznaj się z proponowaną 

przez nas ofertą i przekonaj się, że jest ona najlepsza.
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Przykładowa kalkulacja opłat
Opłata prowizyjna

Wyróżniamy dwa rodzaje opłat prowizyjnch: opłata uiszczana od zleceń 

przekazanych przez firmę MICRON oraz opłata uiszczana od zleceń 

pozyskanych samodzielnie przez Franczyzobiorcę. W pierwszym roku 

obowiązywania umowy wyżej wymienione opłaty wynoszą odpowiednio 3% 

oraz 1,5%. Przykłady naliczania ich wysokości znajdziesz w poniższej tabeli.

Przykładowa wysokość 

miesięcznego przychodu

Wysokość prowizji od 

zleceń przekazanych 

Franczyzobiorcy przez 

firmę MICRON (3%)

Wysokość prowizji od 

zleceń pozyskanych 

samodzielnie przez 

Franczyzobiorcę (1,5%)

100 000 zł 3 000 zł 1 500 zł

200 000 zł 6 000 zł 3 000 zł

300 000 zł 9 000 zł 4 500 zł

Prowizja od zleceń przekazanych Franczyzobiorcy przez firmę MICRON 

to prowizja uiszczana od zleceń, które z ramienia firmy MICRON pozyska 

dla Ciebie oraz zaproponuje Ci ich realizację Twój indywidualny 

koordynator. Oczywiście to Ty ostatecznie decydujesz, czy 

podejmiesz się realizacji tych zleceń.

Prowizja od zleceń pozyskanych samodzielnie przez 

Franczyzobiorcę to prowizja uiszczana od zleceń, 

które na podstawie uzyskanych dzięki franczyzie 

referencji pozyskasz samodzielnie. To Ty 

decydujesz o tym, jakiego rodzaju usługi 

franczyzowe, jaką ich ilość i za jaką cenę 

będziesz wykonywał.

Jednorazowa opłata

marketingowa

 

P o  p o d p i s a n i u  u m o w y 

franczyzowej pobieramy opłatę, 

która jest uzależniona od liczby 

mieszkańców rejonu, który planuje 

obsługiwać  Franczyzobiorca.

Np. jeżeli zdecydujesz się na obsługę powiatu

wołomińskiego to opłatę tą należy obliczyć

według poniższego wzoru: liczba ludności powiatu 

wołomińskiego wynosi 245 000, a więc mamy 3 rozpoczęte 

części po 100 000 mieszkańców. Dla każdych 100 000 

mieszkańców danego rejonu wysokość opłaty marketingowej 

wynosi 2 500 zł, a więc w tym przypadku całkowita jednorazowa 

opłata marketingowa będzie wynosić 3 × 2 500 zł, co daje łącznie 7 500 zł.

W ramach wniesionej opłaty marketingowej dla powyższego przykładu (tj. dla

powiatu wołomińskiego) otrzymasz:

   3 × 50 folderów reklamowych  3 × para spodni roboczych

 3 × 500 wizytówek  3 × polar  

 3 × 50 teczek ofertowych MICRON  3 × czapka z daszkiem  

 3 × kurtka ocieplana 3 × kamizelka odblaskowa  

 3 × koszulka polo  3 × 14 naklejek na sprzęt  

Wymienione materiały to tylko jedna ze składowych tego, co zawiera pakiet

franczyzowy. Pełnych informacji udzielimy Ci podczas rozmowy wstępnej.
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wołomińskiego to opłatę tą należy obliczyć

według poniższego wzoru: liczba ludności powiatu 

wołomińskiego wynosi 245 000, a więc mamy 3 rozpoczęte 

części po 100 000 mieszkańców. Dla każdych 100 000 

mieszkańców danego rejonu wysokość opłaty marketingowej 

wynosi 2 500 zł, a więc w tym przypadku całkowita jednorazowa 

opłata marketingowa będzie wynosić 3 × 2 500 zł, co daje łącznie 7 500 zł.

W ramach wniesionej opłaty marketingowej dla powyższego przykładu (tj. dla

powiatu wołomińskiego) otrzymasz:

   3 × 50 folderów reklamowych  3 × para spodni roboczych

 3 × 500 wizytówek  3 × polar  

 3 × 50 teczek ofertowych MICRON  3 × czapka z daszkiem  

 3 × kurtka ocieplana 3 × kamizelka odblaskowa  

 3 × koszulka polo  3 × 14 naklejek na sprzęt  

Wymienione materiały to tylko jedna ze składowych tego, co zawiera pakiet

franczyzowy. Pełnych informacji udzielimy Ci podczas rozmowy wstępnej.



MICRON Sp. z o.o.
 

ul. Karola Olszewskiego 21H
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Tel. +48 (41) 310 99 88

Fax: +48 (41) 243 60 53
 

E-mail: micron@micron.pl
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