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FRANCHISEARKITEKT

Ledande på franchise i Norden

Specialister för att utveckla din 
franchisekedja



Om FranchiseArkitekt

FranchiseArkitekt är specialister inom varje område med anknytning till 
franchise. Vår affärsidé är att erbjuda marknadens bästa kompetens inom 
de områden franchiseföretag har viktiga behov. Våra kunder är i huvudsak 
företag som vill eller har expandera(t) med franchise som affärsmodell. Vi 
erbjuder en unik kombination av kunskap och erfarenhet inom franchising, 
oavsett vart i processen Ni befinner er. Vi finns i Sverige, Norge och 
Danmark.

Vi ser fram emot att bistå dig och din franchise.

Starta

När du startar din 

franchise bygger du in 

affärsmetoder, den 

gemensamma ekonomin 

och sättet att samarbeta i 

franchisekonceptet

Finansiera

Finansiering av 

franchisetagare är ett av 

de arbetsområden som 

är centralt för varje 

expanderande 

franchisekedja

Växa

Franchising är i grunden 

en svårslagen metod för 

tillväxt som används 

över hela världen inom i 

stort sett alla branscher

Förbättra

Att driva en 

franchisekedja innefattar 

flera områden som är 

vitala för att skapa en 

god ekonomi och 

ordning på samarbetet
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Våra specialister står bakom dig
Vad är din vision? Vi bygger, utvecklar och förbättrar din 
restaurangkedja. Våra specialister har haft ledande positioner 
inom framgångsrika kedjor i Norden. Du får unika insikter som inte 
går att läsa sig till. Hos oss hittar du den kompetens du behöver 
för att lyckas med din restaurangkedja.

Vad kan vi hjälpa dig med?

BYGGA EN 
RESTAURANGKEDJA

UTVECKLA & FÖRBÄTTRA 
EN RESTAURANGKEDJA

Food & Beverage
– by FranchiseArkitekt

Vi hjälper dig att starta, utveckla och 
förbättra din restaurangkedja

Våra konsulter har lång erfarenhet från företagsledning och/eller 
styrelse i McDonald´s, Burger King, TGIF, Sushi Yama och Texas 

Longhorn etc



Handboken online
Vi hjälper dig att skapa och förbättra er handbok-
nyckeln till franchisetagarnas framgång

KONTAKTA OSS FÖR EN TIMMES GRATIS RÅDGIVNING

Behöver du hjälp med er handbok?

Handboken är central inom franchise. Vi ser till att er handbok 
blir konkret, relevant och används – så att den blir det 
hjälpmedel den kan och bör vara inom en framgångsrik kedja



Kapital & Franchise            
– by FranchiseArkitekt & Pepicon

Ska ni ta in kapital för expansion, 
börsnotera eller sälja er franchisekedja?

Förbered er, det lönar sig!
Genom vår hjälp förkortar du tiden, lägger ned mindre arbete, till en lägre 

kostnad och minskar risken för ett nej. Pepicons digitala system för 
kapitalanskaffning & investeringar och FranchiseArkitekts kontrollprogram 

står till ditt förfogande. 

KONTAKTA OSS FÖR EN TIMMES FRI RÅDGIVNING

Bli investeringsbar och presenterad för vår 
stora investerarpool.

FranchiseArkitekt och Pepicon preparerar dig för att bli attraktiv 
för en stor pool av investerare som registrerat sig hos oss. Flera 
hundra seriösa investerare har registrerat sig i vår investerarpool 
för att få bra företag presenterade på ett professionellt sätt. Vårt 
program förkortar tiden, tar mindre av er tid i anspråk, håller ned 
kostnaden och minskar risken för ett nej.

FÖRBERED 
FRANCHISEKONCEPTET

FÖRBERED 
BOLAGET



Kontakta oss för mer information eller gå in på 
www.franchisearkitekt.se

FRANCHISE KONSULT

Jonas Ideström
070 788 90 07
idestrom@franchisearkitekt.se

Branko Lazarevic
070 354 87 34
lazarevic@franchisearkitekt.se

Sven Hars
+47 982 54 117
hars@franchisearkitekt.no

HANDBOK

Marlene Lazarevic
070 878 56 72
marlene@franchisearkitekt.se

FRANCHISE ADVOKAT

Anders Fernlund
070 170 70 93
anders.fernlund@astralaw.se

FRANCHISE BANK

Leif Lundgren - SEB
070 545 69 40
leif.lundgren@seb.se

Tomas Fält – Nordea
+10 157 06 11
tomas.falt@nordea.com

FRANCHISE LEASING

Max Käll – Marginalen Bank
070 755 29 97
max.kall@marginalen.se

LOKAL & FRANCHISE SÖKNING

Patrik Engman
070 606 27 27
engman@engnes.nu

FRANCHISE COMPLIANCE

Anders Hall 
070 814 35 65
anders@chainformation.com

FRANCHISE EKONOMI

Christian Hoinard
0730 78 26 79
christian.hoinard@azets.com

FRANCHISE 
KAPITALANSKAFFNING

Thomas Schnittger
070 320 36 00
thomas@pepicon.com

FRANCHISE POS SYSTEM

Carolina Lomm
070 586 12 30
cl@boxtechnologies.se

FRANCHISE DIGITALA SKYLTAR

Kent Forss 
073 540 84 08
kent.forss@storigo.se

FRANCHISE ANNONSERING

Michael Fällström
0733 – 17 54 07 
michael.fallstrom@bifirm.com

SUPPLY CHAIN & INKÖP

Peter Östlund 
072 243 98 48
peter@procurum.se

mailto:leif.lundgren@seb.se

