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we reflect your style

MARKETING
cesta k úspěchu

Marketing je cesta k uspokojení zákazníka, který je to nejdůležitější, na co se může
celá firma zaměřit. Marketing je také ta nejsilnější a nejpropracovanější zbraň,
kterou získá nový franchisant zapojením se do franchisového systému naší značky.
Celá značka má profesionálně zpracovaný brandmanuál, který udává vizuální
směr. Brandmanuál je zpracovaný renomovanou marketingovou firmou, jež
spolupracuje s významnými značkami. Naším cílem je vystupovat jako jeden tým,
s jasnými rysy, společným logem a jednotnou myšlenkou.
Webové stránky a sociální sítě jsou vizuálním odrazem naší značky. Jsou
zaměřené na všechny, kteří se zajímají o styl, komfort a užitnou hodnotu bydlení.
Na webu jsou ke stažení technické a produktové listy, které odbornému klientovi i
laikovi poskytnou informace o produktech a službách. Mimo web jsou spravovány
i sociální sítě s velkým počtem sledování, kde prezentujeme naše produkty a fotky
z realizací, ale i týmového ducha, aktuální dění nebo novinky. Přes web pak vede
jedna cesta k fotogalerii
Reflector nebo druhá na e-shop s množstvím zboží a doplňků, které jsou
k objednání nejen na showroom, ale i pro koncového klienta.
Tištěná reklama je nástrojem propagace s pravidelným vydáváním firemního tisku.
Ten je věnovaný značce, jednotlivým produktům nebo spolupráci s významnými
dodavateli. Mimo to je značka prezentovaná v médiích, jako například v časopisu
Inspirati, Rezidence nebo v rozhlasovém vysílání.
Veletrhy a výstavy jsou důležité pro prezentaci značky. DIAMOND DESIGN
se účastní akcí, jako například Paris Deco Off, Salone de Mobile, Heimtextill či
Tendence, které se konají ve světových městech módy a designu. Samozřejmě
se účastní i tuzemských veletrhů jako je FOR ARCH nebo FOR INTERIOR. Na
některých veletrzích se značka sama prezentuje svými produkty a účastní se v
roli vystavovatelů, jindy jen jako návštěvník, který sbírá inspiraci nebo hledá nové
dodavatele. V případě role vystavovatele jsou pak veletrhy velkou příležitostí k
navazování kontaktů s potenciálními zákazníky.
Reklamní předměty jsou dokonale zpracované v brandmanuálu a díky
specialistům na marketing vystupuje celá značka jednotně a může se pyšnit
prvotřídními marketingovými materiály pro zákazníky. Příkladem mohou být bloky
a sady tužek, nebo vína pro vážené zákazníky, hrnky nebo skleničky na showroom.
Postaráme se vám o vizitky, razítka, billboardy, navigační tabule na showroom
nebo polepy na auta či výlohy showroomu.

HLAVNÍ VÝHODY FRANCHISY
komplexní systém

Franchising doslova znamená „být svobodným“ a v tomto smyslu dává takový
systém podnikání svobodu ve vedení, spravování a řízení vlastní firmy. Franchisant
může počítat se systémovou a systematickou péčí – se školením, vedením
marketingové kampaně, podporou prodeje nebo know-how pro daný obor.
Franchising je ověřenou metodou vydělávání peněz, která je úspěšně využívaná
v mnoha oborech.
S námi vedle zisku silné značky a propracovaného marketingu můžete získat velmi
dobře zpracované administrativní zázemí, zajištění právní podpory, účetnictví
a mnoho dalších výhod do vašeho podnikání.
Se založením firmy vám pomůžeme nejen po stránce právní, ale i administrativní.
Je třeba vybrat správné prostory, doplnit je o vzorky tak, aby klientovi poskytovaly
příjemné prostředí pro výběr produktů a zároveň, aby si co nejvíce produktů mohl
prohlédnout přímo nainstalované s možností vyzkoušení jejich funkcí, výhod a měl
tak možnost porovnat.
Právní služby a smlouvy pro vás zprostředkujeme u odborníků na jakoukoli oblast
práva. V první řadě jde hlavně o založení firmy, následně pak o smlouvy se
zaměstnanci, brigádníky a dále pak smlouvy o dílo nebo předávací protokoly pro
zákazníky. Tím to však nekončí a profesionální právní podpora je zajištěna po celou
dobu fungování firmy.
Vedení účetní agendy pro vaše podnikání zajišťujeme ve vlastní režii zajišťujeme.
Díky informačnímu systému, který je nespornou výhodou spolupráce, přináší
interní zpracování účetnictví jednoduchou a srozumitelnou komunikaci. Účetní
pak i výborně a bez problémů spolupracují se státními orgány. V našem týmu je

i mzdová účetní, takže i mzdy a komunikace s úřady je zajištěna na profesionální
úrovni v bezprostřední blízkosti.
Špičkové poradenství a servis v oblasti obchodu, technického řešení a produktů
poskytují naši produktoví manageři, kteří s vámi doladí projekt, poradí s možnostmi
řešení a dotáhnou technické detaily ke spokojenosti klienta. Můžeme vám poslat
na montáž i vlastní montážní tým, který je speciálně školený na všechny produkty.
Realizace pak podtrhne kvalitu vaší služby pro koncového zákazníka. Další výhodou
je umožnění zahraniční spolupráce díky skvělé jazykové vybavenosti produktových
managerů. Pomůžeme vám s překladem jak směrem k odběratelům,
tak i dodavatelům.
Ostatní administrativa a organizace je velmi široký pojem, kdy vám velmi rádi
podáme pomocnou ruku ve výběru zaměstnanců a jejich proškolení. Poskytujeme
také coaching managerům ve věcech vedení týmu nebo podnikatelských otázkách.
Celé vedení showroomů a franchisora se pravidelně setkává na školeních, kde
bývají tématy organizace, směřování značky, školení, představování novinek apod.
Velmi často probíhají mezi kolegy diskuze a výměny informací. Všechny showroomy
značky mezi sebou kooperují a předávají si zkušenosti, tipy a názory.
Výhodné dodavatelské podmínky jsou pro vás zajišťovány díky velkým objemům
nákupů, a to jak na standardní produkty, tak zároveň i na vzorky, které jsou částečně
dotované jako vybavení showroomu. Snažíme se poskytnout vám maximální
komfort pro začátek vlastního podnikání i v jeho průběhu. Získat franchisu lze
s minimálním finančním zatížením, což je velkou příležitostí pro každého,
kdo uvažuje o podnikání a nechce do začátků vynakládat velké finanční prostředky.

INFORMAČNÍ SYSTÉM
náskok díky technologiím

Informační technologie ženou dopředu každé podnikání a pomáhají rozvíjet
potenciál firmy. Ne jinak je tomu i u naší značky, která vám nabízí práci v elastickém
informačním systému, který díky své variabilitě a možnostem vytváří dokonalou
podporu nejen obchodní činnosti, ale i řízení firmy.
Systém respektuje individuální potřeby franšízy, a proto nabízí velkou modularitu,
díky níž dokáže efektivně podpořit celý koncept podnikání. Jako franchisant zcela
jistě oceníte moduly pro obchod a CRM, kam řadíme marketing a řízení vztahů se
zákazníky, prodej nebo e-shop. Dalším důležitým modulem je ekonomika, která
vede finance, účetnictví, majetek a mzdy na jednom místě a dokáže spojit doklady
vznikající v obchodě s účetnictvím. Řízení firmy pak poskytuje velkou podporu
personalistika a docházka, organizace a výkazy práce nebo vedení projektů a
dílčích úkolů.
Celý systém je pak navržený tak, aby v jednom prostředí mohli kooperovat jak
franchisor, tak i franchisant a tím mohli dosahovat efektivní spolupráce. Data ze
systému jsou pak propojena do webové aplikace, která každému managerovi
umožňuje vyhodnocovat data o stavu firmy on-line v přehledných tabulkách
a grafech. Díky tomu se pak manager franchisy rozhoduje včas a správně, neztrácí
čas a má vše dokonale pod kontrolou. Tento nejmodernější nástroj
na vyhodnocování dat umožňuje sestavování grafů a tabulek podle přání. Naši
odborníci na systém a vyhodnocování dat vám pak dokáží připravit sestavu grafů
a tabulek, která bude jasná a přehledná a zobrazí přesně to, co čekáte.
Celý systém je přidanou hodnotou podnikání, které dává smysl.

ZEPTALI JSME SE
profesionální tým

reflexe stylu klienta a kreativní pojetí osobnosti
Zeptali jsme se franchisantů na názory na život u nás.
Ptali jsme se:
“Proč jste se rozhodli podnikat ve franchise a pod značkou DD?“
“Co vám to přineslo?“
“Co teď aktuálně řešíte?“

Lukáš Ráček – VELKÉ MEZIŘÍČÍ
1. Pro franchisu DD jsem se rozhodl z důvodu rychlého skoku
do podnikání bez zdlouhavého řešení dodavatelů a ostatní
administrativní zátěže.
2. Okamžité zviditelnění. Dostal jsem se do podvědomí
zákazníků po celé ČR díky týmu, který stojí za mnou, a díky
značce, která už má vybudované jméno. Oceňuji i podržení ze
strany franchisora v oblasti cash flow a pomoc s vybavením showroomu vzorky za
výborné ceny dotované franchisorem.
3. Aktuálně mě nejvíc trápí personál pro obchod – aktivně to řeším s franchisorem
a dostávám tak jistotu v tom, že na to nejsem sám. Dál se pak poohlížím po
možnostech investice do skladových prostor.

Martin Fikr – PRAHA
1. V oboru jsem byl zběhlý a měl jsem zkušenosti. Bohužel mi
chyběly managerské dovednosti důležité pro organizaci chodu
vlastní firmy – franchisor mi podal pomocnou ruku, pomohl mi
najít v sobě vlohy pro vlastní podnikání a díky systému
a pravidlům jsem velmi rychle zapadnul do fungující značky.
2. Dostal jsem velkou svobodu ve svém čase, protože plynulý
chod ozkoušených procesů a systém fungování mi umožnil získat více volnosti.
Také oceňuji kontakty, které mi podnikání přineslo.
3. Hledáme nové skladovací prostory a řešíme nový montážní vůz.
Miroslava Burianová – ČESKÉ BUDĚJOVICE
1. Pro podnikání ve franchise jsem se rozhodla kvůli možnosti
dělat si vlastní věci, mít vlastní prostor. Značka mi nabídla
podporu a pomoc při zařizování toho všeho.
2. Franchisa mi umožnila rozvíjet svoji lásku k designu a neřešit
jen starosti s vlastním podnikáním. Každý nový projekt je díky
individuálnímu řešení a profesionální podpoře velkou výzvou,
která mě baví a naplňuje, nejsem ve stereotypním koloběhu.
3. Začínám se rozrůstat, a proto je mým největším úkolem najít si odborníka na
outdoor.

Přemysl Bolf – ZLÍN, OSTRAVA
1. Podnikání ve franchise s sebou nese spoustu výhod. Jde
o společné dílo, které vytváří celá skupina s možností věci
ovlivňovat, podílet se a realizovat. Způsob podnikání ve
franchise člověku dává prostor se plně věnovat svým potřebám
a potřebám trhu kolem sebe. Síla franchizy je zcela jasná
a nekompromisní. Počínaje službami, až po servis, který tímto
získávám. Velkou výhodu také spatřuji v centralizaci celého systému, který je
vyvíjen ne pro jednotlivce na trhu, ale komplexně pro celou skupinu. Značka je
dnes silným partnerem na českém trhu a dovoluje mi realizovat projekty mnohem
větší, než bych si jako sám mohl dovolit.
2. Ve spolupráci s franchisou jsem našel silného partnera, který dnes umí
nabídnout opravdu široký sortiment produktů, ale i pevné technické zázemí. Skvělý
marketing, který shledávám také velmi výraznou součástí tohoto spojení. Jistý
přínos partnerství eviduji i v otázce realizace velkých projektů, kde díky společným
činnostem, jak obchodním, tak i montážním, se dají tyto projekty řešit. Také
možnosti získávat informace a zkušenosti o trhu z celé ČR jsou skvělou předností.
3. Aktuální otázkou pro mě je rozvoj poboček Zlín a Ostrava. Jejich blízká
spolupráce, vzájemná podpora prodeje a také i podpora montážního týmu. Kvalitní
zázemí pevné značky, moderní pracovní prostředí a dobrý kolektiv - to jsou priority
všech poboček franchisy DIAMOND DESIGN.

Lucie Malárová – OLOMOUC
1. Přitáhla mě důvěra v silnou značku. Interiérový design je mojí
srdeční záležitostí a růst a inovace jsou mým hnacím motorem.
S týmem skvělých profesionálů za zády to byla jasná volba.
2. Mně podnikání ve franchise přineslo podporu a zázemí,
dostala jsem jasný směr a mohla jsem jít jenom vzhůru.
V osobní rovině mi to pak přineslo smysl, a to mě naplňuje.
3. Nejvíce se teď snažím soustředit na výsledky a systematičnost v obchodě, chtěla
bych také rozšířit tým o specialistu na venkovní nábytek, a hlavně dneska soupeřit
se svojí včerejší verzí.

VIZE

MISE

kultura bydlení

profesionální tým

Jan Vodička - BRNO
1. Měl jsem velký zájem o obor a díky značce jsem měl okamžitě
historii a velké množství referencí. Značka se mi také jevila jako
podpora mého vývoje v oboru a nespletl jsem se.
2. Rád pracuji s hezkými věcmi, baví mě kvalitní a pěkné
materiály, které pozvednou úroveň bydlení zas o něco výše.
Můžu se potkávat s lidmi, kteří mají stejné zájmy jako já a naše
společné úsilí dělá z hezkého ještě hezčí.
3. V současnosti potřebuji doplnit obchodní a montážní personál a díky franchise
dostávám podporu ve smyslu propagace a také konzultace při pohovorech.

Společnost DIAMOND DESIGN se chce stát značkou uznávanou na českém
trhu se zastoupením ve všech krajích republiky. Díky naší práci chceme neustále
pozvedávat kulturu bydlení.

DIAMOND DESIGN je skupinou nadšených lidí se zájmem o kulturu bydlení na
nejvyšší úrovni. Při naší práci co nejdokonaleji reflektujeme individuální styl všech
našich zákazníků.

To na nás klade nárok pružně reagovat na nejmodernější designové
i technické trendy bydlení a současně maximálně porozumět dosavadnímu vývoji
v oblasti i historickým stylům v designu a bydlení.

Proto poskytujeme nejen kvalitní produkty, ale i profesionální poradenskou
a servisní službu. Garantem kvality naší práce je tým projektových managerů,
designerů a techniků, kteří pro zákazníky zajišťují originální, individuální a perfektní
řešení.

praha / brno / hradec králové / české budějovice /
ostrava / zlín / olomouc / velké meziříčí 			
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