
Bliv franchisetager 
Køb din egen food truck og bliv en del af en kæde i vækst

FOOD TRUCK
 •  Salg af spydstegte BBQ kyllinger, sandwich og tilbehør 
    •  Salg af frisksmurte sandwich, friskbrygget kaffe og kage

www.mosters2go.dk
Følg os på Facebook: Mosters2go



Vores koncept Værdier

Mosters2go er en franchisekæde, der tilbyder let og lækker 
takeaway til travle og sultne danskere.  
Vi ønsker at lette deres hverdag, ved at gøre det nemt at forkæle 
sig selv, uden at det går ud over pengepung eller helbred. 

• Mosters2go – Spydstegte BBQ kyllinger: Sælges fra mobil  
	 salgsenhed	placeret	ved	salgssteder	med	høj	trafik	
 (eks. servicestationer, shoppingcentre, fødevarebutikker,  
 sommerhusområder, etc.). 
 
• Mosters2go - frisksmurte sandwich, friskbrygget kaffe 
 og kage: Sælges fra mobil salgsenhed placeret ved salgs-
	 steder	med	høj	trafik	(gågader,	shoppingcentre,	banegårde		
 og i sommerlandet).

Konceptet er frugten af mange års erfaring fra detailhandlen 
både som butiksleder, franchisetager og som salgs- og drifts-
rådgiver. Vi ved, hvad der skal til, for at du kan blive succesfuld.  

Mosters2go er en kæde bygget på omtanke. Vi gør os umage i  
forhold til vores franchisetagere, fordi vi tror på at glade sam- 
arbejdspartnere i Mosters2go er med til at give kunderne  
den bedste oplevelse.

Vi tilbyder derfor vores franchisetagere et koncept, hvor de kun 
skal tænke på salg – med andre ord:
• Fri for alt det uinteressante - Mosters2go klarer regnskab,   
 markedsføring, indkøbsaftaler, sortiments- og vejledende   
 prisfastsættelse.
• Klædt på til at tjene penge - Mosters2go har testet konceptet  
 og tilbyder konsulentbesøg, telefonisk support og interne  
 kurser. Franchisetagerne det bedste udgangspunkt for  
 max. salg.
• Fri til at sætte dit eget skema - Du er din egen chef og  
 bestemmer selv hvem, og om du vil ansætte medarbejdere.

Vi tiltrækker og fastholder kunder ved at sætte os i deres  
sted – med andre ord:
• Enkelt, overskueligt menukort – Det er nemt at vælge. 
• Hurtighed, ensartet kvalitet og god hygiejne – Der er tjek på   
 tingene og kort ventetid.
• Serviceminded betjening – Det er altid en god oplevelse at  
 handle hos Mosters2go.
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Vores Foodtruck Markedsføring

Mosters2go udarbejder fælles markedsføring.  
Denne markedsføring skal følges af den enkelte franchisetager.

Markedsføringen	er	en	kombination	af:	Gode	tilbud	til	at	profilere	
den enkelte franchisetager/food truck, og invitere til at komme 
og smage på produkterne.  Desuden præsentationer af menukort  
og sjove indslag.

I forbindelse med opstart af food truck udleveres en opstarts- 
pakke med kampagnemateriale samt hjælp til åbningsarrange-
mentet. Herefter betales markedsføringen af den enkelte fran-
chisetager.
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Organisation

Mosters2go fungerer som et franchise koncept, hvor den 
enkelte franchisetager selv er ansvarlig for sin egen forret-
ning.

Mosters2go er til for at hjælpe vores franchisetagere med 
at tjene penge. Derfor tager vi os af alt bøvlet, så du kan 
koncentrere dig om at sælge. 

Vi har fastlagt en strategi, vejledende priser, sortiment og 
markedsføringsplan, som vi ved fungerer. Vi har nemlig 
selv testet det. Men når det kommer til den daglige drift af 
din food truck, så tror vi på, at du ved bedst. Det er dig, der 
kender dine kunder, og derfor har du selvfølgelig også det 
fulde ansvar for driften i form af salg, bemanding, bestilling 
og omkostningsstyring (budgetter). 

Vi sørger for at du får de rette redskaber og hjælp til at 
drive din food truck bedst muligt i form af konsulentbesøg, 
kvartalsmøder og tilbud om kurser.

Opstart - Investering

Det kræver en engangsinvestering på kr. 375.000 ekskl. 
moms, at blive franchisetager i Mosters2go samt en løbende 
udgift til support og kædebidrag. Der skal påregnes at bruges 
ca. kr. 15.000 til varelager. Alt efter hvor vognen skal opstilles, 
kan der komme ekstra udgifter til el-tilslutning, der betales 
af den enkelte franchisetager. 

Engangsinvesteringen indeholder alt det du har brug for,  
for at komme i gang med at sælge:
• Vogn inklusiv inventar
• Opstartsgebyr og oplæring. Oplæringsvarighed er 5 dage
• Kasseløsning
• Foliering
• Gastilslutning
• Tøj (6 t-shirts, 2 forklæder) 
• Redskaber til håndtering af kyllinger

For at være med i kæden, betales der hver måned et fast 
månedligt beløb til franchicegiveren for assistance til bog-
føring, markedsføring, indkøb og anden support. Herudover 
betales en franchiseafgift som en del af omsætningen.
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Er du interesseret i at høre mere, så er du meget 
velkommen til at ringe til Merete Harritz på

tlf. 24 200 750 eller mail til mh@mosters2go.com

Du kan også læse mere på 
www.mosters2go.dk

Vi holder løbende informationsmøder 
i Horsens og Odense.

Tilmelding på vores hjemmeside.

www.mosters2go.dk
Følg os på Facebook: Mosters2go
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