En karriere nu!
WERTHMANN® er den første franchise i
Tyskland, inden for rensningen af solceller
moduler.
Som medlem af Den Tyske Franchise Forening,
forbereder vi vores partnere ved brug af den
store erfaring vi har samlet i løbet af årene,
inden for høj kvalitet, professionel, økonomisk
og garanteret rensning af solceller moduler.
Det er ikke nødvendigt at være ekspert inden
for solceller, systemet passer også til dem der
er nye inden for området.

Hvorfor rensning af solceller
systemer?

BLIV DIN
EGEN CHEF!

Er du den rigtige person for
et franchise partnerskab?

Solceller anlæg skal renses hvert 5.–6. år (ved
boliger) og andre hvert år (bondegårde, tog stationer
i nærhed).

Kan du lide håndværk, ønsker du for længe siden
at være din egen chef og får glæde af et rentabelt
franchise system i fuld opgang?

Som følge, modulernes rensning bliver nødvendigt for at beholde systemernes ydeevne værdier og for at
kunne beholde den aktuelle reﬁnansieringsplan.

Vores partnere tilbyder rensning tjenesteydelser
med professionel assistance som WERTHMANN®
sikrer som franchisegiver.

WERTHMANN® FRANCHISE –
EN SUCCESFULD FREMTID.

Start lige nu! Brug en forretningskoncept
der er blevet berømt på et marked rettet mod
fremtiden.

Mere information på:
www.werthmann-pvr.de/franchise

+49 176 633 99 570

Daniela Fröhlich
Franchise manager og
vores første partner

Gilbert Werthmann
Stifter og ejer WERTHMANN®
Franchise
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PROFESSIONEL
SOLCELLER RENSNING
www.werthmann-pvr.de/franchise

WERTHMANN® Franchise tilbyder dig

Hvad er dit bidrag

Du vil blive selvstændig

Ønsket om at være selvstændig

Du vil få know-how for at bygge og
lede en succesfuld forretning

Glæden af at arbejde med egne hænder
Ønsket om at blive en del af systemet

Du investerer kapitalen i egen
systemforretning
Du bliver støttet af et stærkt hold –
Du er ikke alene!
Partnerskab med gensidig assistance
og støtte i stedet for separate,
konkurrente selskaber
Regulær uddannelse og træning

BLIV DIN
EGEN CHEF!

WERTHMANN® FRANCHISE –
EN SUCCESFULD FREMTID.

Miljøvenlig ånd
Åbenhed
teamwork evne
leder kompetence
ønsket om at lære

Erfaring- og informationsudvæksling
med andre franchise partnere

Daniela Fröhlich
Franchise manager og
vores første partner

Overregional marketing gennem
franchisegiveren

Mere information på:
www.werthmann-pvr.de/franchise
Eller kontakt os direkte på:

+49 176 633 99 570

Elisabeth Hummel

Markus Hummel
Franchise partner

Grundet være vores mange års erfaring i
hele Tyskland inden for solceller rensning,
ved vi at hvert tag er anderledes og at det
kræver forskellige fremgangsmåder og maskiner.
Derfor har vi som regel om bord seks forskellige
rensningsenheder for at rense systemerne på en
høj kvalitet standard og for ikke at udsætte dem
overfor skader på grund af dårligt arbejde. Vi
bruger ikke rensningsrobotter i princippet, fordi vi
har ikke kendskab endnu til en maskine som ikke
skader anlægene.

Vores høj ydeevne maskiner bruger ﬁltre med
membran, kalk ﬁltre, chlorid og harpiks og
producerer på den måde ren vand som fjerner
smudset fra modulerne og tørrer dem uden
at efterlede spor. Hvis du beslutter dig for at
blive vores partner, vil du blive forsynet med de
mest moderne allroad sprintere fra Mercedes,
bugsering systemer og sidste generations
maskiner, for at blive professionel tjenesteyder
inden for rensningen af solceller systemer.

