Kariera dla ciebie teraz!
WERTHMANN® to pierwsza franszyza w
Niemczech w dziedzinie czyszczenia paneli
fotowoltaicznych.
Dzięki wieloletniej przynależności do Niemieckiego
Związku Franszyzy, szkolimy naszych partnerów
w oparciu o szerokie doświadczenie nabyte
na przestrzeni lat z zakresu wysokiej jakości,
zawodowego,
ekonomicznego
czyszczenia
modułów fotowoltaicznych, z zachowaniem
gwarancji.

Dlaczego czyszczenie systemów
fotowoltaicznych
Fotowoltaiczne instalacje wymagają czyszczenia
co 5–6 lat (mieszkaniowe), a inne nawet co rok
(gospodarstwa rolne, pobliskie dworce).
W związku z tym, ab utrzymać
parametry wydajności systemów i
zachować istniejący plan refundacji,
niezbędne będzie czyszczenie modułów.

BĄDŹ TWOIM
WŁASNYM
SZEFEM YOUR
OWN BOSS!

Czy jesteś odpowiednią osobą do
partnerstwa w ramach franszyzy?
Lubisz pracować własnoręcznie i od dłuższego
czasu pragniesz być twoim własnym szefem i
korzystać z dochodowego systemu franszyzy, który
ciągle się rozwija?

FRANSZYZA WERTHMANN®
POMYŚLNA PRZYSZŁOŚĆ.

Nasi partnerzy świadczą usługi czyszczenia przy
pomocy profesjonalnego wsparcia zapewnionego
franszyzobiorców WERTHMANN®.

Nie musisz być znawcą dziedziny fotowoltaicznych
urządzeń - system jest również odpowiedni dla
tych, którzy dopiero zaczynają.
Zacznijcie już teraz! Wykorzystujcie znany
koncept biznesowy na rynku patrzącym w
przyszłość.
Więcej informacji:
www.werthmann-pvr.de/franchise
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Co daje ci franszyza WERTHMANN®
Staniesz się niezależnym
przedsiębiorcą

Jaki jest twój wkład
Chęć niezależnej pracy
Radość pracy własnymi rękami

Odpowiedni know-how dla
zbudowania i kierowania
własnego dochodowego
biznesu
Inwestycja kapitału we własny
biznes systemowy
Wsparcie silnego zespołu –
Nie jesteś sam!
Partnerstwo opierające na
wzajemnej pomocy i wsparciu
zamiast pojedynczych,
konkurujących ze sobą ﬁrm

Dyspozycyjność do zintegrowania
się w systemie
Ekologiczna postawa

BĄDŹ TWOIM
WŁASNYM
SZEFEM YOUR
OWN BOSS!

FRANSZYZA WERTHMANN®
POMYŚLNA PRZYSZŁOŚĆ.

Otwartość
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętności kierownicze
Dyspozycyjność do uczenia się

Daniela Fröhlich
franszyzy i nasz
pierwszy partner

Szkolenie wstępne i regularne
Wymiana doświadczeń i informacji
z innymi partnerami w ramach
franszyzy
Marketing ponadregionalny za
pośrednictwem franszyzodawcy

Więcej informacji:
www.werthmann-pvr.de/franchise
Sau bezpośredni kontakt z nami:

+49 176 633 99 570

Elisabeth Hummel

Markus Hummel
Partner we franszyzie

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu z
zakresu fotowoltaicznego czyszczenia
w całych Niemczech, wiemy, że każdy
dach jest inny i dla każdego są wymagane inne
procedury i inne urządzenia. Dlatego też, z reguły
mamy na pokładzie sześć różnych urządzeń
czyszczących, aby zapewnić wysokiej jakość
czyszczenie systemów i nie narażać ich na
uszkodzenia w wyniku nieodpowiednich prac. Z
zasady nie korzystamy z czyszczących robotów,
ponieważ do tej pory nie usłyszeliśmy o takim
urządzeniu, które by nie uszkodziło instalacji.

Nasze wielce profesjonalne maszyny korzystają z
ﬁltrów membranowych, ﬁltrów na osad wapienny,
chlor i żywice, produkując w ten sposób
czystą wodę, która zmywa brud z modułów i
nie pozostawia śladów po wysuszeniu. Jeżeli
zdecydujesz się zostać naszym partnerem,
dostaniesz
jako
wyposażenie
najbardziej
nowoczesne sprintery allroad od Mercedes,
systemy holownicze i najnowsze maszyny, które
pozwolą ci się stać profesjonalnym usługodawcą
usług czyszczenia systemów fotowoltaicznych.

