Kariéru teď!

Proč čištění fotovotaických systémů?

WERTHMANN® je první franšíza na území
Německa, v oblasti čištění fotovoltaických
modulů.

Fotovoltaické instalace musí být čištěný každý 5–6
let (bytové) jiné i ročně (farmy, železniční stanice
v blízkosti).

Jako člen Německé Franšízové Sdružení,
připravujeme si partnery s využitím našich
rozsáhlých zkušeností získaných v průběhu
let, pokud jde o vysoce kvalitní, profesionální,
ekonomické čištění, a bezpečnostní údržbu
fotovoltaických modulů.

Proto, aby se zahovali výkonove hodnoty systémů a za účelem zachování
stávajícího plánu reﬁnancování, bude
povinné čístit moduly.

STÁVAJTE SE
SVÝM VLASTNÍM
ŠÉFEM!

Jste správná osoba pro
franšízové partnerství?
Líbí se vám pracovat vlastníma rukama, dlouho
chcete být vlastním šéfem a užit ziskové v plné
rostoucím franšizového systému?

FRANŠÍZA WERTHMANN® –
ÚSPĚŠNÁ BUDUCNOST.

Naši partneři poskytují profesionální úklidové služby,
které využíva jako franšizor WERTHMANN®.

Nemusíte být fotovoltaický odborník, systém je
vhodný také pro ty, kteří jsou noví v této oblasti.
Začněte právě teď! Využijte zakotvení
obchodní koncept na trhu orientovaném na
budoucnost.

Více informace na:
www.werthmann-pvr.de/franchise

+49 176 633 99 570
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Manažer franžízy a
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Franšíza WERTHMANN® nabízí vám

S čim přispívatě vy ?

Stanete se nezávislým podnikatelem

Touha být nezávislý

Zístáte know-how pro budování a
vedení úspešného podníkan

Radost prácovat s vlastními rukama
Dostupnost zapojit se do systému

Investujte kapitál do svého vlastního
systémové podnikání
Jste podporován silným tymém –
Nejste sám!
Partnerství s vzájemnou pomocí
a podporou namísto jednotlivých
konkurenčních společností
Pravidelné školení a příprava

Ekologický duch

STÁVAJTE SE
SVÝM VLASTNÍM
ŠÉFEM!
FRANŠÍZA WERTHMANN® –
ÚSPĚŠNÁ BUDUCNOST.

otevřenost
Schopnost pracovat v týmu
Manžerská schopnost
Ochota učit se

Výměna skušeností a informací s
ostatními franšizových partnerů

Daniela Fröhlich
franšízy a první
náš partner

Nadregionální Management
prostředníctvím poskytovatele
franšízy
Díky dlouholetým zkušenostem v celém
Německu v oblasti fotovoltaického čištění
víme, že každá střecha je odlišná a
vyžaduje použití různých postupů a strojů. Takže
máme obvykle na palubě šest různých čistících
zařízení, abychom vyčistili systémy na vysokou
kvalitu a ne poškožit je v důsledku nesprávné práce.
Čistící roboty nepoužíváme v zásadě, protože
dnes nemáme ználost které by nepoškozovalo
instalace.

Více informace na:
www.werthmann-pvr.de/franchise
Nebo kontaktujte nás přímo:

+49 176 633 99 570

Elisabeth Hummel

Markus Hummel
Partner frančíza

Naše vysokovýkonné stroje používají membránové
ﬁltry, vápencové ﬁltry, chlor a pryskyřice pro
výrobu čisté vody, která odstraňuje nečistoty z
modulů a vysychá je bez zanechání stopy. Pokud
se rozhodnete stát se náš partner, budete mít
nejnovější sprintery allroad od Mercedes-Benz,
tažné systémy a nejmodernější stroje, abyste se
stali profesionálním poskytovatelem čistírenských
služeb pro fotovoltaické systémy.

