O carieră acum!
WERTHMANN® este prima franciză pe teritoriul
Germaniei, în materie de curățare a modulelor
fotovoltaice.
În calitate de membru al Asociației Germane
de Franciză, ne pregătim partenerii folosindune de vasta experienţă acumulată de-a lungul
anilor, în materie de curăţare înalt calitativă,
profesională, economică şi cu menţinerea
garanției a modulelor fotovoltaice.

De ce curăţarea de
sisteme fotovoltaice?

DEVENȚI PROPRIUL
DUMNEAVOASTRĂ
ȘEF!

Eşti persoana potrivită pentru un
parteneriat în franciză?

Instalaţiile fotovoltaice trebuie curăţate la ﬁecare
5–6 ani (cele rezidenţiale) alte chiar şi anual (ferme,
staţii feroviare în apropiere).

Îţi place să lucrezi cu propriile tale mâini, îţi doreşti
de mult timp să ﬁi propriul tău şef şi să te bucuri de
un sistem de franciză proﬁtabil în plină ascensiune?

Prin urmare, pentru a menține valorile
de performanţă ale sistemelor și pentru
a putea menține planul de reﬁnanțare
existent, va ﬁ obligatorie curățarea
modulelor.

Partenerii noştri prestează servicii de curăţare
cu asistenţă profesională de care beneﬁciază ca
francizor WERTHMANN®.

FRANCIZA WERTHMANN® –
UN VIITOR DE SUCCES.

Nu trebuie să ﬁi expert în materie de fotovoltaică,
sistemul este potrivit şi pentru cei care sunt noi
în acest domeniu.
Daţi startul chiar acum! Beneﬁciaţi de un
concept de afaceri consacrat pe o piață
orientată spre viitor.
Mai multe informaţii:
www.werthmann-pvr.de/franchise

0176 / 633 99 570
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Franciza WERTHMANN® îţi oferă

Cu ce contribui tu

Vei deveni antreprenor independent

Dorinţa de a ﬁ independent

Veţi primi know-how-ul pentru a
construi şi a conduce o afacere de
succes

Bucuria de a muncii cu propriile tale mâini

Investiți capitalul în propria afacere de
sistem.

Spirit ecologic

Eşti susţinut de o echipă puternică –
Nu eşti singur!
Parteneriat cu asistență reciprocă şi
suport în loc de societăţi individuale,
concurente

Disponibilitatea de a te integra în sistem

DEVENȚI PROPRIUL
DUMNEAVOASTRĂ
ȘEF!

FRANCIZA WERTHMANN® –
UN VIITOR DE SUCCES.

Deschidere
Capacitatea de a lucra în echipă
Competenţă de conducere
Disponibilitatea de a învăţa

Instructaj şi training regulat
Schimb de experienţă şi de informaţii
cu alţi parteneri de franciză

Daniela Fröhlich
de franciză şi primul
nostru partener

Marketing supraregional prin
intermediul francizorului

Mai multe informaţii:
www.werthmann-pvr.de/franchise
Sau contactaţi-ne direct la:

0176 / 633 99 570

Elisabeth Hummel

Markus Hummel
Partener franciză

Datorită multor ani de experiență pe
întreg teritoriul Germaniei în domeniul
curățării fotovoltaice, știm că ﬁecare
acoperiș este diferit și că necesită utilizarea de
proceduri și mașini diferite. Avem deci de regulă
la bord șase dispozitive de curățare diferite pentru
a curăța sistemele la un standard de înaltă calitate
și pentru a nu le expune la deteriorări din cauza
lucrărilor necorespunzătoare. Nu folosim roboţi
de curăţare din principiu, deoarece nu avem în
prezent cunoştinţe despre un aparat care să nu

deterioreze instalaţiile. Maşinile noastre de înaltă
performanţă folosesc ﬁltre cu membrană, ﬁltre de
calcar, clor şi răşină producând astfel apă pură
care îndepărtează murdăria de pe module şi le
usucă fără a lăsa urme. Dacă te decizi să devii
partenerul nostru, vei ﬁ dotat cu cele mai moderne
sprintere allroad de la Mercedes, sisteme de
remorcare şi maşini de ultimă generaţie, pentru
a deveni prestator de servicii profesionale de
curăţare pentru sisteme fotovoltaice.

