
RESTAURACJE WŁOSKIE 
LA GROTTA

FRANCZYZA – TO TWÓJ WŁASNY, 
SPRAWDZONY BIZNES

A K T U A L I Z A C J A :  2 4 - 0 1 - 2 0 1 6



CO TO JEST 
FRANCZYZA?

• Jest to prosty system prowadzenia swojej działalności oparty
na ścisłej i ciągłej współpracy z franczyzodawcą, dzięki
czemu prowadzenie własnego biznesu jest proste, gdyż jest
oparte na sprawdzonych rozwiązaniach.

• Restauracje Włoskie La Grotta jako franczyzodawca –
oferuje w pełni sprawdzony pomysł na biznes w branży
gastronomicznej oraz w pełni przygotowany pakiet
franczyzowy.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
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LA GROTTA – DOSKONAŁA 
WŁOSKA KUCHNIA

Włochy od wieków intrygują: bogata historia, wspaniała sztuka, przepięknymi
krajobrazami i oczywiście kuchnią - jedyna w swoim rodzaju, korzystająca z
darów natury. Kuchnia śródziemnomorska, a w szczególności kuchnia włoska
uchodzi za bardzo prozdrowotną formę odżywiania się, dzięki wykorzystaniu
naturalnych składników, warzyw, serów, dojrzewających mięs, owoców morza
oraz oliwy z oliwek.

Jest w Polsce wiele restauracji włoskich, ale czy serwowane w nich dania
smakują tak samo jak we Włoszech? Kuchnia włoska nie lubi uproszczeń,
a większości oryginalnych składników nie można zastąpić innymi.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
www.facebook.com/LAGROTTA.POLAND

3



RESTAURACJA 
LA GROTTA W RZESZOWIE
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BEZ UPROSZCZEŃ

Chcąc uzyskać doskonały i oryginalny smak nie
można iść na kompromisy i używanie tanich
zamienników. Restauracja serwuje potrawy
kuchni włoskiej, tak dobrze nam znane, bardzo
powszechne, aczkolwiek inne i odmienne ze
względu na wykorzystanie oryginalnych,
importowanych surowców.

W Restauracjach Włoskich La Grotta można się
delektować prawdziwą głębią włoskiego smaku.
Sekretem są oryginalne włoskie receptury,
które udostępnimy franczyzobiorcom oraz
profesjonalnie przeszkolimy personel.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
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JAKOŚĆ NR 1
Restauracja serwuje potrawy kuchni włoskiej, tak dobrze nam

znane, bardzo powszechne, aczkolwiek inne i odmienne dzięki zachowaniu

najwyżej dbałości o szczegóły i wykorzystaniu oryginalnych surowców

i receptur w Restauracjach Włoskich La Grotta można się delektować

prawdziwą głębią włoskiego smaku.

Wszystkie wysiłki są zauważane i doceniane przez naszych

klientów licznymi pochwałami, pozytywnymi opiniami, a najbardziej nas

cieszy coraz większa rozpoznawalność naszej marki oraz z roku na rok

większa odwiedzalność naszych restauracji (w 2015 roku odwiedziło nas

ponad 100 tysięcy klientów).

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
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POTRAWY

• Przystawki,
• Zupy,
• Sałatki
• Pizza,
• Pasta / makarony,

• Menu dla dzieci,
• Świeże makarony własnej 

produkcji,
• Desery,
• Napoje / piwa/ wina.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
www.facebook.com/LAGROTTA.POLAND
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W ofercie naszych restauracji znajdują się:



OCZEKIWANIA 
KLIENTÓW

Cały czas bardzo mocno wsłuchujemy się w głosy

naszych klientów co pozwala nam rozwijać się

i poszerzać grupę odbiorców – co zwiększa sprzedaż.

Wychodząc naprzeciw oczekiwań naszych

klientów wprowadziliśmy potrawy Top Class – czyli

esencja tradycyjnej włoskiej kuchni, nie tylko dla

konesera… W tym dziale nasi klienci mogą znaleźć

m.in. makarony świeże, jajeczne – produkowane

w naszej restauracji z doskonałymi sosami na bazie

najlepszych oryginalnych składników, doskonałe,

wyjątkowe pizze i inne.
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ROSNĄCA ŚWIADOMOŚĆ 
KONSUMENTÓW
Warto podkreślić, że świadomość konsumencka rośnie. Cieszymy się że

już dziś możemy obsługiwać świadomych konsumentów, którzy wiedzą

jakie posiłki jeść, a jakiej żywności unikać - jest to rosnąca grupa

konsumentów, chcących zjeść posiłki najwyższej jakości i nie tylko

smacznie ale także zdrowo. Dlatego chcemy podzielić się z naszymi

franczyzobiorcami naszymi sekretnymi, oryginalnymi recepturami kuchni

włoskiej - śródziemnomorskiej uchodzącej za najbardziej prozdrowotną.
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PAKIET 
FRANCZYZOWY
Restauracje Włoskie La Grotta oferują:

• Pomysł na prowadzenie własnego biznesu w efektywny 

i sprawdzony przez nas sposób,

• Kompletny podręcznik operacyjny „know-how” zawierający 

szczegółowe receptury oraz pełną technologię,

• Umowy z kluczowymi dostawcami,

• Pomoc w wyborze odpowiedniej lokalizacji,

• Koordynację realizacji inwestycji,

• Wstępny biznes plan inwestycji,
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PAKIET  FRANCZYZOWY 
CD.

Restauracje Włoskie La Grotta oferują:

• Szkolenia dla franczyzobiorcy i jego personelu przed otwarciem 

restauracji oraz w trakcie trwania umowy franczyzowej

• Rabaty u naszych dostawców,

• Doradztwo i konsulting podczas trwania umowy franczyzowej,

• Pełne i sprawdzone receptury.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
www.facebook.com/LAGROTTA.POLAND
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KNOW-HOW
Nasz podręcznik operacyjny „know-how” zawiera: 

Kompletny opis jak krok po kroku otworzyć i prowadzić własną 
Restauracje Włoską La Grota; 
• Począwszy od zakładania własnej działalności gospodarczej, 

• przez projekty architektoniczne, 

• pozwolenia budowlane, 

• aż po uzyskiwanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i koncesji. 

Nasz podręcznik operacyjny zawiera pełne i sprawdzone informacje 
związane z otwieraniem i prowadzeniem lokalu gastronomicznego.

Współpraca z naszą siecią pozwala na korzystanie z pełni
zdobytej przez nas wiedzy i doświadczenia, które opisaliśmy dokładnie
w naszym podręczniku operacyjnym.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
www.facebook.com/LAGROTTA.POLAND
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DODATKOWO 
OFERUJEMY

W okresie przygotowań do otwarcia restauracji oraz w trakcie jej 
prowadzenia oferujemy pomoc:

• W wyborze odpowiedniej lokalizacji, 
• W koordynacji realizacji inwestycji, 
• W stworzeniu wstępnego biznes planu inwestycji,
• Szkolenia dla franczyzobiorcy i jego personelu każdego szczebla 

przed otwarciem restauracji oraz w trakcie trwania umowy 
franczyzowej,

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
www.facebook.com/LAGROTTA.POLAND
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NASZE 
DOŚWIADCZENIE
Restauracje Włoskie La Grotta to firma z doświadczeniem na rynku
gastronomicznym. Prowadzimy dwie sprawnie działające restauracje:
w Rzeszowie oraz we Wrocławiu.

W 2015 roku nasze restauracje odwiedziło ponad 100 tysięcy
klientów, co potwierdza fakt, ż e nasz koncept franczyzowy jest
wyjątkowy i coraz bardziej rozpoznawalny wśród klientów, którzy
wybierają właśnie nasze restauracje.

Stawiając na oryginalność i jakość budujemy markę rozpoznawalną
i kojarzoną z prawdziwym smakiem Włoch dlatego z roku na rok wybiera
nas coraz więcej klientów.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
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NASZE 
DOŚWIADCZENIE CD.

Prowadząc własne restauracje zmierzyliśmy się ze wszystkimi możliwymi
problemami jakie mogą wystąpić w działalności gastronomicznej. Bogaci
w te doświadczenia jesteśmy w stanie przekazać pełną i wiarygodną, bo
pochodzącą z własnego doświadczenia WIEDZĘ.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
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Wyróżnia nas doświadczenie i wiedza jaką posiadamy

dzięki prowadzeniu dwóch restauracji. Wiemy, że nasi

franczyzobiorcy bogaci w wiedzę zdobytą przez nas

już na początku prowadzeniu własnego biznesu,

nawet jeśli nigdy wcześniej nie prowadzili żadnej

firmy, a tym bardziej restauracji mają doskonały start

i dokładną „mapę” bezproblemowego prowadzenia

biznesu.



NAGRODY – KORONA 
SMAKOSZA

Klienci ocenili naszą restaurację
w ogólnopolskim plebiscycie,
przyznając nam prestiżową nagrodę
„Koronę Smakosza 2013”. Cieszymy się
z tej nagrody zwłaszcza, iż przyznali ją
sami konsumenci doceniając jakość
obsługi oraz najwyższy standard
serwowanych potraw tworzonych
z pasją na bazie oryginalnych surowców.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
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RECEPTURA NA 
BIZNES
Oryginalność - to podstawa, dlatego nasz koncept jest wyjątkowy,
zarówno pod kątem aranżacji wnętrz, obsługi, sprzedaży oraz
serwowanych potraw na bazie oryginalnych włoskich surowców
i receptur.

Wiedza – dzięki niej możemy szybko i prawidłowo rozwijać swój biznes,
nabywanie wiedzy i doświadczenia to długotrwały proces uczenia się
w większości przypadków na własnych błędach co bywa kosztowne
i niekiedy kończy się porażką dlatego nasi franczyzobiorcy korzystają
z naszego bogatego doświadczeni i profesjonalnej wiedzy.

Kontakty – podstawą udanego biznesu są dobre kontakty handlowe,
przecież nie od dziś wiadomo, że najlepszy biznes polega na tanim
zakupie i drogiej sprzedaży. Kontakty handlowe wypracowuje się latami.
Nasi franczyzobiorcy od początku współpracy korzystają z naszych
wypracowanych umów handlowych co zapewni im tani zakup.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
www.facebook.com/LAGROTTA.POLAND
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TWOJA RESTAURACJA 
– TWOJA WŁASNOŚĆ

Każda restauracja, franczyzowa jest własnością 

franczyzobiorcy, który ją prowadzi. 

Dlatego też wszyscy nasi Partnerzy mogą liczyć na 

każdym etapie współpracy na pomoc franczyzodawcy.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
www.facebook.com/LAGROTTA.POLAND
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INDYWIDUALNE POTRZEBY –
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Każdy franczyzobiorca jest inny i potrzebuje innego wsparcia,

dlatego oferujemy pełen wachlarz doradztwa, pomocy i szkoleń, więc

każdy jest traktowany indywidualnie i zawsze staramy się dostosować do

jego oczekiwań i zaspokoić jego potrzeby. Jest to całkiem inne podejście

niż „sztywnego” korporacyjnego modelu franczyzy.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
www.facebook.com/LAGROTTA.POLAND
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PRZEWIDYWANA SUMA 
INWESTYCJI

Przewidywana suma inwestycji:
• Inwestycja w lokal – od 120 tys. zł  w zależności od wielkości 

oraz stanu technicznego lokalu,

• Opłata wstępna – 35 tys. zł,

• Miesięczna opłata licencyjna – 5%

OFERTA SPECJALNA:

Dla pierwszych pięciu franczyzobiorców:
• Opłata wstępna 19 tys. złotych, 
• Opłata licencyjna 3%.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
www.facebook.com/LAGROTTA.POLAND
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FINANSOWANIE

DODATKOWE  KORZYŚCI  WSPÓŁPRACY  Z  NASZĄ  SIECIĄ:

• Doradztwo i konsulting podczas trwania umowy 
franczyzowej,

• Pomoc i doradztwo w zdobyciu źródeł finansowania nawet 
na 100% inwestycji.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
www.facebook.com/LAGROTTA.POLAND
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WYMAGANIA 
FRANCZYZODAWCY

Wymagania Sieci Restauracji Włoskich La Grotta:
• Nie wymagamy doświadczenia gastronomicznego,
• Powierzchnia lokalu od 100 do 150 metrów 

kwadratowych,
• Położenie lokalu w centrum handlowym lub centrum 

miasta w miejscach dużego ruchu pieszych.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
www.facebook.com/LAGROTTA.POLAND
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RAZEM ZWIĘKSZYMY 
ZYSKI
Jako Franczyzodawca również oferujemy indywidualne

podejście i pomoc w rozwiązywaniu napotykanych problemów

w trakcie prowadzenia „Restauracji Włoskich La Grotta” oraz

wsparcie we wdrażaniu udogodnień i nowych rozwiązań

wspomagających zarządzanie restauracją, co pozwoli

optymalizować koszty i zwiększać zyski.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
www.facebook.com/LAGROTTA.POLAND
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Cały czas rozwijamy naszą ofertę

w celu powiększania oferty i dotarcia

do nowych grup konsumentów.



PRZYŁĄCZ SIĘ 
I OSIĄGNIJ SUKCES
Sieć Restauracje Włoskie La Grotta stawia sobie za cel podejmowanie

działań zmierzających do zdobywania nowych rynków. Najbardziej

efektywnym tego sposobem jest rozwój w oparciu o coraz popularniejszy

system franczyzy.

Franczyza to sprawdzona metoda robienia interesów, która znajduje

coraz więcej zwolenników na całym świecie. W Polsce franczyza jest

bardzo atrakcyjnym sposobem prowadzenia biznesu.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
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RAZEM OSIĄGNIJMY 
TWÓJ CEL

Sieć „Restauracje Włoskie La Grotta” w budowie

systemu franczyzy opiera się na usługach najlepszych

specjalistów, którzy swą wiedzą i doświadczeniem zapewniają

profesjonalną obsługę prawną.

Żeby osiągnąć cel oraz zyski trzeba być

konkurencyjnym – najlepsze efekty uzyskuje się działając w

grupie.

Franczyza to Twój pomysł na sprawdzony biznes.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
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TWOJA RESTAURACJA 
- FRANCZYZA

W grupie siła dlatego warto dołączyć 
i być częścią partnerskiego systemu

prowadzenia własnej działalności.

Zachęcamy do kontaktu.

Kontakt: Bartosz Zawadzki tel.: 734-120-154,          
bzawadzki@lagrotta.pl / www.lagrotta.pl 
www.facebook.com/LAGROTTA.POLAND
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