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A globális állateledel-piac mozgatórugói
•
•
•
•

Népességnövekedés
Fogyasztói jövedelem-növekedés
A középosztály megerősödése a feltörekvő országokban
A fejlett országokban a társadalom elöregedése,
a gyermek nélküli, illetve egyszemélyes háztartások
számának gyarapodása

A magyar állateledel-piac mozgatórugói
■

A kalória-lefedettség növekedése
• 100 macskatartóból 35 használ előregyártott eledelt.
• 100 kutyatartóból 26 használ előregyártott eledelt.

■

Értékbeli növekedés
• A prémium és szuperprémium szegmens növekedése miatt
az 1 kg állateledelre jutó árbevétel is növekszik.

■

A fajták kedveltségének változása
Az urbanizáció miatt jellemzően egyre több kistestű kutyát
tartanak. A kistestű kutyák gazdaságosabban etethetők
prémium és szuperprémium eledelekkel,
mint alsó-áras termékekkel.
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AZ ÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA, VILÁGSZERTE
Értékesítés (millió USD)
Régió

2009

Összes növekedés, %

2014*

2004-2009

2009-14*

Világ

52 198

59 198

29,6

13,4

Ázsia-Csendes Óceáni térség**

5 101

5 980

15,1

17,2

Ausztrálázsia

1 609

1 684

24,3

4,6

Kelet-Európa

3 501

4 462

103,3

46,2

Latin-Amerika

6 318

7 653

77,7

21,1

Közel-Kelet és Afrika

492

672

51,7

36,5

Észak-Amerika

19 211

21 738

28,5

13,2

Nyugat-Európa

16 416

17 009

15,3

3,6

A legjobban növekedő térség a Kelet-Európai!

A LEGJOBBAN NÖVEKVŐ KATEGÓRIÁK
Kategória

Növekedés mértéke / év

Macska jutalomfalatok

8%

Prémium kutyaeledel

8%

Egészségmegőrző eleségek

7%

Kutya jutalomfalatok

6%

Prémium macskaeledel

6%

Táplálék-kiegészítők

5%

Gazdaságos kutyaeledel

4%

Középáras kutyaeledel

3%

Középáras macskaeledel

3%

Gazdaságos macskaeledel

3%
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Értékesítési csatornák eloszlása
Magyarországon (%)

A teljes állateledel piac értékbeli forgalma kb. 50 milliárd Ft

Kereskedelmi láncok 58%

Szakboltok 25%

Egyéb 12%

Online kereskedelem 5%
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Az állateledel szakcsatorna
forgalmi megoszlása (%)

A szakcsatorna forgalma kb. 11-12 milliárd Ft

Állateledel boltok 58%

Versenytárs 20%

Tenyésztôk 14%

Állatorvosok 8%
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A kedvenc – gazdi
viszony átalakulása

• A házikedvencek és gazdáik viszonya az elmúlt évtizedben megváltozott.
• Ma már nem elsősorban a hagyományos funkciók miatt (területőrzés, emberi védelem, vadászat, jelzés, terelés
stb.) tartanak a gazdik hobbiállatokat.
• Az emberek egyre inkább családtagként tekintenek kedvenceikre. (Ez a szingli jelenséggel is összefüggésbe
hozható.)
• A családtagként kezelt kedvencnek a gazdiéhoz hasonló minőségű eleséget, és hasonlóan szofisztikált tárgyakat, felszereléseket szeretnének biztosítani (pl. prémium eleségek humán élelem összetevőkkel – a csúcsminőségű
termékek friss alapanyagokból készülnek; kutyaruhák; cicabútorok; táplálékkiegészítők).
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Humán összetevők az állateledelekben és azok hatásai

• Kollagének, koenzimek
• Aloe vera
• Zöld és fehér tea

Szépség

• Savó fehérje
• Spirulina alga
• Aminosavak, Kreatin

Energia

• Omega 3
• Ginko biloba páfrányfenyő
• Ginseng, Lecithin
• Koenzim Q10

• Probiotikum
• Prebiotikum
• Magas rosttartalom

Egészséges agy

Egészséges
felszívódás

• C vitamin
• D vitamin
• Antioxidánsok

Immunrendszer
erősítés

• Omega 3, Szója fehérje
• Bio-activ peptidek
• Könnyen oldódó rostok

Egészséges szív

• Rostok / jóllakottság
• L-carnitine, Omega 3
• Zöld tea kivonat

Súly kontroll
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A szakboltok térnyerése
• A legdinamikusabban növekvő kategóriák
értékesítési helyei a szakboltok.
• Ezen termékek értékesítése tipikusan szak
eladói tudást igényel.
• Tájékoztatni kell a hobbiállat-tulajdonost arról,
hogy mind a kedvenc egészségének megőrzése, mind a gazdaságosság szempontjából
a legmegfelelőbb a szakboltokban található
termékkínálat.

Együtt nagyra növünk!

Mi a franchise?
A franchise termékek és szolgáltatások értékesítésének világszerte jól működő, hatékony módszere, melyben jogilag
és pénzügyileg különálló, független vállalkozások, a franchise átadó és a franchise átvevő működnek együtt a következőképpen:
• A franchise-szerződésben az átadó egy üzleti és szakmai szempontból gondosan kialakított, eredményesen kipróbált, komplex rendszert ad el márkanév-használattal, teljes körű szakmai és vezetési betanítással az átvevőnek, aki
a rendszert díjfizetés ellenében a megállapodott területen használja.
• A franchise-kapcsolatban álló felek egymásra vannak utalva, az egyik fél sikere nagyban függ a másik fél sikerétől.
Akkor járnak jól, ha az együttműködés időtartama alatt kölcsönösen tartják magukat a szerződésben foglaltakhoz,
és egész üzletvitelükre az etikus magatartás a jellemző.
• A franchise vállalkozás nem egyéb, mint biztonságos kapcsolat egy üzleti elgondolást sikeresen megvalósító társaság és a siker megismétlésére szerződő másik vállalkozás között.

Mobil: 06 30 532 3621 • franchise@alpha-vet.hu
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Kedvenceknek
mindent egy helyen!

Az első magyar tulajdonú, állateledelt és -felszereléseket kínáló üzlethálózat, az ALPHAZOO boltjaiban minden megtalálható, amire egy kisállatnak illetve gazdijának szüksége lehet. Áruházaink a lehető legkedvezőbb áron kínálják a
legismertebb és legmegbízhatóbb magyar és külföldi gyártók termékválasztékát.
A hálózat szakmai hátterét az ország legmeghatározóbb, állatgyógyszereket, állateledeleket, és állatfelszerelési cikkeket gyártó és forgalmazó vállalata, több mint 20 éves állatkórházi és állatorvosi szakmai múlttal rendelkező Alpha-Vet
Állatgyógyászati Kft. adja. Szakembereink kiemelkedő tudása és az évtizedek során összegyűjtött tapasztalatok jelentik
a garanciát arra, hogy az ALPHAZOO minden kedvenc számára legmegfelelőbb dolgot kínálja, legyen szó akár fel
szerelésekről, akár eledelekről, akár gyógyszerekről.
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Az ALPHAZOO franchise
a hazai állateledelkiskereskedelemben

• Az ALPHAZOO franchise rendszert azzal a céllal dolgoztuk ki, hogy a háziállatukat családtagként, barátként kezelő,
állatbarát vásárlókat a franchise tagjai kis, vagy közepes méretű, könnyen elérhető szaküzletekben, színvonalas
szaktudásra támaszkodva, egységes arculattal és marketing tevékenységgel támogatva, minőségi állateledelekkel
és kiegészítőkkel, valamint gyakorlati tanácsokkal és igényes eladási kultúrával szolgálják ki.
• Rendszerünk célja, hogy ellensúlyozza a multinacionális vállalatok, hipermarketek térnyerését, emelje az állateledelértékesítés szakmai színvonalát, és a franchise hálózathoz történő csatlakozás lehetőségével megmentse a magyar
állateledel kereskedőket a külföldi tulajdonú hipermarketek üzletpolitikájának eredményeként reális kockázatot jelentő tönkremeneteltől, bezárástól.
• Az ALPHAZOO franchise rendszer tartalmazza mindazokat a piaci ismereteket, szolgáltatásokat, mindazt a
know-how-t, arculatot és védjegyet, eladástechnikát, informatikailag támogatott áruforgalmi nyilvántartási és értékesítési számítástechnikai rendszert, amelyek összességükben képessé teszik az átvevőt a kereskedelmi hálózat
tagjaként való működésre.
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Legyen sikeres az
ALPHAZOO franchise
tagjaként!

• A franchise-ban történő részvétel nagyobb biztonságot jelent, mintha valaki önállóan, saját ötletei, elképzelései
szerint kezd el vállalkozni, hiszen általában egy olyan terméket, szolgáltatást, know-how-t kap, amely gyors piaci
felfutást és forgalmat biztosít.
• Az üzlet kiválasztásában, a raktárkészlet összeállításában, a berendezések kialakításában éppúgy számíthat az
átadó segítségére, mint az árubeszerzésben. Működését folyamatos tanácsadás könnyíti meg, a rendszerfejlesztésből is profitál.
• Színvonalas, már jól ismert márkájú termékeket, szolgáltatásokat értékesíthet.
• Kedvezőbb áron jut az árukhoz, termékekhez, szolgáltatásokhoz, stb., mintha egyedül, kisvállalkozóként próbálná
beszerezni azokat.
• Olyan marketing lehetőségeket élvezhet, amelyekkel önerőből nem rendelkezhetne.
• A bevezetett, kipróbált rendszer vásárlásával csökken az induló tőkeszükséglet, később a működés folyó
költsége, és az anyagi kockázat is kisebb.
• A betanítás, rendszeres oktatás révén általában szaktudás nélkül is elkezdhető a vállalkozás, és az átvevő rendszeresen megkapja az új szakmai ismereteket.
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Érdemes csatlakozni!

Mit kínál Önnek az ALPHAZOO?

Mire van szükség Öntől?

• 20 év szakmai tapasztalatát,

• az idejében felismert üzleti lehetőség

• országos reklámot és marketinget,
• egységes arculati megjelenést,
• betanítást és folyamatos képzést,
• biztos indulást,
• növekvő üzletmenetet,
• szakmai termékválasztékot,
• egyedülálló üzleti lehetőséget,
• végiggondolt üzleti koncepciót,
• folyamatos fejlesztéseket.

kihasználására,
• egy határozott döntésre a vállalkozás
indítására, kibővítésére,
• nyitottságra és vállalkozó kedvre az új
dolgok iránt,
• saját vagy bérelt üzlethelyiségre.
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Legyen a Partnerünk,

A csatlakozott üzletek jellemzői:

• hogy kiemelkedő szakmai hátterünk, szigorú minőségpolitikánk és rendszeres továbbképzéseink
segíthessék a magas színvonalú munkában,
• hogy mindig kedvező feltételekkel, jól szervezett
logisztikára támaszkodva juthasson áruhoz,
• és éljen az alkalommal, hogy egy jól felépített márka
részeként, a márkanevet használva vállalkozása is
azonnal elnyerhesse a vásárlók bizalmát!
• használja ki a lehetőséget, hogy élvezhesse a
hálózat közös erőforrásainak és professzionális
marketingtámogatásának előnyeit!
• ragadja meg az esélyt, hogy hazai vállalkozóként
is a multinacionális kereskedelmi láncok ütőképes
versenytársa lehessen!

• Alapterület: ideálisan 100 m2, földszinti
elhelyezkedés
• Parkolási lehetőség 3-5 autónak, parkolóból
könnyű és gyors bejutás az üzletbe
• Külső arculati elemek használatára alkalmas,
minél nagyobb üzletportál, kirakat felület
• További előny,
ha az üzlet könnyen megközelíthető,
ha esetleg kereskedelmi és/vagy szakmai
centrumban, illetve annak közelében található,
ha élelmiszerbolt, posta, lottózó, gyógyszertár,
egyéb kiskereskedelmi egység látható
közelében van.
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Az elsô hónap tapasztalatai
3 kiskereskedelmi egységben:
Székesfehérvár, Debrecen, Veszprém

Az árbevétel alakulása subfranchise csatlakozás után
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Debrecen

Veszprém
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Lakossági flyerek, Kedvenckártya, Kedvencutalvány
Megjelenés: havonta, 800 000 példányban, az ALPHAZOO üzletek vonzáskörzetében terjesztve
Folyamatos márkaépítés, a hálózat professzionális marketing támogatása.

Kedvenckártya hűségprogram

ALPHAZOO Kedvencutalvány

YA
T
R
Á
K
C
N
E
KEDV
Vásáro

spóro
ljon és

yszerre
ljon, eg

!

ALPHAZOO Franchise

Járjuk együtt a siker útját!

ALPHAZOO üzletek, országszerte
ALPHAZOO
Partner
Leányfalu

ALPHAZOO
Partner
Solymár

ALPHAZOO
ALPHAZOO Veresegyház
Dunakeszi

ALPHAZOO
Partner
Pomáz

ALPHAZOO
VáciIII.út

ALPHAZOO
Törökbálint

XII.

IV.

ALPHAZOO
Partner
XIV.Egyetem

XIII.
I.

V.

VI.
VII.

XVI.

VIII.

ALPHAZOOX.
Belváros

XVII.

IX.

XI.

ALPHAZOO
Outlet

XIX.

ALPHAZOO
Partner
XXII.
Csepel

XX.

XVIII.

ALPHAZOO
XXIII.
Soroksár

ALPHAZOO
Partner
Párkány
ALPHAZOO
Partner
Tata

ALPHAZOO

Veszprém

ALPHAZOO

Székesfehérvár

Teskánd

ALPHAZOO
Maglód

XXI.

ALPHAZOO
Partner
Tatabánya

ALPHAZOO
Partner

ALPHAZOO
Partner
Siófok

ALPHAZOO - Budapest és Pest megye

ALPHAZOO
Csömör
ALPHAZOO
Partner
Mátyásföld

XV.

ALPHAZOO
II.
Óbuda
ALPHAZOO
Budakeszi

ALPHAZOO
Gödöllő

ALPHAZOO
Partner
Páskomliget

ALPHAZOO
Partner
Balassagyarmat

ALPHAZOO
Partner
Gyöngyös

ALPHAZOO
Miskolc
ALPHAZOO
Partner
Eger

ALPHAZOO KÖZPONT
Székesfehérvár
ALPHAZOO Partner

ALPHAZOO
Partner
Tamási

ALPHAZOO
Kiskunfélegyháza

ALPHAZOO
Partner
Dombóvár
ALPHAZOO
Partner
Pécs

A megnyílt üzletekről bővebb információ a www.alphazoo.hu oldalon.

ALPHAZOO
Partner
Kisvárda

ALPHAZOO
Partner
Szeged

ALPHAZOO
Partner
Debrecen

ALPHAZOO
Partner
Nyíregyháza
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Sub-franchise kategóriák
Üzlet méret
Kategória

Eladótér alapterület (m2)

Kötelezően tartandó cikkek
száma (EAN kódonként)

Minimális havi nettó
vásárlás Alpha-Vet Kft.-től

XS

30-50

500-1000

10.000 Ft/m2

S

51-100

1000-1500

10.000 Ft/m2

M

101-150

1500-2500

10.000 Ft/m2

L

151-250

2500-4000

10.000 Ft/m2

XL

251 felett

4000 felett

10.000 Ft/m2

Az egyszeri belépési díj az ALPHAZOO franchise rendszerbe
„XS” méretű üzlet esetén

400.000 Ft+Áfa, azaz négyszázezer Ft+Áfa

„S” méretű üzlet esetén

800.000 Ft+Áfa, azaz nyolcszázezer Ft+Áfa

„M” méretű üzlet esetén

1.250.000 Ft+Áfa, azaz egymillió-kettőszázötvenezer Ft+Áfa

„L” méretű üzlet esetén

1.500.000 Ft+Áfa, azaz egymillió-ötszázezer Ft+Áfa

„XL” méretű üzlet esetén

1.750.000 Ft+Áfa, azaz egymillió-hétszázötvenezer Ft+Áfa

A havonta fizetendő fix ALPHAZOO franchise díj összege üzletenként
„XS” méretű üzlet esetén

15.000 Ft+Áfa, azaz tizenötezer Ft+Áfa

„S” méretű üzlet esetén

18.000 Ft+Áfa, azaz tizennyolcezer Ft+Áfa

„M” méretű üzlet esetén

25.000 Ft+Áfa, azaz huszonötezer Ft+Áfa

„L” méretű üzlet esetén

35.000 Ft+Áfa, azaz harmincötezer Ft+Áfa

„XL” méretű üzlet esetén

50.000 Ft+Áfa, azaz ötvenzezer Ft+Áfa

A havonta fizetendő reklám-marketing hozzájárulás összege az üzletnyitás időpontjától számítottan üzletenként, Átadótól vásárolt havi mennyiségek (forgalom) alapján
„XS” méretű üzlet esetén

2%, de min. 15.000 Ft+Áfa, azaz tizenötezer Ft+Áfa

„S” méretű üzlet esetén

2%, de min. 15.000 Ft+Áfa, azaz tizenötezer Ft+Áfa

„M” méretű üzlet esetén

2%, de min. 30.000 Ft+Áfa, azaz harmincezer Ft+Áfa

„L” méretű üzlet esetén

2%, de min. 50.000 Ft+Áfa, azaz ötvenezer Ft+Áfa

„XL” méretű üzlet esetén

2%, de min. 70.000 Ft+Áfa, azaz hetvenezer Ft+Áfa
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CSATLAKOZZON A DÍJNYERTES ALPHAZOO FRANCHISE-HOZ!
• Legyen a partnerünk, hogy kiemelkedő szakmai hátterünk, szigorú minőségpolitikánk
és rendszeres továbbképzéseink segíthessék a magas színvonalú munkában!
• Fogadja el ajánlatunkat, hogy mindig kedvező feltételekkel, jól szervezett logisztikára
támaszkodva juthasson áruhoz!
• Éljen az alkalommal, hogy egy jól felépített márka részeként, a márkanevet használva
vállalkozása is azonnal elnyerhesse a vásárlók bizalmát!
• Használja ki a lehetőséget, hogy élvezhesse a hálózat közös erőforrásainak és
professzionális marketingtámogatásának előnyeit!
• Ragadja meg az esélyt, hogy hazai vállalkozóként is a multinacionális kereskedelmi
láncok ütőképes versenytársa lehessen!

Alpha Zoo Kft.
8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
Mobil: 06 30 532 3621 • franchise@alpha-vet.hu • www.alphazoo.hu
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