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Kisállatoknak 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.

Biztos szakmai háttér
A hálózat szakmai hátterét az ország legmeghatározóbb, állatgyógyszereket, állateledeleket, és állatfelszerelési cikkeket
gyártó és forgalmazó vállalata, a 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 felszerelésekről, akár eledelekről, akár
gyógyszerekről.

Elkötelezett szakembergárda
Magyarország egész területén jelen vagyunk, s arra törekszünk, hogy minden területen szakképzett kollégák lássák el
feladataikat. Munkatársaink mindig készséggel állnak a vásárlók, az érdeklődők és partnereink rendelkezésére szakmai tanácsaikkal. Számunkra nemcsak üzleti érdek, hogy vásárlóink
elégedettek legyenek, hanem érzelmi kérdés is, hiszen összeköt minket a közös szenvedély, az állatok szeretete.

Amire kedvence tartásához szüksége lesz
Kedvencünknek a megfelelő eledelen kívül szüksége van még különféle eszközökre, felszerelésekre. Magától értetődő az etetőés itatótál, vagy a póráz, kölyköknél a játék, de az állat tartása során újabb és újabb igények merülhetnek fel. Tudjuk, hogy egy
kutyusnak és akár a cicának, vadászgörénynek is szüksége lesz pórázra és nyakörvre, szállítóra, ha állatorvoshoz visszük. A közös
kikapcsolódáshoz, vagy kedvencünk unalma elűzéséhez különféle, egészségre nem ártalmas játékot kínálunk, annak érdekében,
hogy ne a bútorokon élje ki vadászösztöneit.
Emellett állataink számára is elengedhetetlen, hogy megfelelő ápolásban részesüljenek ahhoz, hogy egészséges és jókedvű
barátaink maradjanak. Vedléskor kefe, fürdetéshez sampon, a bolhák és kullancsok ellen a megfelelő készítmények, hideg ellen
védőruha is megtalálhatók polcainkon.
Egzotikusabb állatok, mint pl. hüllők, halak vagy madarak tartásának a feltételeit is biztosítjuk: terráriumokat, akváriumokat, kalitkákat, ketreceket – ezek közül azt kell kiválasztanunk, amelyik mind méretében, mind anyagában a mi állatunk tartására alkalmas.
A fenti lista közel sem teljes, de az ALPHAZOO áruházak több, mint 10.000 különféle termékkel várják a Gazdikat, és minden kérdésre megoldást nyújtanak.

Mi kerül a tálba?
Ez nem is kérdés, természetesen a legkiválóbb minőségű állateledel!
Kedvence táplálása velünk nem jelent majd problémát, mert az állateledelek széles palettáját megtalálja nálunk, legyen
szó kutyáról, cicáról, rágcsálóról, halról, hüllőről vagy madárról. Annak, aki állatot tart, jól kell tudnia, hogy állata milyen
táplálékot, azt milyen gyakran és milyen mennyiségben igényli. Fontos tudni, hogy kutyáink és cicáink húsevők, akiknek
ugyan szükségük van növényi eredetű anyagokra is, de csak meghatározott mennyiségben.
Az ALPHAZOO üzletekben szakértő eladóink minden esetben segítenek a
megfelelő tápok, eledelek kiválasztásában, melyek között az összes ismert
márka megtalálható, konzerv vagy száraztáp formájában. A különféle tápok
ára általában jól tükrözi a minőségüket: minél drágább egy táp, annál jobb
minőségű alapanyagokból, és annál korszerűbb technológiával állították
össze. Vagyis olyan táp nem létezik, melynek minősége a legjobbak között
van, ára viszont jelentôsen alacsony a többi hasonló termékhez képest.
Fontos tudni, hogy a tápok beltartalma és fizikai formája között semmilyen
összefüggés nincs, tehát a száraztáp ugyanolyan jó mint a konzerv, vagy
az alutasakos eledel, a lényeg mindig csak az adott táp minőségén, valamint a megetetendő mennyiségében rejlik.

Találjon új barátra nálunk!
Az ALPHAZOO üzletek azért is különlegesek,
mert élőállat részlegünkön azonnal megveheti új kedvencét, legyen az rágcsáló, madár,
hal vagy hüllő. Állataink egészségét rendszeres
állatorvosi ellenőrzéssel óvjuk, így garantálva új
kedvence jókedvét és vitalitását.

A jövő tervei
Legfontosabb célunk, hogy 2012 végére minden 20.000 lakosú
településen jelen legyen az ALPHAZOO hálózat, így biztosítva,
hogy Magyarországon mindenhol könnyen elérhetőek legyünk. Ehhez várjuk olyan vállalkozók jelentkezését, akik csatlakozni kívánnak
az ALPHAZOO franchise lánchoz.
Választékunk folyamatos bővítésével, szolgáltatásaink színvonalának magas szinten tartásával, szakértő tanácsadással és rendszeres
programokkal pedig azt kívánjuk elérni, hogy az ALPHAZOO üzlethálózat legyen a gazdik első választása, ha kedvencükről van szó.

Leendő Franchise Partnereknek
Megfigyelhető, hogy az állateledel értékesítés az élelmiszer jellegű kereskedelemmel mutatja a legnagyobb hasonlóságot.
Mi történt az élelmiszer kereskedelemben az elmúlt évtizedben? A független élelmiszer-üzletek száma és részaránya jelentősen csökkent, míg a hálózatban működő üzletek száma, piaci részesedése jelentősen nőtt!
Növekedjünk együtt!
Sub-franchise Partner lehet olyan vállalkozás, amely átveszi a franchise gazdától az üzlet működtetés teljes rendszerét.
• A csatlakozott partner üzlethelyisége lehet saját, illetve bérlemény
• A bérlemény lehet a franchise átadó által megszerzett frekventált kereskedelmi centrumban lévő üzlethelyiség is
• A know-how (azaz sokéves tapasztalat) alapján történő üzemelés
• Üzletméret nagyságától függő kategóriák, kategóriák szerinti egységes áruválaszték, a franchise saját márkás termé
keinek értékesítése
• Professzionális marketingtámogatás (flyer-lakossági szórólapok, óriásplakátok, fix grafikás iránymutatók, világítótáblák,
PR cikkek, brand építés, internet, szakmai fórumok)

ALPHAZOO üzletek, országszerte
A már megnyitott üzletekről a www.alphazoo.hu oldalon talál bővebb
információt.
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