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O NAS
Biznes pod marką Makarun  w krótkim czasie 
ewoluował z mobilnej spaghetterii na kampusie 
studenckim do rozbudowanego systemu 
franczyzowego. Idea utworzenia formatu 
biznesowego jakim są spaghetterie powstała  
w wyniku połączenia inspiracji tradycyjną, włoską 
kuchnią oraz możliwości wprowadzenia świeżego, 
zdrowego konceptu fast food. 

W przeciągu 9 lat firma stworzyła sieć 33 punktów 
gastronomicznych, z powodzeniem wprowadzając 
koncept również zagranicę. Obecnie spaghetterie 
pod szyldem Makaruna obejmują swym zasięgiem 
17 miast. Wynik ten osiągnęliśmy dzięki połączeniu 
doświadczenia, kreatywności, wiedzy  o potrzebach 
klientów oraz dzięki zbudowaniu profesjonalnego 
zespołu, w ramach którego utworzone są dwa 
działy główne - Supportu oraz Rozwoju. Dział 
Supportu odpowiedzialny jest za stałe wsparcie 
działań Franczyzobiorców z kolei Dział Rozwoju 
odpowiada za implementację nowych technologii 
począwszy od koncepcji aż po samo wdrożenie. 
Dodatkowo uruchomiliśmy nowe lokale pod 
markami „U Hindusa” i „Al Dente”.

Przemysław Robert
TYMCZYSZYN

GRUPA MAKARUN JEST WŁAŚCICIELEM MAREK: 

Marcin
SZWORAK
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ROZWÓJ

33 LOKALE
otwarte w niespełna 8 lat na terenie całej Polski oraz za granicą w formule 
lokali galeriowych, miejskich, pawilonów gastronomicznych oraz food 
trucków. Sieć posiada również 6 lokali własnych.

w konkursie Food Business Awards.

sprzedanych porcji na przestrzeni 9 lat.

NAJLEPSZY FAST FOOD W POLSCE

PONAD 7 MILIONÓW
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WSPÓŁPRACA
Z GASTROMALL

Z końcem 2018 r. została podpisana 
umowa o współpracy pomiędzy 
Gastromall Group a właścicielami marki 
Makarun. Głównym celem współpracy 
jest osiągnięcie wzrostu przychodów 
i zysków z rynku, przy wykorzystaniu 
dużej skali efektu synergii. Większa 
skala, zakres działania i potencjał ze 
wspólnego przedsięwzięcia wpłyną 
na wzrost długoterminowej wartości 
współpracujących przedsiębiorstw oraz 
ich franczyzobiorców. Dzięki współpracy 
obydwie marki uzyskają również większą 
elastyczność i dostęp do atrakcyjnych 
lokalizacji.  



HISTORIA OTWARĆ

liczba
punktów

rok
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REDESIGN MARKI
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#HOW DO YOU EAT     
YOUR PASTA 
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FOOD TRUCK
ZDJĘCIA
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FOOD TRUCK
ZDJĘCIA
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FOOD TRUCK
ZDJĘCIA
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„Jestem bardzo 
usatysfakcjonowana 

z podejścia firmy Makarun 
do relacji z franczyzobiorcą, 

doceniłam zwłaszcza 
jakość szkolenia 

przeprowadzonego przez 
Panią Igę i Panią Agnieszkę, 

a sam Food Truck to 
cacko najwyższej jakości 
z wieloma praktycznymi 

udogodnieniami”

Aleksandra Chacińska
Franczyzobiorczyni 

z Krakowa

OPINIE
FRANCZYZOBIORCÓW
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PRZYCHODY FOOD TRUCKA 
FRANCZYZOWEGO MAKARUN
Kraków

Obrót brutto: 49 979, 53 ZŁ Ilość dni otwartych: 29

Średni obrót netto: 1586 ZŁ 

Najwyższy obrót dzienny: 2828 ZŁ

Najniższy obrót dzienny: 738 ZŁObrót netto: 46 005, 52 ZŁ

ZYSK: 11 500 ZŁ



ZYSK FRANCZYZOBIORCY
Wariant: wynajem
Kalkulacja realnych wyników dla jednego miesiąca dla lokalu w nowej koncepcji

26 26

85 85

23,82 zł 11,91 zł

=
==

**

**

--
52 642 zł 16 767 zł 26 321 zł 9 554 zł

dni sprzedażowe 
w miesiącu

dni sprzedażowe 
w miesiącu

średnia dzienna liczba 
sprzedanych porcji

średnia dzienna liczba 
sprzedanych porcji

średnia ważona cena 
sprzedanych porcji

koszt produkcji jednej 
porcji

miesięczny koszt całkowity
prowadzenia spaghetterii

miesięczny obrót miesięczny 
koszt produkcji

Zysk 
franczyzobiorcy

11,91 zł
zysk z jednej porcji

11,91 zł
koszt produkcji jednej 

porcji

23,82 zł
średnia ważona cena 

sprzedanych porcji
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ZYSK FRANCZYZOBIORCY
Wariant: zakup 
Kalkulacja realnych wyników dla jednego miesiąca dla lokalu w nowej koncepcji

26 26

85 85

23,82 zł 8,34 zł

=
==

**

**

--
52 642 zł 22 149 zł 18 425 zł 12 068 zł

dni sprzedażowe 
w miesiącu

dni sprzedażowe 
w miesiącu

średnia dzienna liczba 
sprzedanych porcji

średnia dzienna liczba 
sprzedanych porcji

średnia ważona cena 
sprzedanych porcji

koszt produkcji jednej 
porcji

miesięczny koszt całkowity
prowadzenia spaghetterii

miesięczny obrót miesięczny 
koszt produkcji

Zysk 
franczyzobiorcy

15,48 zł
zysk z jednej porcji

8,34
koszt produkcji jednej 

porcji

23,82 zł
średnia ważona cena 

sprzedanych porcji
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WARUNKI WYNAJMU
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Otrzymujesz pojazd w wynajmie oraz 
kasę fiskalną wraz z system POS, pierwsze 
zatowarowanie, ubezpieczenie pojazdu na 1 rok 
w cenie

Czterodniowe szkolenie wraz z przekazaniem 
know-how w cenie kosztów inwestycyjnych

Dostęp do materiałów graficznych, 
wypracowanego menu oraz atrakcyjnej marki

Gwarantowany koszt produkcji i marża

Koszty inwestycyjne

29 000 zł netto

Koszt najmu pojazdu

2 000 zł

Brak opłat franczyzowych

Food Cost Gwarantowany

50%

MAKARUN FRANCZYZOBIORCA



WARUNKI ZAKUPU
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Otrzymujesz pojazd w wynajmie oraz 
kasę fiskalną wraz z system POS, pierwsze 
zatowarowanie, ubezpieczenie pojazdu na 1 rok 
w cenie

Czterodniowe szkolenie wraz z przekazaniem 
know-how w cenie kosztów inwestycyjnych

Dostęp do materiałów graficznych, 
wypracowanego menu oraz atrakcyjnej marki

Gwarantowany koszt produkcji i marża

Zakup już od

60 000 zł netto

Miesięczna opłata franczyzowa

7%

Opłata franczyzowa

1 zł netto

Food Cost Gwarantowany

35%

MAKARUN FRANCZYZOBIORCA
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LOKAL W GALERII HANDLOWEJ
ZDJĘCIA
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LOKAL W GALERII HANDLOWEJ
ZDJĘCIA
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WYSPA
ZDJĘCIA
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WYSPA
ZDJĘCIA
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LOKAL W BIUROWCU
ZDJĘCIA
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LOKAL W BIUROWCU
ZDJĘCIA
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LOKAL W ALGIERII
WIZUALIZACJA
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CELE I WARTOŚCI

STOSUNEK JAKOŚCI 
DO CENY

jest najlepszym przykładem na 
to, że niedrogi posiłek może być 

zdrowy i wysokiej jakości.

nowa architektura wnętrz oraz 
odświeżenie wizerunku we 

współpracy z jednymi z najlepszych 
specjalistów w branży.

Dzięki Food Truckowi to 
Przedsiębiorca decyduje o tym gdzie 
i kiedy pracuje, a poziom ryzyka 
związanego z inwestycją można 
ograniczyć do totalnego minimum.

pełen kompetentnych i starannie 
dobranych pracowników.

MOBILNOŚĆREDESIGN MARKI  
BY SCHWITZKE GÓRSKI

DOŚWIADCZONY 
ZESPÓŁ
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MENU

Bolognese

Spinacio

Carbonara

Currygodny

Pomidorowy z soczewicą

Pomodoro con pollo

Spinacio con pollo

Currygodny con pollo

mały

20,90 zł

20,90 zł

20,90 zł

20,90 zł

20,90 zł

20,90 zł

20,90 zł

20,90 zł

duży

22,90 zł 

22,90 zł 

22,90 zł 

22,90 zł 

22,90 zł 

22,90 zł 

22,90 zł 

22,90 zł
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obrót
dzienny

Lokal w starej koncepcji 
w lokalizacji w pasażu handlowym

Lokal w nowym designie  
w Galerii Forum w Gliwicach
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PRZYKŁADOWE PRZYCHODY
LOKALU MAKARUN
porównanie nowej i starej koncepcji
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BOLOGNESE

S
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POMODORO
CON POLLO

POMIDOROWY
Z SOCZEWICĄ

CURRYGODNY
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#how do you
eat your pasta



INFORMACJE
PRAWNE
Niniejszy Folder Franczyzowy ma charakter informacyjny 
 i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 661 
Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów 
prawnych. 

Informacje podane w niniejszym folderze są przybliżone. 
Warunki i wartości przedstawione w Folderze 
Franczyzowym zostaną zawarte i potwierdzone w Umowie 
Franczyzowej. 

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym folderze są 
poufne, a rysunki i zdjęcia nie mogą być wykorzystane bez 
zgody autora tj. MAKARUN SP. Z O.O. SP.K. 

Informacje zawarte w niniejszym folderze dotyczą 
warunków rozpoczęcia współpracy od stycznia 2019 roku. 
Opisane warunki współpracy jednocześnie dotyczą tylko 
 i wyłącznie Franczyzobiorców chcących rozpocząć swoją 
działalność na terenie Polski.
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KONTAKT

Przemysław Robert
TYMCZYSZYN
współwłaściciel sieci

+48 694 559 453
przemek@makarun.pl

Marcin
SZWORAK
współwłaściciel sieci

+48 691 254 638
marcins@makarun.pl



Makarun Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Przykopy 5
30-612 Kraków 

NIP: 6793178870
KRS: 0000765506


