
Bij Fogarolli hebben we op iedere (on)denkbare plek onvergetelijk koffie-ervaringen 
gerealiseerd: tijdens grote concerten en festivals, maar ook op kleine besloten 
bijeenkomsten. Met onze rode mobiele koffietuktuks kunnen onze fantastische Barista 
Partners overal heerlijke koffie serveren aan kwaliteitsbewuste klanten.

Word een 
Fogarolli koffie-ondernemer 

EEN GELDMACHINE
Fogarolli maakt het mogelijk om ondernemer te worden en je eigen succesvolle koffie-
barconcept te runnen, zonder enorme investeringen te doen. De tuktuk is zo gebouwd dat 
deze nagenoeg overal geplaatst en gebruikt kan worden. Binnen en buiten. Je hebt maar een 
paar vierkante meter nodig om je te installeren en heerlijke, winstgevende koffie te serveren.



4 redenen om je
bij de Fogarolli-familie 
te voegen

Fogarolli geeft je graag de vrijheid en de flexibiliteit om succes te boeken. 
Jij bepaalt wanneer en waar je wilt werken. En waar je ook bent, de sterke 
visuele identiteit en de unieke tuktuk van Fogarolli zetten jou in het middelpunt 
van de belangstelling.

 1 SOLIDE MERK EN BEWEZEN CONCEPT

Bij Fogarolli garanderen we vrijheid van concurrentie, zodat je je geen zorgen hoeft te 
maken je klanten en favoriete locaties te verliezen. Zo heeft iedereen gelijke kansen 
om succesvol te zijn.

 3 VRIJE CONCURRENTIE

Je krijgt alles wat je nodig hebt om direct aan de slag te gaan. Van state-of-the-art 
apparatuur tot het Fogarolli Business System, dat je helpt je onderneming te stroom-
lijnen en je klanten van dienst te zijn.

 2 PLUG AND PLAY

Je krijgt een uitgebreide training in voedselhygiëne en het bedienen van de 
tuktuk en apparatuur van Fogarolli. De Fogarolli Sales Accelerator geeft je tips 
en tricks om je bedrijfspotentieel te maximaliseren.

 4 ONDERSTEUNING VOOR JOUW SUCCES

Om een succesvolle Fogarolli
Barista Partner te worden, moet  
je een ondernemend karakter hebben 
een service- en verkoopgericht zijn.

Je moet open en nieuwsgierig zijn,
maar nog belangrijker, er altijd naar
streven iemand een topdag te 
bezorgen door je aanwezigheid 
en je barista skills.
 

De 3 stappen 
om een 
Fogarolli 
Barista Partner 
te worden

 STAP 1 – INTRODUCTIE

Wat is Fogarolli?
Wie ben jij?
Het concept

  STAP 3 - TRAINING

Uitgebreide training
Fogarolli Sales Accelerator
On-the-job-training

  STAP 2 - BUSINESSPLAN

Financiële planning
Onze overeenkomst
De handleiding



Email: franchise@fogarolli.com  Phone: +46 (0) 416 – 58 88 80 
www.fogarolli.com

KLINKT INTERESSANT?
Neem contact met ons op en laat ons weten waarom jij een geschikt 

toekomstig lid van de Fogarolli-familie bent.


