
 

Franciza 
BARRIER®

Pregăteşte-te
pentru

succes!

De ce să alegi
o franciză BARRIER ?

Motivele pentru care să începi
afacerea BARRIER acum!

BARRIER® propune un model de 
business profitabil, beneficiind 
atât de experienţa și cunoștinţele 
personalului specializat, cat şi de
notorietatea brandului. 
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BARRIER ®  - este marcă înregistrată 
a  SC Electric Plus SRL şi este un 
brand puternic, sub umbrela căruia 
veţi găsi numai produse de înaltă 
calitate, concepute cu ajutorul 
tehnologiilor de ultimă oră și a celor 
mai bune materiale.

De calitatea produselor Barrier®  se bucură deja mii de 
români. Ne dorim ca, în viitor, numărul acestora să crească. 

De aceea, relaţia cu partenerii și clienţii noștri este foarte 
importantă pentru noi.

>200
DE PARTENERI

15
MILIOANE DE EURO
CIFRĂ DE AFACERI

>500
DE ANGAJAŢI

72%
NOTORIETATE 

BRAND

>700
UNITĂTI PRODUSE

IN FIECARE ZI

4
HALE DE PRODUCŢIE

CONSTRUITE PE 3.5HA

Franciza BARRIER® oferă un concept unic de 
prezentare, imaginea unui magazin primitor, 

echipat cu mobilier modern poziţionat eficient, 
mostre și exponate care reflectă înalta calitate a 

produsului final, asigurat de un proces de 
producţie modern și un montaj efectuat de 

personal calificat.

Produsele BARRIER® pot fi folosite la toate           
tipurile de construcţii civile și industriale, de la 
hale de producţie și depozitare, până la spaţii 

publice și locuinţe unde se dorește performanţă 
energetică și siguranţă, elemente foarte 

importante în viaţa de zi cu zi.
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Dorim să ne dezvoltăm impreună cu 
parteneri a căror principii de viaţă şi 
în afaceri să se ghideze după 
aceleaşi repere ca şi BARRIER®.

În urma unui studiu realizat de cercetătorii americani, 
s-a demonstrat că lipsa experienţei întreprinzătorilor

face ca 9 din 10 afaceri noi să falimenteze în primii 5 ani. 
În ceea ce privește afacerile în sistem franciză, 8 din 10 

afaceri supravieţuiesc după primii 5 ani. 

Nu trebuie să parcurgi etapele grele necesare 
unei afaceri noi. Nu pierzi timp, bani, nu te 
împotmolești în diferite probleme inerente 

oricărui început. Îţi punem la dispoziţie toată 
experienţa echipei BARRIER® în timp și ne 
dedicăm direct împreună cu tine pentru ca 

business-ul tău să funcţioneze.

Cumperi o afacere la cheie (de-a gata). 
Sistemul funcţionează deoarece afacerea și-a 
dovedit profitabilitatea. Conceptul francizelor 

BARRIER® este rentabil, aspect verificat și 
prezentat în toate proiecţiile financiare. 

Francizatul cumpără o afacere gata concepută, 
mentinând astfel riscul minim.

Costuri mici în comparaţie cu ce oferă alte 
francize. Franciza BARRIER® oferă o afacere 

solidă, cu șanse foarte mari de dezvoltare 
succesivă. Cu o investiţie de 5.000 euro, puteţi 

consolida un business care va aduce 
un profit consistent lunar.

Relaţia directă cu producătorul. Între francizor 
și francizat nu intervin terţe persoane care 

influentează preţul, francizatul beneficiază de 
cele mai bune oferte de preţ.

Suntem diferiţi!
               Designul unic al francizelor noastre şi 

elementele de identitate vizuală atrag 
publicul şi ajută ca punctele de vânzare să fie 

uşor de reţinut şi memorat.

5 MOTIVE PENTRU CARE SĂ ÎNCEPI 
AFACEREA BARRIER® ACUM!

una din cele mai mari companii de 
profil 
cea mai importantă investiţie din 
ultimii ani facută de o firma de 
tâmplărie din ţară şi cele mai noi 
linii complet automatizate 
cele mai moderne utilaje atât 
pentru foliere cât și pentru 
curbare
capacitate de producţie foarte 
mare
istoric bun: de 19 ani pe piaţa
evoluţie financiară pozitivă: 8-10% 
pe an
personal specializat și calificat 
continuu
campanii susţinute de marketing; 
inclusiv pentru partenerii noștri 
francizaţi
un brand cu notorietate dovedită
susţinerea unor evenimente de 
mare impact social

Atuurile BARRIER®
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CURSURI ȘI TRAINING SUSŢINUTE ÎN CADRUL 
ACADEMIEI BARRIER®

     Obiectivul Academiei BARRIER® este de a specializa 
toate persoanele implicate: începând de la manageri, 

resurse umane , agenţi vânzări,  persoana de showroom,
până la echipele de măsurători și montaj.

Cursurile și trainingurile Academiei sunt la cel mai înalt 
nivel și asigură partenerilor francizaţi toate elementele 
de competitivitate. Pachetul de servicii conţine cursuri 

susţinute de cei mai buni traineri din domeniu.

     Ne adresăm celor ce-și doresc o afacere sigură și 
profitabilă: nu numai celor fără experienţă în domeniu, 

ci și celor fără experienţă în business. Veţi primi 
consultanţă, training şi suport atât dumneavoastră cât 
și personalului angajat pentru a învăţa să conduceţi și 

să dezvoltaţi perfect această afacere.

    Ne adresăm specialiștilor, cei care deja lucrează în 
acest domeniu și doresc să se alăture unei firme 

puternice, simţind nevoia unui progres.

Direcţiile de dezvoltare pe care vi le propunem pun 
accent atât pe creşterea nivelului de cunoştinţe despre 

produsele, serviciile si procedurile Barrier, cât şi pe 
îmbunătaţirea abilitaţilor specifice de vânzare, 

comunicare şi relaţionare cu clienţii. Prin aceste două 
direcţii dorim să contribuim la performanţele afacerii 

dumneavoastră şi la desfaşurarea unui act de vanzare 
conform standardelor unui lider de piaţă care doreşte 

să păstreze şi să-şi consolideze această poziţie.

Cursurile Academiei BARRIER® ridică nivelul de 
cunoștinţe pentru afacerile moderne.
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Produsele noastre sunt fabricate doar pe bază de 
comandă. Ne dorim sa oferim clienţilor BARRIER® 

încrederea că în magazinele noastre vor găsi 
informaţii corecte și complete, raportate nevoilor 

proprii şi oferite de personal specializat.

Poziţionarea ca specialist pe piaţă și 
în mintea consumatorilor obligă 
foarte mult la calitate și standarde 
ridicate pentru vânzător.
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Scurt istoric companie

Înfiinţată  în anul 1995 ca o afacere de familie, 
Electric Plus, compania prin care se produce şi 

comercializează brandul BARRIER® s-a transformat 
într-una din cele mai puternice de pe segmentul 

producătorilor de tâmplărie din PVC.

În prezent își desfășoară activitatea pe teritoriul 
României printr-o reţea de peste 200 de parteneri

și în câteva ţări din Uniunea Europeană. 
În companie lucrează peste 500 de specialişti.

Cifra de afaceri de aproximativ 15 milioane de euro 
situează Electric Plus pe primul loc în România ca și 

partener Rehau și în primii 10 din Europa. 

În urma investiţiei finalizate în 2014, deţinem cel mai 
modern complex de producţie de ferestre și uși din ţară.

În prezent sunt disponibile utilaje pentru producţia de 
ferestre şi uşi PVC, foliere profile, curbare profile, 

producţia de uşi de garaj, uşi industriale şi rulouri, iar 
din anul 2015 se va începe şi producţia de sticlă 

termoizolantă.

În efortul de a asigura cel mai înalt 
grad de confort posibil, BARRIER® se 
bazează pe un aliat puternic, cu o 
experienţă de peste 50 de ani în 
producerea profilelor de calitate și care 
se adaptează perfect cerinţelor 
clienţilor: sistemele de profle REHAU. 
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 cERCETEAZĂ
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3 pași simpli pentru a deveni francizat

INFORMEAZĂ-TE
Intră pe www.francizabarrier.ro și află informaţii

 despre sistemul nostru de franciză. 
Urmărește-ne pe Facebook și Youtube pentru a fi 

la curent cu produsele, noutăţile și
 campaniile noastre.

CERCETEAZĂ
- Participă la ședinţe de informare dedicate

 viitorilor parteneri francizaţi.
- Vizitează un showroom al francizei, studiază 

produsele vezi cum sunt percepute de clienţi, intră 
în atmosfera specifică BARRIER®

- Viziteaza fabrica si beneficiază de o experienţă 
directă despre cum realizăm produsele BARRIER®

- Solicită şi analizează un studiu real de caz.

ÎNSCRIE-TE
Este foarte simplu! 

După ce ai trecut de pasii de mai sus, nu aștepta: 
completează formularul de înscriere! 

Îl găsești pe site-ul www.francizabarrier.ro

Trimite formularul direct de pe site sau 
printează-l și trimite-l scanat la adresa 

dedicată: contact@francizabarrier.ro

După ce primim si analizăm formularul completat 
de tine, vei fi contactat pentru următorii pași. 

INFORMEAZĂ-TE

1

ÎNSCRIE-TE

3

Acum eşti doar la 
un pas distanţă 
de reuşită!
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www.francizabarrier.ro
Copyright Barrier® 2014

În încheiere, dorim să vă felicităm pentru interesul 
pe care l-aţi acordat acestei broşuri. 

Aceasta lectură vă poate ajuta să înţelegeţi mai 
bine conceptul de franciză BARRIER®.

Dacă lecturând aceste informaţii veţi decide
să faceţi următorul pas, consilierii de francize 

vă vor sta la dispoziţie cu informaţii.

Va mulţumim!
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