
FRANCZYZA
Jak otworzyć własny salon Greenpoint

Jeżeli masz zapał do pracy, a moda jest Twoją pasją dołącz do naszego 
zespołu sieci sklepów Greenpoint w całej Polsce! 



GREENPOINT W LICZBACH



1992 powstanie firmy

Ok. 1,5 mln produktów 

trafia rocznie do szaf polskich klientek

Zatrudniamy ok. 500
pracowników w całej Polsce

Ponad 134 sklepy działa 

pod szyldem marki Greenpoint

Korzystamy z 50 jakości 

materiałowych

Kolekcja liczy aż 

750 462 sztuk

420 modelokolorów jest w 

aktualnej ofercie firmy



KAMPANIA JESIEŃ ZIMA 18/19



KOLEKCJA JESIEŃ ZIMA 18/19

Komfort, kobiecość i klasyczna elegancja to trzy

najważniejsze hasła, którymi kierują

się projektantki Greenpoint. Wierząc w prostotę

formy i podkreślenie delikatnej, kobiecej natury

stworzyły kolekcję Jesień Zima 2018/2019.



Ubrania Greenpoint zaprojektowane przez

kobiety dla kobiet to dobrze skrojone

i przyjemne w noszeniu modele, które dodadzą

pewności siebie w każdej sytuacji.

W nadchodzącym sezonie znajdziemy zatem

ubrania idealne na sezon przejściowy: zwiewne

bluzki w kwiaty i kratę, dżinsy, sukienki

z cienkiego denimu oraz miękkie kardigany na

pierwsze chłody.

www.greenpoint.pl 
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W kolekcji nie zabrakło również

propozycji do pracy. Klasyczne fasony

bluzek i koszul wzbogacone zostały

modnymi kokardami, falbankami oraz

żabotami. Doskonale komponują się

z eleganckimi spodniami i ołówkowymi

spódnicami. Na niższe temperatury

Greenpoint proponuje ciepłe, otulające

płaszcze i dzianiny w żywych kolorach.

www.greenpoint.pl 
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Głęboka czerwień, żółć, zieleń i fiolet oraz

kontrastowa krata dodadzą energii

w pochmurne, zimowe dni. Eleganckie

wyjście lub impreza? W kolekcji znajdziemy

proste, eleganckie sukienki, dopasowane

spódnice oraz cienkie swetry wzbogacone

lureksem, które dodadzą każdej stylizacji

błysku i śmiałości.

KOLEKCJA JESIEŃ ZIMA 18/19



Fanki charakterystycznych dla marki

Greenpoint klasycznych fasonów

i wzorów również nie będą zawiedzione.

W kolekcji pojawi się sporo bazowych

modeli w nowych kolorach i ze świeżymi

nadrukami. Tegoroczna kolekcja jest

wyjątkowo kobieca i wygodna!

www.greenpoint.pl 
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Greenpoint. Projektujemy w Polsce 
przez Kobiety dla Kobiet

Scenariusz: Bartosz Michałowski

Modelka: Magdalena Winiarek

Hair&Make up: Aneta Kostrzewa

Stylista: Karolina Limbach

Produkcja: Vanleif

www.greenpoint.pl 
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https://www.youtube.com/watch?v=dnxn_UO21Z8
https://www.youtube.com/watch?v=dnxn_UO21Z8


DOŁĄCZ DO PROFESJONALNYCH 
PARTERÓW W BIZNESIE

PAKIET KORZYŚCI

www.greenpoint.pl 



Opieka 360°
Wsparcie na każdej płaszczyźnie działania

www.greenpoint.pl 

1. Wybór 
lokalu i projekt

2. Zatowarowanie

4. Organizacja 
otwarcia i pomoc 
w rozruchu

3. Bezpłatne 
materiały 
promocyjne

5.Bezpłatny 
transport

7. Wsparcie ze 
strony RKS i VM

6. Stałe wsparcie 
marketingowe

8. Atrakcyjna 
prowizja



KORZYŚCI WSPÓŁPRACY

Za zatowarowanie sklepu odpowiada Greenpoint- franczyzobiorca nie ponosi 
kosztów związanych z zakupem towarów

www.greenpoint.pl 

Podstawą zarobków Franczyzobiorcy jest prowizja od sprzedaży, która jest cały czas 
stała, także w okresie wyprzedaży i ogólnopolskich akcji promocyjnych

Greenpoint pomaga w dobrze odpowiedniego lokalu a także dostarcza jego projekt 
i aranżację spójną z określonymi standardami marki

Zapewnia wsparcie w doborze odpowiednio wykwalifikowanego personelu oraz 
oferuje szkolenia dla Kierowników i Sprzedawców

Pokrywa koszt zakupu sprzętu komputerowego, drukarki fiskalnej oraz terminala a 
także zapewnia nowoczesny system informatyczny pozwalający sprawnie zarządzać 
sprzedażą



KORZYŚCI WSPÓŁPRACY

Oferuje bezpłatne dostawy towarów

www.greenpoint.pl 

Stały monitoring stanów towarowych sklepu umożliwia szybką reakcję na 
ewentualne braki lub nadwyżki towarów

Stała pomoc Regionalnego Kierownika Sprzedaży w trakcie prowadzenia 
działalności, opieka profesjonalnych Visual Merchandiserów przy ułożeniu i 
ekspozycji towaru a także przy aranżacji witryn

Wsparcie marketingowe na wszystkich płaszczyznach aktywności oraz  
dedykowane akcje promocyjne i eventy, bezpłatne materiały promocyjne

Efekt synergii – szereg korzyści płynących z działań reklamowych i promocyjnych 
prowadzonych przez firmę Greenpoint przekładających się bezpośrednio także na 
Franczyzobiorcę



Współpraca z firmą Greenpoint 
to gwarancja stałych zysków i 
rozwoju poparta wieloletnim 
doświadczeniem w branży 
odzieżowej i na różnych polach 
aktywności biznesowej.

www.greenpoint.pl 



DO KOGO KIERUJEMY SWOJĄ OFERTĘ

www.greenpoint.pl 

JAK ZOSTAĆ NASZYM 
FRANCZYZOBIORCĄ



PODSTAWOWE WYMAGANIA

www.greenpoint.pl 

Lokal o powierzchni od 70 m2

Miasto powyżej 30 000 mieszkańców

Atrakcyjne położenie lokalu: centrum handlowe, główna ulica handlowa o dużym 
przepływie klientów (wtedy lokal na parterze z witryną i wejściem od strony 
głównego ciągu komunikacyjnego)

Posiadanie prawa do prowadzenia działalności handlowej w lokalu (umowa 
najmu)

Odpowiednie zaplecze finansowe do prowadzenia działalności

Dostosowanie lokalu do wymogów sieci 

Zaangażowanie i profesjonalizm w prowadzeniu biznesu

Koszty inwestycji ustalane są indywidualnie.



MAPA SIECI

Wszystkie lokalizacje Greenpoint. 



SKLEPY GREENPOINT 

• Biała Podlaska
• Białystok
• Bielsko-Biała (2)
• Bochnia
• Brodnica
• Bydgoszcz (2)
• Chrzanów MAX
• Ciechanów
• Czeladź
• Częstochowa
• Dąbrowa Górnicza 
• Designer Outlet 

Sosnowiec
• Elbląg
• Ełk
• Gliwice
• Gdańsk (3) 
• Jasło
• Jastrzębie Zdrój
• Jaworzno
• Jelenia Góra

• Kalisz
• Katowice (2)
• Kielce (2)
• Kluczbork
• Komorniki
• Koszalin
• Kłodzko
• Kraków (5) 
• Krasne 
• Kutno
• Kwidzyn
• Legnica
• Lubin
• Łódź (3)
• Marki
• Mielec
• Mikołów 
• Nowy Sącz
• Nowy Targ
• Olsztyn 
• Opole

• Ostrołęka 
• Ostrowiec 

Świętokrzyski 
• Oświęcim 
• Piotrków Tryb. 
• Płock
• Poznań (2)
• Puławy
• Rumia
• Rzeszów
• Rybnik
• Siedlce
• Sieradz
• Starogard Gdański
• Szczecin (2)
• Tarnów Gemini
• Tczew
• Toruń
• Tychy Gemini
• Warszawa (8)
• Wejherowo

Sklepy własne

• Włocławek
• Wodzisław Śląski
• Wrocław (2)
• Września
• Zabrze (2)
• Zamość
• Zielona Góra
• Żywiec



www.greenpoint.pl 

• Bełchatów
• Biłgoraj
• Busko Zdrój
• Chełm
• Działdowo
• Garwolin
• Gdańsk 
• Głubczyce
• Gorlice
• Gorzów Wielk.
• Iława
• Kępno
• Kętrzyn
• Kielce
• Kościerzyna
• Kozienice
• Kraśnik
• Krosno
• Krynica Zdrój
• Leszno
• Limanowa
• Lubartów

• Lubiniec
• Lublin
• Łuków
• Mrągowo
• Nysa
• Ostrów Wlkp. 
• Przasnysz
• Racibórz
• Rawa Maz.
• Sandomierz
• Sanok
• Stalowa Wola
• Suwałki
• Szczytno
• Świdwin
• Tarnobrzeg
• Tomaszów Lub.
• Tomaszów Maz.
• Wadowice
• Wieluń
• Wyszków
• Zawiercie

SKLEPY GREENPOINT 
Sklepy franczyzowe



ZAPEWNIAMY

www.greenpoint.pl 

Współpracę ze znaną marką funkcjonującą od wielu lat na rynku z 
szerokim gronem stałych klientów

Bogatą i różnorodną kolekcję

Wysokiej jakości produkty

Doświadczenie w zarządzaniu

Wsparcie marketingowe

Stałe działania umacniające dobry wizerunek marki 

Optymalne zarządzanie zatowarowaniem 

KNOW HOW



Naszym celem 
jest satysfakcja 
ze współpracy 
obu stron!

www.greenpoint.pl 

MOŻESZ NA NAS LICZYĆ!



DEPARTAMENT ROZWOJU

+48 668 215 677
franczyza@greenpoint.pl

www.greenpoint.pl 

Greenpoint S.A.
ul. Domagały 3
30-741 Kraków

tel. 12 413 16 21

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!


