WELKOM

BIJ HIZI HAIR

A l bijna 40 jaar maken wij iedere dag mensen mooier. Het is een pas sie
die we delen met ons gehele Hizi Hair team, bestaande uit gedreven
f ranchisenemers en gemotiveerde medewer kers in onze salons en op het
hoofdkantoor. Sinds in 1983 de deuren van de eerste Hizi Hair salon
- toen nog Haar mode 20 0 0 - openden, zijn we gegroeid naar 66 salons
in 2021. Zonder een ster k team als dat van ons was dit nooit geluk t.
We zijn trots op ons succes en dat vieren we graag samen!
In de jaren 90 zijn we gestar t met f ranchise. Sindsdien is onze
organisatie erop ger icht f ranchisenemers slim te ondersteunen, zodat zij
succesvol kunnen zijn in hun onder nemerschap. Hun succes is ons succes.
Daarom bieden we continu persoonlijke en vak technische ont wikkeling
aan iedereen binnen Hizi Hair. S amen tillen we ons mer k , dat staat voor
klant vr iendelijkheid, een scher pe pr ijs-k waliteit ver houding en bevlogen
profes sionals, naar het volgende niveau. B en jij klaar voor een ‘nex t
step’ samen met ons?
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ONDERNEMEN BIJ HIZI HAIR
N U E N I N D E TO E KO M ST

Onder nemen is uitdagend en vooral ontzet tend leuk.

We leren van elkaar en vieren samen onze succes sen.

Het vraag t om veel energie, f lexibiliteit en

Onze pas sie is knippen, maar ons wer k is investeren

leidersc hap. Heb jij ambitie om je eigen salon te

in de ont wikkeling van onze mensen. Zo kun jij beter

star ten? Dan staan onze deuren voor je open!

worden in wat je al kan, en doorgroeien naar wie je
wilt worden.

Meer dan 20 jaar geleden ben ik begonnen met
wer ken bij Haar mode 20 0 0. In 20 04 heb ik het bedr ijf

Ik ben er trots op dat onze organisatie in staat is zich

overgenomen van mijn vader. Sinds mijn star t bij Hizi

goed aan te pas sen aan veranderende omstandig -

Hair is er veel veranderd, maar de ker n van ons bedr ijf

heden, mindere tijden kan over br uggen en uitdagingen

is nog altijd het zelfde: onze klanten staan centraal en

omzet in resultaten. We hebben de afgelopen jaren

we investeren veel tijd en energie in het opleiden en

laten zien dat we een ster k collectief zijn. Dit maak t

ont wikkelen van onze medewer kers.

ons als f ranchisegever, maar ook onze
f ranchisenemers, enor m positief over de lange ter mijn.

Inmiddels zijn we van een f iliaalorganisatie naar een

Daarom zijn we actief bezig met de uitbreiding van

bijna volledige f ranchiseorganisatie gegaan. We

onze organisatie. Ook in deze tijd openen we salons

bieden slimme ondersteuning vanuit het mer k aan onze

en sluiten nieuwe f ranchisenemers zich bij ons aan.

f ranchisenemers, zodat zij met succes kunnen
onder nemen. Onze resultaten laten zien dat we écht

Graag stellen wij ons daarom in dit boek alvast aan

samen succesvol zijn. Daar naast blijk t uit onder zoek

je voor en nodigen we je uit om een eerste kijkje te

dat onze f ranchisenemers onze dienst ver lening als

nemen in onze mooie organisatie. Ik kijk er naar uit

zeer positief er varen en worden we aanbevolen als

je er persoonlijk meer over te ver tellen.

f ranchisegever. Dit heef t ons doen besluiten om voor
het eerst in onze histor ie ex ter n f ranchisenemers te

Welkom bij Hizi Hair!

wer ven. We willen groeien, ons mer k verder

Eig e n a a r e n A l g e m e e n D ire c t eur H i z i H a ir

uitbouwen. S amenwer ken met gepas sioneerde
onder nemers zit in ons DNA .
A ls f ranchisenemer bij Hizi Hair laten we je zien hoe je
een f inancieel gezond bedr ijf r unt waar klanten graag
komen en medewer kers met plezier wer ken.
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Dimitri Last

Ik ben er trots op dat onze organisatie
in staat is zich goed aan te passen aan
veranderende omstandigheden,
mindere tijden kan overbruggen en
uitdagingen omzet in resultaten.

WAT BETEKENT
ZELFSTANDIG
ONDERNEMEN?

Kenmerken van ondernemersc hap:
W inst – Om een f inancieel gezonde onder neming te
bouwen zal de focus liggen op het ver hogen van de
omzet en het laag houden van kosten.
Zel fstandigheid – Binnen de kaders van de f ranchise

A ls je een nieuwe onder neming begint kun je helemaal van voor af aan
beginnen, maar je kunt je ook aansluiten bij een f ranchisefor mule. De

bepaal je zelf het beleid en maak je jouw eigen
keuzes.

onder neming is van jou en je schr ijf t je in bij de Kamer van Koophandel,
maar je wer k t onder een al bestaand mer k en betaalt een bedrag voor

Bestede uren en omvang werk zaamheden – Input

ondersteuning bij je onder nemerschap.

bepaalt output. Knip jij zelf actief mee en ben je een
inspirerend leider? Dan zal dit zich ver talen in

Dat f ranchise onder nemen vaak succesvol is, heef t het ver leden wel

winstgevendheid.

bewezen. Grote bekende mer ken zijn regelmatig f ranchisefor mules. Denk
hier bij hier bij aan mer ken als A lber t Heijn, Jumbo, Mc Donald’s, B agels &
B eans of Shoeby Fashion. Je stapt in een concept dat zich al heef t
bewezen. Zo is je onder nemingsplan al half ingevuld. Ook biedt een

Klantenk ring – Je bent zelf verant woordelijk voor het
opbouwen van een klantenkr ing. Dit doe je door een
dagelijkse focus op medewer ker en klant tevredenheid.

f ranchisegever de mogelijkheid om je persoonlijk te ont wikkelen en helpt
je r ichting succesvol onder nemerschap.

Presenta tie – Hospitalit y zit in je DNA , je maak t je
bedr ijf aantrekkelijk voor anderen en prof ileer t jezelf

Het streven naar winst op kor te en lange ter mijn is noodzakelijk voor het

in de lokale mar k t.

voor tbestaan van je onder neming, maar uiteraard gaat het ook om
wer kplezier van jou en je team!

O ndernemersrisico – Je wordt ondersteunt door de
f ranchisegever, maar bent nog steeds individueel

Hizi Hair is er kend lid van de

verant woordelijk voor je resultaten.

Neder landse Franchise Vereniging
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Waarom franc hisen bij Hizi Hair?


Hizi Hair heef t een bewezen succesvol concept waar jij als onder nemer
van kan leren en gebr uik van kan maken.



We ontzorgen met ondersteuning die is vastgelegd in een helder

B RU TO W I N S T
FR A N C H I S E N EME R 2019

ser vicepakket (zie bijlage achter in dit boek). Zo kan jij profes sioneel
onder nemen en je focus sen op de lokale mar k t en jouw team.


Last but not least : je bent onderdeel van een profes sionele én leuke club
mensen die dezelfde pas sie delen: klanten mooier te maken.

JA A ROM ZE T P E R
SA LO N 2019

73%*

ME E R DA N

€50.000

33%*

ME E R DA N

€100.000

84%*

ME E R DA N

€200.000

41%*

ME E R DA N

€300.000

16%*

ME E R DA N

€400.000

T e r i n f o : c i j f e r s 2 0 2 0 n o g n i e t b e s c h i b a a r i .v. m . v e r r e k e n e n s u b s i d i e s
*Langer dan een jaar f ranchisenemer
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Kies voor Hizi Hair als
jij opleiden leuk vindt

HIZI HAIR ACADEMY

TOEGANKELIJK VOOR ALLE HIZI HAIR MEDEWERKERS

Mensen ont wikkelen staat bij Hizi Hair centraal. Van
trainer tot f ranchisenemer. Zo worden we samen
beter in wat we kunnen, en bieden we de
mogelijkheid om door te groeien naar wie jij wilt
worden.
Trainingen vinden iedere week plaats in onze salons
én dagelijks vanuit onze eigen Hizi Hair Academy;
het kloppende har t van de organisatie.
Het aanbod aan trainingen is voor alle medewer kers

VAKTECHNISCHE VAARDIGHEDEN

junior haarst ylist tot salon manager, van (academy)

VAKTECHNIEK

TRAIN DE
TRAINER

HOSPITALITY

ONDERNEMER
SCHAP

en f ranchisenemers toegankelijk en wordt volledig
betaald vanuit de fee. Er zijn dus geen ex tra kosten
aan ver bonden én er is geen maximum aantal
trainingen wat gevolgd kan worden.

1.000

ME D E W E RKE RS O P C U RSUS PE R JA A R
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PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING
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TR A I N I N GS DAGE N PE R JA A R
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ONZE
MERKEN
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ONZE
KLANTBELOFTE
Iedere dag mensen mooier maken, dat is wat we doen. A ls haarst ylisten
weten we: met een mooie look kun je er weer tegenaan. Je voelt je er
ster ker en opgef r ist door. Klaar voor wat er komen gaat. Of dat nu een
feestje is of een coupe die past bij je dagelijkse, dr ukke leven: wij
luisteren naar wat jij wilt en geven advies over wat er - let ter lijk en
f iguur lijk - bij je past.
De kracht van Hizi Hair is het geven van persoonlijk advies, maar ook het
voor zien in een momentje voor jezelf. Zo is jouw kapsel altijd afgestemd
op jouw wensen en haar t ype, en kun je helemaal ontspannen tijdens de
wasmas sage in een van onze mas sagestoelen. We gebr uiken de beste,
profes sionele producten en nemen de tijd voor je.

Zo laten we jou weer stralen!

18

1 - Welkom met én zonder a fspraak

5 - Hizi Hair Card

Bij de Hizi Hair salons kan een klant minimaal zes

Onze vaste klanten genieten nog meer van hun bezoek

dagen per week terecht, met of zonder af spraak . Een

aan Hizi Hair door de vele voordelen van de Hizi Hair

af spraak boeken kan enkele weken voor uit, maar ook

Card. Zo kr ijgen zij (uitzonder lijk hoge) kor ting op

voor vandaag of morgen. We hebben een zeer

behandelingen, profes sionele producten en exclusieve

gebr uiksvr iendelijk onlineboekings systeem op onze

acties.

website waar ver uit de meeste klanten gebr uik van
maken. E ven bellen of gewoon binnenlopen mag

6 - Prijs / k wali tei t verhouding

natuur lijk ook .

Onze k waliteit in combinatie met onze scher pe pr ijzen
zorgt voor een toegankelijk aanbod van

2 - Persoonlijk advies

behandelingen die hoog wordt gewaardeerd.

Persoonlijke aandacht, daar maken we het verschil.
Dit doen we door heel goed naar de wensen en

7 - Onze medewerkers

behoef ten van klanten te luisteren. Vr ijwel nergens

Medewer kers maken het mer k . Zij maken waar wat

is dat belangr ijker dan in de kappers stoel. Deze

Hizi Hair als organisatie beloof t. Bij Hizi Hair wer ken

oprechte, persoonlijke benader ing dr ingt door in

we met profes sionele, gepas sioneerde medewer kers.

de hele organisatie. Ook maken we gebr uik van

Hizi Hair haarst ylisten zijn goed opgeleid en blijven

de klanthistor ie om ons contact met de klant altijd

zichzelf ont wikkelen. Ze volgen continu trainingen in

een persoonlijk karak ter te geven.

hun eigen salon en aan onze Hizi Hair Academy.

DIT MAAKT ONS HIZI HAIR

3 - Luxe massagestoelen met wasmassage

Onze medewer kers voelen zich thuis bij Hizi Hair.

A l onze salons zijn voor zien van luxe mas sagestoelen.

Zo wordt het wer k leuker, de resultaten beter en de

Hizi Hair staa t al bijna 4 0 jaar voor professionali tei t met oprec hte

De klant kr ijgt standaard een gratis wasmas sage bij

klanten er varen een kappersmer k dat belof tes nakomt

aandac ht en een hoog ser viceniveau. O nze heldere formule en

iedere behandeling. We maken gebr uik van

en ver wachtingen waarmaak t.

merk waarden bepalen hoe we onze belof te aan de k lant iedere dag

profes sionele producten van o.a. Kérastase en

samen waarmaken.

Olaplex. Veel van onze klanten er varen de
wasmas sage als het ultieme ontspanmoment van de

Een klant kan in elke Hizi Hair salon en van iedere medewer ker dezelfde

behandeling; echt even genieten!

k waliteit en ser vice ver wachten. We weten dat onze klanten dit pret tig
vinden; het zorgt er voor dat ze zich ver bonden voelen met ons mer k .

4 - Heldere prijsa fspraak

Binnen de kappersbranche onderscheiden we ons als keten op 7 punten,

We hanteren heldere pr ijzen en maken vóór iedere

waar bij de laatste de aller belangr ijkste is!

behandeling een pr ijsaf spraak . Zo hoef t de klant nooit
onzeker te zijn over wat er betaald moet worden. Dit

Hizi Hair medewerkers
maken het merk.

draagt bij aan het gevoel van ontspanning en
ver trouwen.
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DE FORMULE
Onze for mule staat voor alle stappen die de klant door loopt voor,
tijdens en na een bezoek aan één van onze salons. Deze ‘klantreis’
begint buiten de salon en eindigt eigenlijk nooit : we streven er naar de
klant zelf s tevreden te houden in de per iode tus sen t wee behandelingen
in. In onze for mule staan een aantal contactmomenten centraal:

1  H E T S A LO N S E X T E R I E U R
Het ex ter ieur van onze salons is netjes, goed zichtbaar en her kenbaar
door onder andere een digitaal etalagescher m.

2  D E O N T VA N GS T
De ont vangst is war m, het inter ieur ver ras send en schoon.

3  H E T P E RS O O N L I J K E A DV I E S G E S P R E K
Wat is de behoef te van de klant en hoe kunnen we dit realiseren?

4  D E WA SM A S S AG E
Lekker ont spannen in onze luxe mas sagestoelen.

5  DE BEHANDELING
Persoonlijk en profes sioneel.

METEN IS WETEN
6  H E T A F R E K E N MOM E N T

De Hizi Hair for mule bepaalt onze her kenbare wer k wijze.

We meten de klant tevredenheid en ver beteren de

10 0% tevredenheid!

Hier voeg je als Hizi Hair haarst ylist een persoonlijke

uit voer ing van onze for mule gebaseerd op deze

touch aan toe, die bij jou en jouw salon past.

resultaten. Dit gebeur t door een continu lopende online

7  H E T A FS C H E I D
Zien we je snel weer?

22

enquête waar in de klant wordt gevraagd er var ingen te
A ls keten is het ex tra belangr ijk om aan de ver wachting

delen. Zo ver zamelen we inzichten op algemeen, salon-

van de klant te voldoen. Hier in ligt voor jou als

en zelf s medewer kersniveau.

8  P E R I O D E T US S E N B E ZO E K E N

ondernemer en werkgever een verant woordelijkheid.

We helpen je met f ijne producten of tips & tr icks voor thuis en blijven in

Het opleiden en begeleiden van jouw medewer kers is de

contact door leuke acties en content via social media en e -newslet ters.

sleutel naar k waliteit en continuï teit.
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Te weinig

Te veel

FLAIR

Bescheiden

Automtische Piloot

De Hizi Hair mer k waarden zijn de kenmer ken van onze for mule.
Het is de manier waarop we de for mule uit voeren. Deze her kenbare

Z E L F V E R Z E K E R D, A A N S T E K E L I J K , S P O N TA A N

PERSOONLIJK

AT T E N T, O P R E C H T, I N L E V E N D

Jolig

Intiem

EIGENTIJDS
Tre n d vo l g e n d

I N O N T W I K K E L I N G, I N S P I R E R E N D, U P T O  DAT E

Tre n d s e t t e n d

onderdelen bepalen het mer k en zorgen er voor dat Hizi Hair
onderscheidend is. Een Hizi Hair haarst ylist gebr uik t vanuit diens
eigen ker nk waliteiten de mer k waarden als kompas in contact met de
klanten. Medewer kers, f ranchisenemers en het hoofdkantoor wer ken
samen als één team. Met z’n allen maken we ons mer k en onze

TOEGANKELIJK

mer k waarden waar.
Selectief

Middelmatig

24

L A AG D R E M P E L I G, D U I D E L I J K , H A R T E L I J K

PROFESSIONEEL

VA K M A N S C H A P, K WA L I T E I T, B E T R O U W B A A R

Nietszeggend

E xc l us i e f
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You look like a

PERFECT FIT
TO FRANCHISE

28

Hizi & Me

FA S E 1



Telefonisch contact

VERKENNEN



Kennismaking



Persoonlijke ontmoeting



Wie ben jij, wie zijn wij en wat kunnen we

FRANCHISE BIJ HIZI HAIR
Hizi Hair is ui tgegroeid tot de succesformule

Klaar om te gaan star ten !

die het is met dank aan onze franc hisenemers .

De vijfde en laatste fase staat in het teken van het

Di t zijn ondernemers die zic h herkennen in de

realiseren van jouw droom, jouw Hizi Hair salon. Op

merk waarden van Hizi Hair. We zijn ons er zeer

basis van jouw prof iel en wensen kijken we naar de

van bewust da t ons succes samenhang t met da t

locatiemogelijkheden. Dit kunnen bestaande of nieuwe

van onze franc hisers . Daarom doen we er alles

locaties zijn. Bij een geschik te locatie bespreken wij

aan om die ondernemers zo goed mogelijk te

het f inancier ingsplan. Hier mee kr ijg je inzicht in de

ondersteunen. We ondernemen ec ht samen.

benodigde f inanciële middelen en de (inter ne)

FA S E 2

ORIËNTEREN



Vak technische meting

FA S E 3



Persoonlijkheidsprof iel

ORGANISEREN



Persoonlijk Ont wikkel Plan

f inancier ingsmogelijkheden, maar ook in het
W il jij met ons ondernemen?

opbouwen van je wer kkapitaal en eigen ver mogen.

Dan kun je terecht bij ons unieke ‘Hizi & Me’
programma. In dit programma begeleiden we je in vijf

Wanneer beide par tijen over tuigd zijn, gaan we in de

fases naar de realisatie van jouw Hizi Hair salon.

af ronding over tot het tekenen van de

samen zijn?

(vak techniek , for mule en management)

f ranchiseovereenkomst en star t de op maat gemaak te
In de eerste dr ie fases leren wij elkaar kennen en staan

onboarding bij Hizi Hair, zodat je veilig kunt landen in

er t wee ker nvragen centraal:

de organisatie en leer t wer ken met de for mule. We
bieden je persoonlijke ondersteuning bij je



Hoe kunnen wij jou helpen?



Zijn wij een match?

onder nemerschap.



Gaan we verder?



B estaande of nieuwe locatie



Intentiever klar ing



Gaan we verder?

FA S E 5



B egroting en f inancier ing

REALISEREN



Franchiseovereenkomst



Onboarding

FA S E 4

KIEZEN

In de vierde fase bepalen we gezamenlijk of en hoe we
een samenwer king voor ons zien. We spreken met
elkaar de intentie uit om onze samenwer king te
onder zoeken en leggen deze vast in een
intentiever klar ing.
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HIZI HAIR
SERVICEPAKKET
Wanneer je er voor k iest om franc hisenemer te
worden bij Hizi Hair word je ondersteund vanui t de
formule. Van de omzet die in jouw salon word t
behaald, draag je hier voor een fee van 11,5% a f aan
Hizi Hair.
Hier voor bieden we jou het volgende:


Management 4,5%



Administratie, kantoor & automatiser ing 2,5%



Opleidingen 2,75%
(geen ex tra kosten voor opleidingen)



Mar keting 1,75%

Voor het volledige ser vicepakket, met daar in
uitgeschreven wat we onder bovenstaande verstaan,
ver wijzen we je naar de bijlage achter in dit boek .
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ANNE-CHRISTIEN VAN BEEKHUIZEN
FRANCHISENEMER HIZI HAIR SOEST, BAARN EN CASTRICUM

Op mijn 18e werd ik kapper, maar na een kor te

zijn of waar ons har t ligt. Zo kan ik me focus sen op het

car r ière in een kapsalon in Harder wijk besloot ik om

coachen van medewer kers en het leiden van mijn

samen met mijn man de schar relslager ij van mijn

bedr ijf, zonder dat ik me dr uk hoef te maken om

ouders over te nemen.

kas sasystemen, cursus sen en dingen als

Na een paar jaar begon mijn kappershar t weer te

bedr ijf skleding. Daar naast prof iteer ik van hoge

kloppen. We ver kochten de slager ij en ik raak te via

inkoopkor tingen bij verschillende leveranciers. Dat

mijn zus in contact met Dimitr i, de eigenaar van Hizi

wordt geregeld door het hoofdkantoor. Ik hoef dus niet

Hair. Destijds waren ze op zoek naar een operationeel

zelf te onder handelen én mijn kosten zijn laag, top!

manager : ik werd het! Na een paar jaar in de
organisatie gewer k t te hebben, kocht ik mijn eerste

Een absolute meer waarde van Hizi Hair vind ik de Hizi

t wee Hizi Hair salons in Castr icum en

Hair Academy. Er zijn steeds nieuwe cursus sen, die

Buiksloter meer plein/A msterdam. Inmiddels heb ik dr ie

echt een aanvulling zijn op de trainingsavonden in

salons, maar in de afgelopen 14 jaar heb ik nog 10

onze salons. Dit houdt mij en mijn medewer kers scher p

andere Hizi Hair salons gekocht en ver kocht.

en up -to - date. Ook al knip ik zelf niet meer : ik leer
nog steeds bij over mezelf en mijn bedr ijf.

Ik vind het leuk om medewer kers met talent in mijn

Hizi Hair is een verlengstuk
geworden van mijzelf

salons op te leiden tot leidinggevenden, en ze dan de

A ls je over weegt om f ranchisenemer te worden bij

kans te bieden de salon van mij te kopen. Dit is een

Hizi Hair, zou ik je adviseren om goed te kijken of de

win-win-win: voor de medewer ker die door kan

mer k waarden van Hizi Hair aansluiten bij wie je bent.

groeien in een eigen salon, voor Hizi Hair en voor

Onder zoek of de for mule en de organisatie bij je past :

mijzelf.

weet dat het ook hard wer ken is. B etrek eventueel een
ex ter ne adviseur bij je plannen en prognose en

Hizi Hair is een ver lengstuk geworden van mijzelf.

onthoud: als je voor 80% weet dat je wilt f ranchisen,

Binnen de organisatie is veel r uimte voor succes en

doe het dan.

onder nemerschap, waar ik me goed in kan vinden. Ik
vind het goed dat Hizi Hair meedenk t over

O ndernemen is nooi t 10 0% zekerheid.

invester ingen en f inancier ingen, maar ook controles

O h, en vergeet niet te genieten !

doet bij alle Hizi Hair salons, zodat we allemaal het
concept goed uitdragen. S amen staan we enor m ster k ,
en toch kunnen we allemaal doen waar we goed in
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RICARDO HOFMAN
FRANCHISENEMER HIZI HAIR GORINCHEM

Ik ben bij Hizi Hair komen wer ken als Operationeel

Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik heb gekozen voor

Manager. Ik hield mij destijds met de “eigen f ilialen”

Hizi Hair. Ik vind het fantastisch om te f ranchisen!

bezig, in Spijkenis se en Gor inchem. Die laat ste salon
ligt in een compleet nieuw winkelcentr um in een

A lles waar ik zelf niet of minder goed in ben

nieuwbouw wijk waar niemand Hizi Hair kende. Na

(en daardoor automatisch veel minder leuk vind)

een jaar hard wer ken gebeurde er iet s bijzonders: er

doet iemand anders. Van de salar isadministratie

k wamen meer en meer klanten. En belangr ijker : ze

tot het onlineboekings systeem: het is voor iedereen

bleven (ter ug)komen.

beter dat ik dat niet doe.

Dat deed mij beslis sen om de salon te kopen in 2019.

Daar naast is het is super f ijn om te kunnen bouwen op

Sindsdien mag ik mezelf trot se f ranchisenemer noemen

een eigen academie waar voor alle medewer kers een

van Hizi Hair Gor inchem.

heel opleidingsplan klaar ligt. En de f inanciële
begeleiding, de mar keting, het teamgevoel… Ik vind

Ik heb lang get wijfeld voordat ik f ranchisenemer werd,

ook goed om af en toe te spar ren met collega’s: waar

met name over de locatie. Ik had de keuze om een

lopen zij tegenaan?

kleine salon te openen in Breda, waar ik destijds
woonde, of een grotere Hizi Hair salon in Gor inchem.

Ik ben er trots op dat ik een wer kplek heb gecreëerd

Maar de keuze was complexer dan dat.

waar inmiddels 11 medewer kers iedere dag met
plezier naar toe gaan. Een plek waar ze de beste

Een lage invester ing, voor een uitgebouwde

versie van zichzelf kunnen worden.

garagebox , of een relatief hogere invester ing, maar
dan wel voor een volledig ver zorgde for mule? Wilde

A ls jij da t ook wil t : niet t wijfelen meid,

ik alleen werken of wer ken met collega’s? Ging ik het

gewoon doen !

wiel zelf uit vinden of koos ik voor een for mule?
Doodeng vond ik het…
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Doodeng vond ik het
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MONIQUE VAN DER BURG
FRANCHISENEMER HIZI HAIR SPIJKENISSE EN
ROT TERDAM
Mijn car r ière bij Hizi Hair begon in 2019. Ik nam t wee f ilialen over
in Spijkenis se, waar van ik wist dat één van de f ilialen na t wee jaar
zou sluiten. Ik ben nu bezig om alle klanten van t wee salons naar
één salon te kr ijgen, zodat we geen klanten ver liezen. Maar : het
bevalt me zo goed bij Hizi Hair, dat ik begin 2021 een nieuwe salon
in Rot terdam heb geopend! Ik droom er van om 3 à 4 zaken te
hebben in de regio Rot terdam. Ik houd wel van wat uitdaging!
Ik kan me goed vinden in waar het mer k Hizi Hair voor staat. Met
name de manier waarop we ser vice bieden aan onze klanten spreek t
me aan. Ik vind het dan ook te gek dat ik een onderdeel mag zijn van
de for mule en ben trots op mijn salons. Ik vind het helemaal
fantastisch dat ik eigenaar ben van de eerste salon in Rot terdam!
Het voelt heel goed om mijn dromen en uitdagingen aan
te gaan met Hizi Hair. Doordat ik f ranchisenemer ben geworden kan
ik veel dingen uit handen geven, zoals administratie, mar keting en
opleidingen. Omdat ik me daar niet mee bezig hoef te houden, kan
ik me focus sen op wat ik het leukst vind aan mijn wer k : het aansturen
van mijn medewerkers en natuurlijk het contact met mijn klanten.

Ik houd wel van wat uitdaging!

Ik kan het dan ook ec ht aanraden om franc hisenemer te
worden. Zorg er wel voor da t je een paar maanden meedraai t
op de werk vloer in een van onze salons . Da t geef t je rust en
er varing, en helpt je focussen op de juiste dingen.
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GÜL KARABULUT
FRANCHISENEMER HIZI HAIR PURMEREND

A l sinds mijn jeugd is het mijn pas sie om haren te

Ik wilde een eigen salon! Gelukkig kreeg ik deze kans

st ylen, creatief te zijn en make - overs te geven. Ik vond

al snel: sinds 2019 ben ik f ranchisenemer van Hizi

- en vind - dit zo leuk , dat ik een snuf felstage heb

Hair Pur merend, de salon waar ik ooit als junior st ylist

gedaan bij een kleine kapperszaak . Hier voelde ik niet

begon.

echt persoonlijke aandacht voor mezelf of voor onze
klanten, maar toch besloot ik me 10 0% in te zet ten

Hizi Hair past enor m goed bij mij omdat de

voor mijn kappersopleiding. Na het behalen van mijn

organisatie, net als ik , altijd in ont wikkeling is.

diploma heb ik bewust gekozen voor een grote

Er wordt steeds gekeken wat er gedaan kan worden

organisatie, om het verschil te kunnen er varen met

om ons als f ranchisenemers beter te ondersteunen en

mijn stage. Zo k wam ik bij Hizi Hair in Pur merend

begeleiden. Het maak t me trots dat ik samen met mijn

terecht.

team een grote organisatie mag ver tegenwoordigen
die staat voor klant tevredenheid en oprechte

In de t wee jaar tijd dat ik daar wer k te, heb ik me

aandacht.

uit stekend kunnen ont wikkelen. De inter n
georganiseerde trainingen en cursus sen hebben me

Tegen toekomstige f ranchisenemers zeg ik : wil jij jezelf

daar enor m bij geholpen. Helaas moest ik vanwege

verder ont wikkelen en ster ker worden in je

over bezet ting op zoek naar een andere salon. Ik

onder nemerschap? Klanten happy de salon laten

k wam terecht bij een nieuwe Hizi Hair salon in

ver laten door ze (nog) mooier te maken en een goed

A msterdam I Jburg, waar ik doorgroeide van

gevoel te geven? Wer ken onder een krachtige for mule

haarst ylist tot bedr ijf sleider. De f ranchisenemer waar

van profes sionaliteit?

ik destijds mee wer k te heef t mij ont zet tend veel
geleerd en gesteund. Daardoor heb ik altijd het
gevoel gehad het beste uit mezelf te kunnen halen.
Na 10 jaar koos ik voor een nieuwe uitdaging: een
inter ne positie bij Hizi Hair in het begeleiden van
f ilialen. Ik wilde hier mee de organisatie verster ken en

Dan is Hizi Hair the place where you should be.

Hoe meer ik deed, hoe groter mijn
interesse in het ondernemen!

mezelf weer verder ont wikkelen. Hoe meer ik dit deed,
hoe groter mijn interes se in het onder nemen werd.
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BEN JIJ...
onder nemer óf heb je de ambitie onder nemer te worden?

ONDERNEMEN IS
EEN UITDAGING
ÉN EEN BELONING
VOOR JEZELF

iemand die er van houdt om mensen te ont wikkelen?

gast vr ij en vind je hospitalit y belangr ijk?

De belangr ijkste “eis” die we hebben om te f ranchisen bij Hizi Hair is dat je pas sie
hebt. Dat je het leuk vindt om onder nemer te worden, omdat je er energie van kr ijgt
en/of omdat het je voldoening geef t.

iemand die gedreven is door resultaat
in medewer ker- en klant tevredenheid?

Onder nemen is namelijk een uitdaging én een beloning voor jezelf :
daar moet je blij van worden. Gaat jouw vuur tje aan van het idee om bij te dragen aan
tevreden klanten, de ont wikkeling van je medewer kers en ons (gezamenlijke) succes?

Dan ben jij fit to franchise!

Dan maken we graag kennis met je !
Stuur ons een mailtje met C V en motivatie:
franc hisen@hizihair.nl
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BIJLAGE | SERVICEPAKKET 2021

De franchisegever ondersteunt de franchisenemer bij het

over wegen haar salon te verbouwen en/of verplaatsen,

opstellen van een jaarbegroting door middel van

kan de business controller een update maken met

actuele informatie in een begrotingsmodel. De

relevante informatie voor het maken van een nieuwe

franchisenemer is verant woordelijk voor het bepalen en

begroting door de franchisenemer.

specifieke salon, dan is dit in overleg met en voor

invullen van de begroting. De franchisemanager

rekening van de betref fende franchisenemer.

adviseer t de franchisenemer indien gewenst. Een nieuwe

Overlegstructuur

franchisenemer krijgt in het eerste jaar intensievere

We houden bij Hizi Hair de volgende overlegstructuur

Management begeleiding franchisenemer

begeleiding in de vorm van tien begeleidingsgesprekken

aan tussen franchisenemer en franchisegever:

kappersmerk. Gedurende deze jaren is het merk steeds

De franchisenemer krijgt begeleiding van de

met de franchisemanager. De franchisenemer heef t

Jaarplanvergadering – een keer per jaar:

sterker en groter geworden. Dit succes wordt bereikt

franchisegever, met als doel dat de franchisenemer

daarnaast gemiddeld een keer per jaar een gesprek

Ieder najaar presenteer t het management team van

doordat de organisatie zich vanuit de kernwaarden

volgens de formule werkt, hulp krijgt bij het mooier

met de algemeen directeur. Hierin bespreken zij de

Hizi Hair het plan voor het opvolgende jaar en de

telkens succesvol weet aan te passen aan de wensen van

maken van mensen en een optimaal rendement behaalt,

huidige situatie, kor te en lange termijn plannen en

toekomst van de organisatie aan de franchisenemers

de consumenten, medewerkers, franchisenemers en

zowel op de kor te als lange termijn. De franchise-

feedback van de franchisenemer aan de franchisegever.

en salonmanagers.

franchisegever. Vanuit de eigen exper tise in combinatie

manager is vanuit de franchisegever de contactpersoon

Deze gesprekken worden op verzoek van de

Jaarplan evaluatie – t wee keer per jaar:

met advies van externe deskundigen heef t de

naar de franchisenemer. De franchisemanager

franchisenemer en/of franchisegever gehouden.

Het management team geef t in een presentatie een

franchisegever hierbij, in overleg met de

adviseer t, controleer t en coacht de franchisenemer.

MANAGEMENT | 4,5% VAN DE OMZET
Merk en organisatie
Hizi Hair is al meer dan 35 jaar een succesvol

update van de plannen aan franchisenemers. Er is
Financiële begeleiding franchisenemer

ruimte voor kor te feedback op de plannen vanuit de

Per jaar hebben de franchisemanager en franchisenemer

Iedere franchisenemer krijgt op haar verzoek jaarlijks

franchisenemers en een rondvraag met vooraf

Constructief samenwerken tussen franchisenemers en

vier keer een overleg, waarbij de franchisemanager

een financieel analysegesprek met de business

ingediende punten.

franchisegever is van essentieel belang. Dit gebeur t in

eenmaal ook een meting van de salon houdt. Een

controller. Nieuwe franchisenemers hebben in de eerste

Franchisevergadering – minimaal een keer per jaar:

de franchiseraad en de commissies, maar ook door een

franchisenemer met meerdere salons kan hiernaast op

drie jaar standaard dit gesprek. Franchisenemers met

Alle franchisenemers komen bijeen om ideeën

open houding van feedback geven en vragen stellen. De

eigen verzoek, per jaar per salon als directe

een langdurig negatief werkkapitaal krijgen op initiatief

en feedback te geven aan de franchisegever.

franchisenemer maakt als business par tner gebruik van

begeleiding van de salonmanager, t wee extra

van de franchisegever een uitnodiging van een

De franchisegever is hierbij niet aanwezig. Besproken

de Hizi Hair formule. Dit ver taalt zich onder andere in

gesprekken aanvragen tussen de franchisemanager en

financieel analysegesprek. Wanneer een potentiële

punten worden via de leden van de franchiseraad

klantbehandeling, interieur, prijzen en behandelingen,

de salonmanager. Hiernaast doet de franchisemanager

franchisenemer interesse heef t in het kopen van een Hizi

ingebracht in het franchiseraadoverleg.

aantrekkelijk werkgeverschap, opleidingsprogramma en

vier flitsbezoeken per salon, waarna zij actie-, verbeter-

Hair salon, verstrekt te franchisegever actuele informatie

Franchiseraadoverleg – minimaal t wee keer per jaar:

en adviespunten vaststelt en deze beschrijf t in een

over de betref fende salon in een begrotingsmodel. De

Ideeën en feedback uit de franchisevergadering en

gespreksverslag. Het jaarplan dat de franchisenemer/

business controller begeleidt de kandidaat

algemene zaken worden besproken en er worden keuzes

Kostenverlagingen en ef ficiënt werken

salonmanager in overleg met de franchisemanager voor

franchisenemer in de werkwijze van dit model. De

gemaakt.

De franchisegever zoekt naar manieren om kosten te

haar salon maakt, vormt het uitgangspunt tijdens de

potentiële franchisenemer is zelf verant woordelijk voor

Commissies – minimaal een keer per jaar:

gesprekken.

het maken van de begroting. Wanneer een

Overleg en keuzes over specifieke onder werpen.

en salons. De franchisegever zet zich actief in om huren

franchisenemer besluit haar salon te willen verkopen,

Commissieleden krijgen per commissievergadering

te verlagen. Wanneer de franchisegever hierbij externe

wordt op haar verzoek een adviesverkoopprijs bepaald

een vergoeding van € 75,00.

par tijen inschakelt voor de huur verlaging van een

door de business controller. Mocht de franchisenemer

franchisenemers, een leidende rol.

boekingssysteem.

verlagen en ef ficiënt te werken voor de franchisenemer
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* Va nwe g e d e l e e s b a a r h e i d va n d i t d o c u m e n t wo rd t ove r d e f ra n c h i s e n e m e r, f ra n c h i s e m a n a g e r e n k l a n t i n v ro u we l i j ke vo r m g e s p ro ke n,
e c h t e r g e l d t wa t h i e r s t a a t o o k vo o r m a n n e n .
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Feedback

ADMINISTR ATIE, K ANTOOR & AUTOMATISERING |

Naast de mogelijkheden binnen de overlegstructuur,

2,5% VAN DE OMZET



ADMINISTR ATIE



minder goed op Hizi Net en de jaarlijkse gesprekken

Financiële administratie



met de algemeen directeur. Hiernaast wordt een keer

Het administratiekantoor verzorgt de financiële

per jaar door de franchisegever via een Feeddex

administratie. Hieronder valt:

heef t de franchisenemer de mogelijkheid tussentijds
feedback te geven via de franchisemanager, de
verant woordelijke persoon, commissieleden, goed/

Het maandelijks ver werken van alle personeels- en

Voorraadopname

loonmutaties.

De franchisegever verstrekt aan de salons in Hizi Totaal

Het maken en opsturen van de loonstroken aan de

de mogelijkheid de jaarlijkse voorraadopname op 31

franchisenemer/salonmanager.

december in te vullen. Hierna wordt de voorraadwaarde

Het mailen van de loonstroken naar alle

door het hoofdkantoor aan het administratiekantoor

medewerkers.

gemeld ten behoeve van de jaaradministratie.

Het doen van aangif ten loonbelasting en de
betaling hier van.



HOOFDK ANTOOR

Het verzorgen van het eindejaar werk waaronder

enquête de franchisenemer tevredenheid en medewerker-



Het boeken van de inkomende facturen.

de jaaropgave voor de medewerkers en het

Memo

tevredenheid gemeten.



Het online beschikbaar stellen van de facturen ten

aanleveren van de jaargegevens aan externe

Iedere week verzorgt het hoofdkantoor uit naam van de

behoeve van controle en accordering door

instanties.

franchisegever de memo met belangrijke informatie voor

Interieurconcept

franchisenemer.

franchisenemers. Wanneer informatie niet bestemd is
Overige administratieve ondersteuning

De franchisegever ont wikkelt een eigentijds en



Betaalbaar stellen van de goedgekeurde facturen.

toegankelijk interieurconcept voor de salons. De uitrol



Controle op de openstaande crediteurenbetalingen.

van het interieur naar een nieuwe of verbouwde salon is



Indien van toepassing het opmaken, verzenden,

betermeldingen naar de Arbodienst en de

coderen en boeken van uitgaande facturen.

berekening en controle op te ont vangen

Handboeken

ziekengelden.

Het handboek en de formulierenmap ondersteunen

Het administratiekantoor verzorgt maandelijkse

franchisenemers bij een ef ficiënte en ef fectieve

de verant woordelijkheid van de franchisenemer. In het
draaiboek staat beschreven welke onderdelen verplicht



of vrije keuze zijn en welke geadviseerd worden.



Het wekelijks uit voeren van betalingen (een keer
per week).



Het administratiekantoor verzorgt ziek- en

voor medewerkers, wordt in de memo een ver wijzing
naar een bericht op Hizi Net gemaakt.



Het wekelijks ver werken van de bankmutaties.

rappor tages van balans en winst- en

bedrijfsvoering. Het hoofdkantoor houdt alle

Ont wikkelingen wetgeving



Het maandelijks ver werken van de kasmutaties.

verliesrekening, stelt de jaarrekening samen,

handboeken up-to-date en wijzigingen worden

De franchisegever houdt zoveel mogelijk relevante



Het controleren en verzorgen van de aangif ten

bespreekt deze met de franchisenemer en voer t alle

gecommuniceerd via de memo.

omzetbelasting en de betaling hier van.

bijbehorende werk zaamheden uit.

ont wikkelingen op het gebied van wetgeving en recht
bij en communiceer t de gevolgen naar franchisenemers.



Indien van toepassing: gegevens verstrekken aan

De franchisegever is niet aansprakelijk wanneer

derden zoals Centraal Bureau voor de Statistiek,

relevante informatie niet is opgepikt of gecommuniceerd.

Gemeenten, Waterschappen.



De administratie wordt gedurende het jaar digitaal

E-mail

gearchiveerd door het administratiekantoor.

Klachten van klanten of sollicitaties per e-mail bevestigt
het hoofdkantoor voor ont vangst. Het bericht wordt

NB. Het invullen van de persoonlijke aangif te

doorgestuurd aan de salon, waar de franchisenemer of
salonmanager inhoudelijk op de e-mail reageer t.

Bankgarantie

Salarisadministratie

inkomstenbelasting van een franchisenemer is een dienst

De franchisegever verstrekt de bankgarantie aan de

Het administratiekantoor verzorgt de

die het administratiekantoor aanbiedt voor eigen

verhuurder van het pand. Meestal zijn dit drie maanden

salarisadministratie. Hieronder valt:

rekening van de betref fende franchisenemer. Deze

Opening en overname van salons

dienst valt niet binnen het ser vicepakket.

Het hoofdkantoor verleent de franchisenemer praktische

huur, ser vicekosten en BT W. De franchisegever brengt



hier voor geen kosten in rekening bij de franchisenemer.


Het aanleggen van een f ysiek en digitaal
salarisdossier.

administratieve ondersteuning bij het openen van

Het aan- en afmelden van medewerkers naar

nieuwe salons en overnames.

externe instanties zoals het pensioenfonds en
de Arbodienst.
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AUTOMATISERING

en communicatie aan in de Hizi Hair Academy. In 2021

Ont wikkeling Hizi Hair Academy

Modebeelden, druk werk en standaard materialen

biedt de Hizi Hair Academy de volgende cursussen aan:

De franchisegever evalueer t de Hizi Hair Academy

De franchisegever verzorgt t wee keer per jaar nieuwe

jaarlijks en voer t waar nodig verbeteringen door.

modebeelden. Deze worden gebruikt in alle

Hizi Hair Dashboard
Op het Hizi Hair Dashboard is voor franchisenemers



In2Hizi

relevante financiële- en managementinformatie van de



Hospitalit y

In salon opleidingsprogramma

communicatiemiddelen van Hizi Hair, zoals drukwerk en
etalageschermen in de salons, de website, social media,

eigen salon(s) en de omzetgegevens van andere salons



Barber Training

en inzet junior st ylisten

E-newslet ters, reclame uitingen, etc. De franchisenemer

op elk moment in te zien.



Color Keys 1

De franchisegever verstrekt in het Hizi Hair Handboek

heef t de verant woordelijkheid om in de salon, in



Color Keys 2

richtlijnen voor een opleidingsprogramma van junior

communicatie-uitingen of op social media geen

Hizi Totaal en Hizi Net



Turbo Folies

st ylisten tot haarst ylisten. Hiernaast biedt de franchise-

verouderde beelden te gebruiken waar van de

De franchisegever ont wikkelt en onderhoudt digitale



Turbo Balayage

gever in de Hizi Hair Academy turbotrainingen om

beeldrechten zijn verlopen. De franchisegever biedt de

plat formen die franchisenemers en salons ondersteunen



Star Colorist

junior st ylisten snel, ef fectief en ef ficiënt in te kunnen

opmaak van standaard (actie)materialen aan, waarmee

in het ef ficiënt en ef fectief uit voeren van de dagelijkse



Hizi Hair Care

zet ten voor diverse behandelingen in de salon.

de franchisenemer zelf lokale (online) marketing(acties)

werk zaamheden volgens de merkwaarden.



Communicatie Advies

kan uit voeren. Hiernaast verzorgt de franchisegever



Floormanager

Status erkend leerbedrijf

materialen die ingezet kunnen worden als scholenpakket

Hizi Totaal is een uniek op maat gemaakt klantrelatie-,



Salonmanager 2Be

De franchisegever spant zich in om voor de gehele

en voor de wer ving van medewerkers.

medewerkerinformatie- en kassasysteem. De franchise-



Train de Trainer Salontrainers

organisatie de status ‘erkend leerbedrijf ’ te behouden.

Voorbeelden staan op Hizi Net. De franchisenemer laat

gever houdt de informatie actueel. Dit systeem is onder



Update Train de Trainer

Door deze centrale erkenning is de franchisenemer niet

deze materialen zelf op maat maken en produceren.

andere gekoppeld aan het afsprakenboek,



Masterclass Hair Level

meer verplicht cursussen te volgen om deze erkenning te

De verdeling van drukwerkkosten tussen franchisegever

klant tevredenheidsonderzoek en het Hizi Hair



Masterclass Dominic Vleer

krijgen.

en franchisenemer is als volgt:

dashboard en vormt daarmee een essentiële schakel



Webinar Formule

in het succesvol exploiteren van een Hizi Hair salon.



Webinar Update Trainer Trends

MARKETING | 1,75% VAN DE OMZET

Franchisegever:


Via Hizi Net en Hizi Totaal kunnen de franchisenemer en

Facilitaire ondersteuning Hizi Hair Academy

Marketingcommunicatieplan

de salonmanager gebruik maken van diverse informatie

De franchisegever faciliteer t de Hizi Hair Academy en

De franchisegever stelt jaarlijks een marketing

op het gebied van nieuws voor salons, management

haar cursussen en verzorgt de locatie, trainers, lunch

(communicatie)plan op, evalueer t dit doorlopend en

gegevens, contactgegevens, marketingcommunicatie-

en ondersteunende materialen zoals handouts,

stelt waar nodig bij.

en adver tentiemateriaal, formulieren, handboeken en

presentaties, studiematerialen en (thuis)opdrachten.

salon.


Posters, wacht tafelkaar ten, wobblers,
spiegelkaar ten etc. die centrale acties in de salon
ondersteunen.


Marketingkalender en materialen

de Hizi Hair Academy.

Modebeeldposters voor in posterhouders in de

Centraal georganiseerde direct mailings en
postcodemailings.

Hizi Hair Academyplanning

Jaarlijks verschijnt t wee keer de marketingkalender

De Hizi Hair Academyplanning verschijnt t wee keer per

(voorjaar en najaar) waarin de centrale acties staan

standaard formaten, waarmee de franchisenemer

jaar op Hizi Totaal. De franchisenemer of salonmanager

vermeld en de middelen die deze acties ondersteunen.

zelf lokale (online) marketing(acties) kan uit voeren

Hizi Hair Academy cursusaanbod

meldt hier medewerkers aan en af voor cursussen.

De ondersteunende middelen, waaronder drukwerk,

of in kan zet ten als scholenpakket en voor de

De franchisegever biedt jaarlijks vanuit het

Wekelijks wordt door het hoofdkantoor het aantal

etalagescherm-animatie, e-newslet ters en social media

wer ving van medewerkers. De salon laat deze

ser vicepakket Opleidingen een breed aanbod aan

aanmeldingen bijgehouden en waar nodig en mogelijk
cursussen afgezegd of extra cursussen ingepland.

ondersteuning, worden uit het ser vicepakket Marketing
vergoed.

materialen zelf op maat maken en produceren.

cursussen op het gebied van vaktechniek, management
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De opmaak van standaard (actie)materialen op
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Franchisenemer (verplichte materialen zijn

voor de opmaak, ont wikkeling en productie van

toestemming geef t vanuit de centrale organisatie

vindbaarheid van Hizi Hair salons in online

onderstreept):


materialen. Contact met betrokken par tijen, zoals

regelmatig e-mails met acties, informatie,

zoekmachines zoals Google. Hiernaast is de

Modelbeelden op sticker/banieren/doeken (als

adver tentie-aanbieders, drukkerijen, etc. verloopt

verjaardagscadeau voor de klant, het verlengen van

franchisegever verant woordelijk voor het aanmaken

alternatief op modebeeldposters)

altijd via de franchisenemer.

de Hizi Hair Card, openingstijden rondom feestdagen,

van een Google bedrijfspagina voor iedere salon.

bij verbouwingen en verhuizingen etc. De franchise-

De franchisenemer is verant woordelijk voor het tijdig



Openingstijdenposter (alternatief is een



openingstijdensticker)

Online afsprakensysteem

gever betaalt de koppeling van Feeddex voor de

aanleveren van de juiste informatie, ook wanneer er



USP poster

De franchisegever beheer t een uniek online

openbare reviewser vice en de kosten voor de invoeging

wijzigingen zijn in de salongegevens. De franchisegever



Prijsposter (alternatief is een prijssticker)

afsprakensysteem, waar de klant afspraken kan boeken

op de Hizi Hair website en de digitale etalageschermen.

updatet de gegevens ver volgens in de Google



Prijs- en/of openingstijdensticker

en per e-mail een bevestiging en reminder ont vangt. De



Loopbonnen

franchisegever tref t de mogelijke voorzorgsmaatregelen

Website & webshop



100% garantie: poster, wacht tafelkaar t,

om dit systeem te allen tijde online beschikbaar te

De franchisegever houdt de Hizi Hair website en

Merkbekendheidsonderzoek

bedrijfspagina.

spiegelkaar ten, kaar tjes

stellen voor klanten en salons. De franchisegever is niet

webshop up-to-date met informatie over salons,

In 2021 wordt door middel van een marktonderzoek de



Op afspraak: poster

aansprakelijk voor (lokale) storingen.

acties, producten, nieuws en vacatures.

bekendheid van het Hizi Hair merk gemeten onder de



Op afspraak: wacht tafelkaar t en spiegelkaar ten



WiFi wacht tafelkaar t

Etalageschermen

Social media



Hizi Hair Card: wacht tafelkaar t en spiegelkaar ten

Iedere Hizi Hair salon heef t standaard een digitaal

De franchisegever onderhoudt een centraal Hizi Hair



Tijdenkaar tjes, afsprakenkaar tjes, kor tingskaar tjes,

scherm in de etalage. Kosten voor het scherm, de

social media account op Facebook en Instagram. Hier



Tell a friend, etc.

installatie, de ombouw en eventuele vergunning zijn

worden wekelijks posts geplaatst om (potentiële) klanten



Hizi Hair Cards

voor rekening van de franchisenemer. In 2021

en fans te inspireren en te stimuleren een afspraak te



Gif tcards

ondersteunt de franchisegever de franchisenemer in de

maken in een Hizi Hair salon. Op Facebook zijn alle



Hizi Hair tasjes

aanschaf van het eerste scherm en de ombouw per

individuele salonpagina’s als winkellocatie gekoppeld



Pepermunt en pennen

salon. De vergoeding geldt alleen op het eerste scherm

aan de Hizi Hair hoofdpagina en worden centrale posts



Productie en verzending individuele salonacties,

in een salon en wordt vastgesteld op basis van het

automatisch doorgeplaatst op de individuele

mailings, scholenpakket ten, etc.

schermformaat en t ype ombouw, met een maximum van

salonpagina’s. Wanneer een salon een eigen Instagram

€ 1126,00. Ook neemt de franchisegever de overige

account heef t, kan zij de posts van de centrale Hizi Hair

Individueel marketingadvies

kosten voor haar rekening, waaronder de licentie bij

account kopiëren. Actuele afbeeldingen voor posts op

De franchisenemer kan bij de marketingafdeling

installatie en jaarlijkse fee.

social media worden door de franchisegever

incidenteel individueel marketingadvies aanvragen,

De franchisegever verzorgt centrale content, die

doorlopend geplaatst op Hizi Net voor gebruik van de

in de vorm van tekstuele ondersteuning, advies over

minimaal zes keer per jaar wordt geüpdatet, en

franchisenemer en salons. Hiernaast plaatst en updatet

acties en communicatiematerialen of (à € 88,00 per

wekelijkse lokale updates met betrekking tot personeel

de franchisegever op Hizi Net t wee keer per jaar

stuk) een lokale E-newslet ter. Hierbij houdt de

vinden en opening op zondagen.

algemene beelden voor gebruik op social media.

door de marketingafdeling. Buiten de E-newslet ters is

Klanten e-mail en reviews

Online vindbaarheid en Google bedrijfspagina

de franchisenemer zelf (financieel) verant woordelijk

Vanaf het eerste bezoek ont vangt de klant die hier voor

De franchisegever investeer t in het optimaliseren van de

doelgroep en vergeleken met andere kappersketens.

franchisenemer rekening met t wee weken uit werktijd
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