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Rodzinny 
business

Zaczynaliśmy od niewielkiej budki 
z lodami w nadmorskim kurorcie. 
Pozy tywny odb iór  i  rosnące 
zainteresowanie klientów szybko 
nadały naszej działalności skalę 
przemysłową. Po koniec lat 90. 
marka EKKO była już znana w całej 
Polsce. O jej sukcesie zadecydowała 
innowacyjność, znakomita jakość  
i szeroki wybór smaków oferowanych 
lodów. Klienci zaufali EKKO, gdyż 
jako jedna z nielicznych polskich 
f irm przez lata utrzymywała jakość 
swych produktów na najwyższym 
poziomie. Wyrazem tego zaufania jest 
przyznany marce laur Teraz Polska.

PRODUKUJEMY  
I SPRZEDAJEMY LODY 
OD PONAD 30 LAT
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Starannie i świadomie dobieramy 
składniki do produkcji lodów. Korzy-
stamy wyłącznie z surowców pier-
wotnych od sprawdzonych dostaw-
ców.

Dbamy o wysoką jakość kompo-
nentów. Weryf ikujemy ich produk-
cję na każdym etapie, by nasze lody 
były w pełni bezpieczne dla Was  
i Waszych dzieci.

Nie używamy sztucznych dodat-
ków ani ulepszaczy.

Szanujemy Wasze wybory – prócz 
lodów tradycyjnych, oferujemy także 
lody wegańskie, bezglutenowe i bez 
białego cukru.

Stawiamy na różnorodność. Czę-
sto zmieniamy smaki lodów i wpro-
wadzamy limitowane serie smakowe  
w oparciu o świeże, sezonowe pro-
dukty.

Uwzględniamy Wasze pomysły, 
kreując nowe niepowtarzalne smaki.

Odwiedzamy naszych dostawców, 
by poznać procesy produkcji dodat-
ków, które nadają naszym lodom wy-
jątkowy smak, np. cytrusów z Sycylii.

Poza lodami oferujemy wyrabianą 
przez nas gorącą czekoladę, nasze 
autorskie masło orzechowe (bez 
konserwantów) i świeżo paloną 
kawę od Mistrza Polski 2020. 

Nasze 
wartości
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OFERUJEMY 
ZAWSZE 
MINIMUM  
20 SMAKÓW.

Nasza specjalność to limito-
wane serie smakowe z sezo-
nowych produktów.

Lody

Banan  
z mleczną 
czekoladą

Grapefruit  
z earl grey 

Nutella Eccolo

Straciatella

Śmietanka

Masło 
orzechowe  
z porzeczką

Ananas  
z miętą

Truskawka  
z Prosseco
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Czekolada
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Kremy
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Kawa
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Szczecin

Nasze 
lokalizacje

Międzyzdroje

Szczecin-Bulwary Szczecin-Łubinowa

Szczecin-Turzyn Kołobrzeg
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Oferta dla 
franczyzo-
biorców

Jesteś znudzony dotychczasową profesją  
i pragniesz zmian? Masz dość pracy  
w korporacji i marzysz o zostaniu swoim 
własnym szefem? Wolisz spożytkować 
energię na budowanie samodzielnej 
działalności, hołdującej – tak jak nasza firma 
– rodzinnym wartościom? Zbliżasz się do 
emerytury i szukasz bezpiecznego, intratnego 
bussinesu, w który mógłbyś zainwestować? 
A może zależy Ci na corocznych, długich 
zimowych wakacjach w ciepłych krajach, bez 
konieczności martwienia się o urlop? 

Otwórz z nami własną lodziarnię Eccolo!!!

Masz już działającą lodziarnię i nie 
interesuje Cię pełna franczyza? Kup nasze 
lody jako produkt i sprzedawaj je u siebie!

DOŁĄCZ DO NASZEJ RODZINY!
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Własny lokal, pawilon, teren pod 
pawilon lub pomysł na lokal 
w atrakcyjnej lokalizacji – w 
miejscowości nadmorskiej bądź 
turystycznej albo w mieście 
powyżej 100 tys. mieszkańców. 
Nasze aktualne lokalizacje to 
Szczecin i Międzyzdroje. Lokal 
musi spełniać wymogi sanitarne i 
przeciwpożarowe, mieć sprawny 
system wentylacji oraz dostęp do 
wody.

Wolne minimum 99 tys. złotych – na 
start.

Możliwość wzięcia leasingu na 
pozostałe wyposażenie.

CO JEST POTRZEBNE, BY DO NAS DOŁĄCZYĆ?Oferta dla 
franczyzo-
biorców
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OPŁATY STARTOWE:

 – obrót roczny - zysk roczny (przy spełnieniu 
wszystkich wytycznych).

opłata za doradztwo przy 
uruchomieniu projektu, po 
akceptacji lokalizacji,

 



opłata za usługi architekta  
i managera,

leasing na wyposażenie.

Koszty  
i zyski

Zwrot z inwestycji otrzymasz w 2-3 lata od rozpoczęcia działalności. Dokładne 
wyliczenia sporządzamy po zaakceptowaniu lokalizacji i podpisaniu umowy 
lojalnościowej.

250 000 25%
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Dlaczego 
Eccolo?

Unikatowe receptury i wyjątkowe 
produkty najwyższej jakości, 
powstające z nieprzetworzonych 
surowców pierwotnych.

Mocna rodzinna marka o 
potwierdzonej renomie.

Sprawdzony pomysł na business.

Stabilna współpraca – zawieramy 
z franczyzobiorcą wieloletnią umowę, 
podejmując współpracę na zasadzie 
wyłączności terytorialnej.

Wsparcie na każdym etapie: 
planowanie, lokalizacja, realizacja, stała 
współpraca. Szkolenia oraz wsparcie 
we wdrażaniu procedur produkcyjnych 
i sprzedażowych. Przygotowanie 
opracowania HACCP i pomoc w 
jego wprowadzeniu. Udostępnienie 
oprogramowania do zarządzania 

projektem i prowadzenia sprzedaży.

Sprawdzeni dostawcy.

Profesjonalny sprzęt wysokiej 
klasy. Gotowe urządzenia do szejków 
lodowych i do utrzymywania stałej 
temperatury czekolady. Dobór i 
kalibracja sprzętu do produkcji lodów 
pod kątem autorskich receptur. 
Doradztwo w doborze ekspresu 
i kalibracji pozwalającej uzyskać 
najlepsze efekty parzenia kawy.

Opakowania z logo Eccolo i inne 
dodatki niezbędne do obsługi klienta.

Centralny system logistyczny.

Centralny marketing.























13

GOTOWY SYSTEM 
IDENTYFIKACJI

Co  
zyskujesz?
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JAK SZYBKO MOŻESZ 
OTWORZYĆ SWOJĄ 
LODZIARNIĘ?

OCENA  
I AKCEPTACJA 
LOKALIZACJI

ZAMÓWIENIE 
SPRZĘTU

SZKOLENIA URUCHOMIENIE 
LOKALU

Lodziarnia: Standardowy czas otwarcia dla lokalu stacjonarnego i pawilonu wynosi 
od 3 do 5 miesięcy.

Jak to działa?
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Dołącz do 
naszej  
rodziny

'90 2019 2020 2021
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Podsumowanie Skontaktuj się z nami:
dołączasz do rodziny 
wspierających się 
przedsiębiorców

inwestujesz  
w perspektywiczną pracę  
na własny rachunek

osiągasz wysokie zyski

masz czas dla rodziny,  
na swoje pasje i podróże

franczyza@eccolo.pl 

+48 664 711 224

eccolo.pl
















