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ФраншизаФраншиза
Жүк тиеушілердің қызметін 

ұсыну бизнесіұсыну бизнесі
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Өмірді жеңілдету

Outsourcing (англ. «out sourcing» – «сыртқы көз»). Аутсорсинг персоналы – бұл мердігер-компанияға уақытша
немесе тұрақты түрде персоналды тауып беру жəне жалдаумен айналысатын кадрлық кеңсе жұмысымен

Өмірді жеңілдету

немесе тұрақты түрде персоналды тауып беру жəне жалдаумен айналысатын кадрлық кеңсе жұмысымен
байланысты ұйымның міндеттерін өткізу. Көбінесе мұндай іскерлік қарым-қатынастар ұзақ мерзімді болады.

Саптық персонал – біліктілігі жоқ жұмысшы персонал, бұл жұмыс беруші бастапқыда елеулі кəсіби дағдылар 
мен білімді талап етпейтін қызметкерлермен білімді талап етпейтін қызметкерлер

Франшиза – брендті (сауда белгісін жəне басқа зияткерлік меншікті), сондай-ақ бизнес-технологияларды
пайдалану құқығы. Енді франшизге өндіріс технологиялары, белгілі бір өнім немесе қызмет, маркетинг
стратегиясы жəне бизнесті құру жəне жүргізу үшін қажетті басқа да артықшылықтар кіруі мүмкін..
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kz Біз туралыӨмірді жеңілдету

Жүк тиеушілердің қызметін ұсынатын компания

Өмірді жеңілдету

Біздің қызмет саламызБіздің қызмет саламыз

 Жүкті тиеу-түсіру жұмыстары. 
 Кеңселерді көшіру. Орау жұмыстары. 
 Сауда залдары мен кассаларда қызмет  Сауда залдары мен кассаларда қызмет 

ету. 
 Алаңдарды қоқыс пен қардан тазарту.
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kz
Делая жизнь легче!

Біз туралы

Біздің тұтынушылар:
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Өмірді жеңілдету Біз туралы
Клиенттерге бізбен жұмыс істеу қай жағынан ыңғайлы:

ШЫҒЫНДАРДЫ АЗАЙТАМЫЗ
КОМПАНИЯЛАРҒА КӨМЕКТЕСЕМІЗ

Өмірді жеңілдету

Қызмет көрсету 1 

ШЫҒЫНДАРДЫ АЗАЙТАМЫЗ

ЕҢ ЖАҚСЫ КЫЗМЕТ КӨРСЕТЕМІЗ

Қызмет көрсету 2 Қызмет көрсету 3

Жеке 
тұлғаларға  

 Пәтерлерді көшіру 

Қызмет көрсету 1 

 Грузчиктердің 
қызметін көрсету 

 Әр түрлі қызмет 
түрлерін көрсету

Қызмет көрсету 2 Қызмет көрсету 3

Заңды 
тұлғаларға 

Өндіріс 

 Кеңселер мен 
архивтерді көшіру 

 Әр түрлі қызмет 
түрлерін көрсету

 Грузчиктердің 
қызметін көрсету 

Өндіріс 
орындарына, 
Қоймаларға

 Орау жұмыстарын 

 Заттарды орау және 
стикер жапсыру 
жұмыстары

 Сатушы мен кассир 

 Грузчиктердің 
қызметін көрсету 

 Уборка және ыдыс 

 Әр түрлі қызмет 
түрлерін көрсету
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Retail, 
общепит

 Орау жұмыстарын 
көрсету 

 Сатушы мен кассир 
қызметін көрсету 

 Уборка және ыдыс 
жуу қызметін 
көрсету



kz ҰсынысӨмірді жеңілдету

Бүгін vs. ЕртеңҚадам жаса 

ҰсынысӨмірді жеңілдету

Бүгін ЕртеңБүгін

 Жалықтыратын                                         
 жұмыс                                                        
 Төмен кіріс
 Бизнес идеяларды іздеу

Ертең

 Кәсіпкер
 Кадрлық қызмет саласындағы жеке бизнес
 Жеке табысыңызға ешқандай шектеулер жоқ Бизнес идеяларды іздеу

 Қоңырау керек

 Жеке табысыңызға ешқандай шектеулер жоқ
 Challenge - Жайлылық аймақтан шығу
 Өзін-өзі дамыту
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kz ҰсынысҰсыныс
Франшиза сатып алыңыз

Кіріс көзі 500 000 теңгеден 
асатын грузчиктер мен 
Кіріс көзі 500 000 теңгеден 
асатын грузчиктер мен 
әр түрлі қызмет көрсету әр түрлі қызмет көрсету 
бизнесін ашыңыз
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kz
Өмірді жеңілдету Ұсыныс

Стратегия Шешім

Франшиза серіктеріне не береміз

Өмірді жеңілдету Ұсыныс

Стратегия

 Бизнесті жүргізу моделдері
 Перспективалар

Дамуды жүргізу және дамыту

Шешім

 Есептеулер
 Кейстар
 Баға саясаты

Нарыққа ұсыныстар

 Баға саясаты

Сүйемелдеу

 Жеке менеджер
Қолдау

Қатысу

 Кәсіпорынды тіркеуге
Көмек

Іс-әрекеттің жоспары

 Келісім шарт
Іс-әрекеттің нақты жоспары

 Жеке менеджер
 Кеңестер 

 Кәсіпорынды тіркеуге
 Тендер алаңына тіркеуге
 Сайтты жасауға
 Бренд бук жасауға

 Келісім шарт
 Оқыту
 Іске қосу
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kz Франшизаны калай сатып алуға боладыӨмірді жеңілдету

Үш қадамды орында

Франшизаны калай сатып алуға боладыӨмірді жеңілдету

1 2 3

ЖАҒДАЙДЫ 
ТАЛҚЫЛАУ

ФРАНШИЗАНЫҢ ПАКЕТТЕРІ

КЕЛІСІМ ШАРТҚА КОЛ 
КОЮ

ШАРТТАРЫ

ЗАЯВКА ҚАЛДЫРУ 

САЙТ ФРАНШИЗАНЫҢ ПАКЕТТЕРІ

Не аласыз
Не күтесіз

ШАРТТАРЫ

Тараптардың міндеті 
Тараптардың құқықтары

САЙТ

Деректерді енгізу
Телефон номерін қалдыру 
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kz
Делая жизнь легче!

Шарттары мен бағалары
Пауша жарнасы

тенгемен
Роялти айына

тенгемен

Құны:    3 000 000 100 000

Оқыту
Тапсырыстар
бойынша
кейстер

Жеке менеджер Бизнесті кезең-
кезеңімен

Жұмыс
құжаттарын

кейстер

Кеңестер
Брэнд бук және

жеке сайт

кезеңімен
дамыту

Франшизамен бірге аласыздар: 
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kz
Өмірді жеңілдету

Пакеттердің мазмұны

 Оқыту
• Оқыту Нұр-Сұлтан қаласында компанияның кеңсесінде өтеді
• Оқыту кезінде тұратын жер тегін
• Оқу құралдары жеке тәжірибе негізінде

Пакеттен алатыныңыз

Өмірді жеңілдету

 Жұмыс құжаттары 

 Тапсырыстар 
туралы кейстар 

• Стандартты тапсырыстар, іздеу, орындау ерекшеліктері, 
тәуекелдер

• Келісім-шарттардың стандартты формалары, коммерциялық бағалар, 
есептер т.б.

• Оқу құралдары жеке тәжірибе негізінде

туралы кейстар 

 Кеңестер

 Жеке менеджер

• Клиенттер іздеу бойынша жұмыс барысындағы кеңестер, 
келіссөздер,  тапсырыстарды есептеу, бригаданы құру. 

• Үнемі кеңес және ұйымдастыру сізге жеке менеджер 24/7 уақытқа 

тәуекелдер

 Жеке менеджер

 Бренд бук және жеке 
сайт

• Үнемі кеңес және ұйымдастыру сізге жеке менеджер 24/7 уақытқа 
бекітіледі

• Компанияның фирменный стильын дайындау. Оған компанияның 
логотипын, түстерді таңдау,  жұмыс формасымен жұмыс барысындағы сайт

 Бизнестің әр қадамын • Кәсіпорынды тіркеуге
Тендер алаңына тіркеуге

логотипын, түстерді таңдау,  жұмыс формасымен жұмыс барысындағы 
суреттерді дайындау кіреді. 

• Сіздің жеке жұмыс сайтыңызды әзірлеп береміз
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 Бизнестің әр қадамын 
дамытуға көмектесу • Тендер алаңына тіркеуге

• Сайтты жасауға
• Тұтынушылардың базасын дайындауга көмектесеміз



kz Оқыту
Өмірді жеңілдету

Тәжірибелік білім • Оқыту Нұр-Сұлтан қаласында компанияның кеңсесінде 2 өтеді
• Оқыту кезінде басқа қаладан келетін адамға тұратын жер тегін
• Оқу құралдары жеке тәжірибе негізінде

Өмірді жеңілдету

Сату блогы          1. Заң блогы4.

• Оқу құралдары жеке тәжірибе негізінде
• Бригаданы құру және жұмыс істеу үшін сынақтан өткен бизнес-процестер

Сату блогы          1.
 Ништы және клиенттерді анықтау 
 Сатудың қадамдары мен скриптысы
 Баға политикасы

Заң блогы4.
 Кәсіпорынды ашу
 Тендер алаңына тіркеу
 Келісім-шарттардың стандартты 

формалары мен құжаттары
Персоналмен жұмыс блогы2.
 Іздеу және жалдау
 Объектіге персонал шығару
 Персоналмен жұмыс істеу ерекшеліктері

формалары мен құжаттары
5. Басқару блогы

 Ұйымдық құрылым
 Басқару жүйесі
 Есептеу жүйесі Персоналмен жұмыс істеу ерекшеліктері

Тапсырыстарды басқару блогы3.
 Мердігермен (Заказчик) жұмыс
 Объектіде персоналмен жұмыс

6.
 Әр түрлі ништағы жұмыстардың мысалдары
 Ништің ерекшеліктері мен рисктері (тәуекел)

Компанияның тәжірибесінен алынған кейстер
 Есептеу жүйесі
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 Объектіде персоналмен жұмыс
 Тіркеу және есеп

 Ништің ерекшеліктері мен рисктері (тәуекел)
 Бағаны анықтау



kz Франшизаны іске қосу этаптары
Өмірді жеңілдету

Тәжірибелік білім
4

Өмірді жеңілдету

3Оқу Іске қосу
Бизнестің ерекшеліктері туралы 

Сатып алу Дайындық

Бизнестің ерекшеліктері туралы 
ақпарат алу

Жұмыс құжаттарын зерттеу

Клиенттермен келіссөз жүргізу
Тапсырыстарды есептеу

Бригаданы құру және шығару
Кіріс алу

2

Сатып алу
Шарттарды зерттеу

Франшиза пакетін таңдау
Франшизаны сатып алу

Заңды тұлғаны тіркеу
Тендер алаңына тіркеу

Қызмет көрсету түрлеріне 
хабарландыру беру

Персонал табу және сұхбат өткізу

1

2 Персонал табу және сұхбат өткізу

14

1



UNIGROUP kzUNIGROUP kz

Өмірді жеңілдету


