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MOBİL - SEYYAR ARABA VE KONTEYNİR İLE AÇILIM FIRSATI
Mobil gıda sektörü 2015 yılında 1.2 milyar $ 'lık gelir elde etti ve restoranlarının
durgun büyümesiyle karşılaştırıldığında son 5 yılda yıllık % 12'lik bir büyüme ile 2017
yılına kadar 2.7 milyar $ 'a yükseldi.
Artik gida ve gıda dışındaki sektörler de potansiyel müşterilerin yoğun oldugu yerlere
mobil araçlarla daha çabuk ulaşılabiliyor.
İster yeni bir girişimci olun, ister deneyimini farkli lokasyonlara taşımaya ve işini
geliştirmeye istekli bir işletme sahibi olun veya markasını daha hızlı, daha ekonomik
ve daha pratik yayginlastirmak isteyen global ve yerel franchise sahiplerine,
istedikleri tasarim ve özelliklerde tam donanımlı - ABD Sağlık Departmanı kriterlerine
uygun - özel mobil araba ve karavanlari satıyoruz.
Yatırımcılara küçük sermaye ile daha kârlı, kolay, legal ve pratik iş modeli
sunuyoruz.
Mobil franchise veren markalara yönlendiriyoruz.
Yasal izinleri almak için mobil araçları kullanacak müşterilerimize danişmanlik desteği
veriyoruz.
Ürünlerinizi, aktivitelerinizi turistik mekanlara, eğlence merkezlerine, kalabalık
sokaklara,pazarlara, alışveriş merkezlerine, okullara, fabrikalara, yaya caddelerine,
toplu yerleşim bölgelerine,özel sportif-müzikal etkinliklerine ve daha birçok yerlere
taşimak ve tanıtmak için mobil -seyyar araçlarımızı değerlendirebilirsiniz.
Mobil konteyner ve araclarimiz;
fast-food , halal-koşer-etnik yiyecekler, sokak içeçekleri- dondurma- pamuk şekeriçerez arabaları, ev aletleri- saglik- güzellik-saç tırnak bakim-makyaj-fotograf
studyosu-giyim-egitim-yardim-etkinlik biletleri-turizm-kamp-eglence-müzikal-emlak
vb...satiş, tanıtım, sergi ve aktivite amacli kullanilmaktadir.
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ELITE MOBIL ARAÇ HIZMETLERIMIZ ve PROSESLER
Ihtiyaciniza en uygun New York Mobil Gıda Kuruluşları (MFE) Sağlik ve Çevre
Departmanı kriterlerinde ;

Mobil Araba veya Konteyner + Sabit Teknik Ekipman
+
Özel Sektörel ekipman ve malzeme ile donanım
+
Size ozel Marka-Logo-Konsept-Dekor-Tasarim
+
Ithalat/Gumrük/SGS Kontrol/Vergiler
+
Adrese Teslimat
+
Vendor küçük işletme açmak için NYS Yetki Belgesi
+
Mobil Gıda Vending Lisansı (NY Sağlık Akademisi Kurslarına katılım)
+
ABD Sağlık Departmanı ve yerel kuruluşlardan 2 yıllık Permit (Serbest
Piyasade 20.000 USD + satılmaktadır)
+
Sektöre ve mobil araç özelliğine en uygun lokasyon belirlnmesi
+
Lokasyona yerleşim ve Montaj
+
Araçların iş bitiminde park edeceği,Temizleneceği Garaj belirlenmesi
+
Mobil Araç ve sektöre göre üretim ve lojistik malzemelerinin tedarik
bağlantıları
+
Bu servis hizmetlerini kapsayan Farnchising bedeli
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FINANSAL DESTEK
Ihtıyacınıza ve sektöre en uygun maliyette ve konseptteki Mobil araçlarımıza sahip
olmak ve NY ilgili departmanların istediği kriterlerde ve proseslerde Mobil İşletmenizi
açmak ve gerekli lojistik destek ve danışmanlık hizmetlerimizden için, kolay odeme
planıyla lease ve finansal yapılandırma desteği veriyoruz.
ORNEK;
Tam donanımlı Mobil Araç , Permit Kodu,Lisanslar,lokasyon ve tüm Lojistik destek ve
Franchising bedeli ortalama TOPLAM SATIŞ = 35.000 - 50.000 USD arasindadir.
Işbirliği yaptiğimiz finansal kuruluş onayı ile %20 down payment (3.000 - 4.000
USD arasi) ön ödeme ve 24-36 aylik ödeme planiyla ayda 500-1500 USD ile mobil
işyeri sahibi olacaksınız.
Eger Mobil Franchise uygulayan global ve yerel markalardan Franchising almak
istiyorsanız bunun yatırım bedeli; diğer standart Franchising kurulum maliyetlerine
göre %150 , işletme giderlerine göre %300 daha avantajlidir.
TESLIMAT
Mobil araçlarımıza siparisten sonra ( finans kullanilacak ise Finansal kuruluş
onayından sonra) özel donanım ve tasarım konseptine bağlı olarak ortalama 5-7
haftada teslimat yapilmaktadir.
1.İlk sipariste Order Application doldurularak mobil araç , makina ekipman listesi
alınır.
2.Partnerimiz Üretici firmamızdan üretim- donanım-tasarım-teslimat planlamasi ve
maliyetleri belirlenip ön mutabakat sağlandıktan sonra yatırımcı finansal yapılandırma
işlemlerini başlatabilir.
3.Partner Finansal kuruluşun onayı ile Fabrikamızdan sipariş üretim ve montajlarina
başlanır.
4. Istenen mobil araç ve ekipmanlar hazırlanırken ürün-marka ve kullanım
özelliklerine uygun özel tasarımlar karşılıklı paylaşarak şekillenir.
5- Son tasarım modelini müşteri onayladıktan sonra müşterinin adresine teslimat
yapilir.
6- Mobil araçlarımız ithal olduğu için fiyatlarımız CIF olarak ABD liman teslimata
göre belirlenmektedir.
7- Anlaşmalı Lojistik firmamız adrese teslimat yapmaktadır
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8- Mobil araç üretim ve teslimat süreçleri devam ederken araç teknik özelliklerine ve
kullanım amacına göre ilgili legal kuruluşlardan arac kullanım izin formları hazırlanır.
9- Yatırımcılar , Mobil Gıda Kuruluşları (MFE) Sağlik ve Çevre
Departmanı kılavuzundaki ilgili Bölümlerde belirtilen teknik şartlara uymak ve mobil
gıda satış lisansına sahip olmak zorundadir.
Bu lisanslara başvurabilmek ya da gerekli Sağlık Akademisi Kursuna girmeden önce,
vendor küçük işletme açmak için bir NYS Yetki Belgesi almanız gerekir.
Lisans başvurusunda bulunduğunuzda ve sınıfa kayıt olduğunuzda bu sertifikayı
vermeniz gerekecektir. Online olarak başvurduktan sonra Sertifikanızı postayla
almak yaklaşık 20 gün sürer.
10- Yatirimcilar veya yetkili kişi, Mobil gıda satış lisansı almalıdır. Bu lisans için iki
gün boyunca her gün dört saat boyunca sekiz saat kursa katilmalidir. Çoğu salı ve
çarşamba günleri, diğeri perşembe ve cuma günleri olmak üzere iki sınıf oturumları
düzenlenir.
11. Yerel Sağlık Akademisi, kurstan geçenlerin isimlerini verecek ve uygun yetkili
makamlar (Citywide Licensing Center) onayi ile yatırımcılar bir Mobil Gıda Vending
Lisansı almaya hak kazanacaktır.
Bu lisans 2 yıl geçerlidir. Ekipmanda ve ürün üretim çeşitlerinde yapılacak
değişiklikler için ek değiştirme onayları alınır.
Unutulmamalıdır; ABD de bu lisansları almak Mobil araç almak kadar önemlidir.
Bu süreçte müşterilerimize destek olmaktayız.
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