Semi Franchise
Wel de voordelen, niet de nadelen
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Even voorstellen
Smartphone Reparatie Nederland is een formule die door Ripa Solutions op de markt
is gebracht. Ripa Solutions is een jong bedrijf dat is opgericht door twee specialisten.
De ene heeft jarenlang ervaring in de inkoop, verkoop en reparatie van mobiele
producten. De ander is al jaren een meester in het bedenken, bouwen en
onderhouden van web-applicaties. Daarnaast hebben zij ruime ervaring in het goed
vindbaar maken van websites in online zoekmachines (SEO).
Door onze bundeling van creativiteit en kwaliteiten is een geheel nieuw en uniek
concept ontstaan: Semi Franchise. Wellicht is dit iets voor u. Wij vertellen u er graag
meer over.

Franchise
Franchising is een bekende formule. Deze heeft veel voordelen, maar kent ook veel
nadelen. Denk daarbij aan langdurige contracten, inkoop bij een door de
franchisegever aangewezen bedrijf en aan de verplichting om te werken onder de
naam van de franchisegever. Tot slot zal deze ook altijd willen dat u een deel van uw
omzet afdraagt.
Wij denken dat dit anders kan. Daardoor zijn wij op de benaming Semi Franchise
gekomen: wel de voordelen, niet de nadelen. Misschien denkt u dat dit te mooi klinkt
om waar te zijn. Wij kunnen u verzekeren dat dat niet het geval is.

Semi Franchise
Met Semi Franchise brengen wij een concept op de markt dat tot nu toe nog niet
bestond. U kunt zich volledig richten op uw normale werkzaamheden, het repareren
van iPhones en iPads. Wij zorgen voor de website en SEO. Bij ons hebt u geen
contract, geen opzegtermijn en u werkt onder uw eigen naam. Uw omzet houdt u
helemaal voor uzelf. Nieuwsgierig geworden?

Ons concept
Smartphone Reparatie Nederland is een website waar consumenten een
betrouwbaar bedrijf kunnen vinden dat hun smartphone of tablet goed repareert.
Door de overvloed van reparatiebedrijven die vandaag de dag als paddenstoelen uit
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de grond schieten, ziet de consument door de bomen het bos niet meer. Wij zijn van
mening dat het een groot voordeel is wanneer bedrijven hun krachten bundelen en
één gezicht naar buiten tonen. Zonder dat het bedrijf zijn zelfstandigheid verliest.
In het concept van Semi Franchise is op de website heel Nederland opgedeeld in
ruim 400 locaties. Wij nemen per locatie maar één reparatiebedrijf aan dat de
reparaties uit mag voeren onder de naam van Smartphone Reparatie Nederland. Uw
reparatiebedrijf werkt volledig zelfstandig en uiteraard onder uw eigen naam. U bouwt
geen klantenbestand op voor Smartphone reparatie Nederland, maar wel voor uw
eigen onderneming.
Wij werken niet met contracten en opzegtermijnen. U betaalt onze dienst
voorafgaande aan de periode dat u mee wilt doen. Is deze periode verlopen en heeft
u niet meer betaald, dan wilt u kennelijk niet meer meedoen. Dus geen
aanmaningen, incassobureaus of deurwaarders. Zo simpel is het; wilt u het een
maand proberen dan kan dat uiteraard ook, u bepaalt.
Smartphone Reparatie Nederland besteedt veel aandacht aan de promotie en aan
SEO voor de website. U houdt zich bezig met uw core business.
Elke bezoeker van onze website is een potentiële klant die op zoek is naar een
betrouwbaar reparatiebedrijf, misschien wel bij u in de buurt. Wilt u het bedrijf zijn
binnen uw regio dat onze bezoeker van dienst kan zijn?

Hoe kan ik meedoen?
Wanneer het concept van Semi Franchise u aanspreekt, dan kunt u eenvoudig het
aanmeldformulier voor Smartphone Reparatie Nederland invullen. Zodra wij dit
ontvangen hebben, zullen wij de door u gewenste locatie gedurende twee weken
voor u reserveren. U ontvangt daarvan een bevestiging.
Tegelijk met deze reservering ontvangt u per e-mail van ons de factuur voor de
eerste periode.
Zodra de eerste betaling is voldaan, zal één van onze medewerkers de locatiepagina
voor u in orde maken.
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Vragen?
Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers,
zij staan u graag te woord.
Smartphone Reparatie Nederland is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 12.00 tot 17.00 uur, via 036-8448998. U kunt ons uiteraard ook een e-mail sturen
via info@smartphonereparatienederland.nl
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