Om factum2
factum2 er
totalleverandør inden for
huseftersynsordningen,
dvs.:
•
•
•

Tilstandsrapporter
Energimærkning
Elinstallationsrapporter

Derudover er factum2
også førende inden for
forretningsområderne
byggeteknisk rådgivning,
køberrådgivning,
indeklimaanalyser og
tæthedsprøvning.
Med hovedkontoret
beliggende centalt i
Horsens til at sikre
central styring af det
stærke brand og med
flere end 25 afdelinger
over hele landet er
factum2 landsdækkende
og lokal.
Vores mål er at give
vores kunder en god
oplevelse og sikkerhed
for, at valget af factum2
som leverandør var det
helt rigtige!

Klar på et nyt kapitel - bliv franchisepartner hos factum2
Er du parat til nye udfordringer i en landsdækkende virksomhed i rivende
udvikling – så er dette måske muligheden for dig?
I factum2 as har vi rigtigt travlt for tiden, og derfor søger vi nye franchisepartnere til at
være en del af vores succesfulde, veludviklede og gennemprøvede forretningskoncept. Vi
er bl.a. interesserede i mulige franchisepartnere i Slagelse eller Næstved.
Som franchisepartner får du mulighed for at kombinere ønsket om at være en del af en
landsdækkende virksomhed med lokal forankring. Det er således en unik mulighed for
dig til at opstarte din egen factum2-afdeling og dermed blive en del af et stærkt team,
der er med til at sikre personlig og økonomisk succes for din afdeling.

factum2 franchise giver dig mulighed for at:
[]

Opstarte egen factum2-afdeling.

[]

Blive en del af et veludviklet og gennemprøvet forretningskoncept.

[]

Være på forkant i et hurtigt skiftende marked.

[]

Opnå optimal synlighed.

[]

Få markedsføringssupport og benchmarking.

[]

Blive certificeret i forhold til energimærknings- og huseftersynsopgaver, 		
herunder løbende kvalitetssikring af dine opgaver.

Dit branchekendskab:
Ud over din stærke faglighed, erfaring og ekspertise som bygningssagkyndig og
energikonsulent, forventer vi, at du har en stærk forretningsmæssig sans, og at du selv
går forrest i din egen afdeling. Du tør træffe de rigtige beslutninger og ved, hvad der i
sidste ende påvirker resultatet.
Dit job er at udvikle dit lokale marked og din factum2-afdeling og på den måde sikre, at
konceptet overholdes, sikre et veloplagt personale samt sikre, at der tjenes penge.

Et langsigtet succesfuldt arbejde:
factum2 franchise handler om succes for begge parter. Vi bygger konceptet på en
overordnet tro på, at vi i fællesskab kan skabe et økonomisk fundament og en sund
forretning for begge parter. Vi tænker dermed langsigtet og ønsker at bistå vores franchisepartnere i forhold til netop de udfordringer, der er kendetegnende såvel lokalt som
personligt.
Vi respekterer, at den enkelte har forskellige forudsætninger for beslutningen om at
blive factum2-franchisepartner. Derfor tilbydes du lige fra starten konstruktiv og professionel rådgivning og vejledning.

Kontakt
factum2 as
GuldbergHus
Høegh Guldbergs Gade 6, 2.sal
8700 Horsens
Tlf.:
Mail:
Web:

7025 5757
info@factum2.dk
www.factum2.dk

Du får adgang til factum2’s mange kompetencer og brede netværk af professionelle
franchisepartnere, som kan vejlede og supportere dig samtidig med, at du har din
uafhængighed og dine egne personlige visioner for, hvad der skal til for, at din factum2afdeling også bliver succesfuld.

Bliv en del af vores succes:
Har du fået lyst til at være en del af factum2, så send din ansøgning og tilhørende CV
samt vellignende foto til adm. diretør Bent Harding på bsp@factum2.dk.
Har du spørgsmål vedrørende factum2 franchise, er du velkommen til at kontakte Bent
Harding på telefon 7025 5757 for at høre nærmere om dine muligheder.

