GRAFISK
MANUAL

1

INNEHÅLL
OM VÅRT VARUMÄRKE

3

SVENSK FRANCHISE LOGOTYP

4

LOGOTYPENS FRIZON

5

LOGOTYP FÖR FULLVÄRDIGA MEDLEMMAR

6

LOGOTYP FÖR PARTNERS

6

LOGOTYPER FÖR FRANNYGALAN

7

LOGOTYP FÖR MEDLING SVENSK FRANCHISE

8

TYPSNITT

9

FÄRGPALETT

10

DESIGNELEMENT

11

BILDTON

11

EXEMPEL

12

OM VÅRT VARUMÄRKE
Utseendet på våra grafiska produkter gör ett intryck och påverkar
hur människor uppfattar oss. Genom att vara tydliga och följa de regler och
riktlinjer som beskrivs i manualen stärker vi Svensk Franchise varumärke
och visuella identitet.
Här hittar du regler för hur våra grafiska produkter ska se ut. Till exempel
vilka färgvärden och typsnitt som får användas och hur stor frizonen runt
logotypen ska vara. Denna manual hjälper dig att hantera färger, typografi,
logotyper och designelement samt ger ett antal exempel på tillämpning för
att det ska bli lättare att omsätta manualen i praktiken.

+

HAR DU FRÅGOR KONTAKTA:
FRIDA HALLESTRAND, Medlems- & kommunikationsansvarig
frida@svenskfranchise.se • 0766-10 41 66
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SVENSK FRANCHISE LOGOTYP

Denna logotyp används i huvudsak för Svensk Franchise.

Vid behov kan logotyp med engelsk undertext användas.

LOGOTYP PÅ FÄRGAD BAKGRUND
Vår logotyp ska i första hand användas i dess originalutförande.
I de fall där den svarta texten inte framträder tillräckligt bra
mot en bakgrundsfärg används logotypen med vit text.

4

LOGOTYPENS FRIZON
För att logotypen ska komma till sin fulla rätt måste en frizon lämnas runt den. Denna frizon
gäller både avståndet mellan logotypen och andra objekt på en trycksak – såsom text och bild –
och avståndet mellan logotypen och trycksakens ytterkant.
Frizonen är densamma som höjden på bokstaven ”S” i ”Svensk” och utgår från symbolen.

FRIZON

På större trycksaker kan frizonen mellan logotypen och trycksakens ytterkant behöva bli större.
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LOGOTYP FÖR
FULLVÄRDIGA MEDLEMMAR

Logotypen för fullvärdiga medlemmar används fritt i eget marknadsföringsmaterial.
Används i största möjliga mån mot vit eller svart bakgrund.

LOGOTYP FÖR PARTNERS

Logotyperna för partners används fritt i eget marknadsföringsmaterial för respektive partner.
Används i största möjliga mån mot vit eller svart bakgrund.
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LOGOTYPER FÖR FRANNYGALAN

LOGOTYP FRANNYGALAN
Logotypen för Frannygalan används av Svensk Franchise och dess medlemmar och partners
i relevanta sammanhang. Används i största möjliga mån mot vit eller svart bakgrund.

LOGOTYP ÅRETS FRANCHISEKEDJA
Logotyperna för Årets Franchisekedja får användas fritt av vinnaren av Årets Franchisekedja
för respektive år. Används i största möjliga mån mot vit eller svart bakgrund.

20XX

LOGOTYP FÖR GULDPARTNERPRIS
Logotyperna för Guldpartnerpriserna får användas av respektive guldpartner som sponsrar
priset samt av pristagaren.Används i största möjliga mån mot vit eller svart bakgrund.
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LOGOTYP FÖR MEDLING
SVENSK FRANCHISE

Svensk Franchise som medlemsorganisation verkar aktivt för att tvister mellan en
franchisegivare och en franchisetagare skall lösas genom en frivillig överenskommelse.
Logotypen för Medling Svensk Franchise får användas av alla våra
medlemmar och partners i relevanta sammanhang.
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TYPSNITT
RUBRIKER OCH MELLANRUBRIKER
Till större rubriker används Barlow Semi Condensed Bold. Till mellanrubriker används i första hand också
Barlow Semi Condensed Bold. I vissa fall där det lämpar sig bättre med en något tunnare mellanrubrik kan
Barlow Semi Condensed Medium användas. Alla rubriker ska i största möjliga mån sättas med versaler.

Barlow Semi Condensed Bold:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890

Barlow Semi Condensed Medium:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890

BRÖDTEXT
I brödtexter a nvänds Georgia Regular. Georgia Bold kan användas för att markera något i brödtexten extra.

Georgia Regular:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890

Georgia Bold:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890

FAKTATEXT
Till exempelvis faktatext och bildtexter används Barlow Semi Condensed regular.

Barlow Semi Condensed Regular:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890

DIGITALT MATERIAL
I exempelvis e-post, word och powerpoint när man måste säkerställa att alla användare har typsnitten används
Georgia och Arial.

Arial regular:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Arial bold:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

REKOMMENDERAD TECKENSTORLEK FÖR A4
Rubrik: 25–40 pt. Mellanrubrik: 10-13 pt. Brödtext: 9 pt. radavstånd 12,5 pt.
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FÄRGPALETT
Svensk Franchise primära färg är guldbeige och kan med fördel
kompletteras med komplementfärgerna nedan.

PRIMÄR FÄRG
CMYK: 20-25-60-25
RGB: 163-143-96
PMS: 871
HEX: #a18f60
100%

80%

60%

40%

20%

KOMPLEMENTFÄRGER
CMYK: 47-64-28-0
RGB: 150-114-149
PMS: 5135
HEX: #967295
100%

80%

60%

40%

20%

CMYK: 43-0-34-38
RGB: 110-145-123
PMS: 5555
HEX: #6e8e7b
100%

80%

60%

40%

20%

CMYK: 9-0-43-38
RGB: 158-160-115
PMS: 5773
HEX: #9ea073
100%

80%

60%

40%

20%

CMYK: 48-8-0-40
RGB: 101-134-154
PMS: 5415
HEX: #65869a
100%

80%

60%

40%

20%

CMYK: 0-17-34-62
RGB: 114-101-82
PMS: Warm grey 11
HEX: #726552
100%

80%

60%

40%
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20%

DESIGNELEMENT
SVENSK FRANCHISE-SYMBOLEN
Svensk Franchise-symbolen används för att
komplettera, dekorera och förstärka Svensk
Franchise trycksaker, skyltar, kontorsmaterial
etc. Användandet är tämligen fritt. Symbolen
kan med fördel beskäras enligt exemplet till
höger och placeras utfallande i trycksaker.

BILDTON
VÅR GRAFISKA PROFIL SKA SYNAS
ÄVEN I VÅRA FOTON
Bilderna kan med fördel ställas så de får en
varm ton som passar med Svensk Franchise
färg. De har även något dämpade färger och
ökad kontrast med djup i. Alla bilder behöver
dock anpassas individuellt beroende på hur
de ser ut från början.
Kontakta frida@svenskfranchise.se för att få
tillgång till en digital exemepelbild.
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EXEMPEL
TRE FRÅGOR JAG HOPPAS
KUNNA SVARA PÅ IDAG

Svensk
Franchise
SVENSKA FRANCHISEFÖRENINGEN

• Svensk Franchise, vad är det ?
• Varför är det viktigt att vara med?
• Hur kan det hjälpa mig att bygga mitt företag?

nsk
hise

Johan Martinsson

VD

Åvägen 24, Gårdshus 1
412 51 Göteborg
Mobile: +46 708-93 66 50
johan@svenskfranchise.se
www.svenskfranchise.se

ÖRENINGEN

www.svenskfranchise.se

Visitkort

VI PÅ SVENSK FRANCHISE

Svensk Franchise presenterar stolt våra guldpartners:

GOTHAM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789

Johan Martinsson

Frida Hallenstrand

VD Svensk Franchise

Medlems- och
kommunikationsansvarig

www.svenskfranchise.se

NÄTVERKANDE

- ALLA BEHÖVER FRÅGA NÅGON IBLAND

pa rt n e r
guld

NÄTVERKSMÖJLIGHETER
• Linkedingrupper
• Executive Group
• Partners & Friends
• ERFA-dagar
• Frannygalan
• ”Slussning” av frågor
till någon som vet

www.svenskfranchise.se

www.svenskfranchise.se

Roll up guldpartners

Powepointpresentation
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I SVERIGE 2016/2017

“HÖG ANDEL UNG ARBETSKRAFT INOM FRANCHISE”

“ANTALET SVENSKA FRANCHISETAGARE ÖKAR STADIGT”

TA DEL AV HUR VIKTIG FRANCHISE ÄR FÖR SVENSK EKONOMI

“LÅG ANDEL KONKURSER INOM FRANCHISE”

FRANCHISING

“7 AV 10 FRANCHISEFÖRETAG TROR PÅ EN POSITIV OMSÄTTNINGSUTVECKLING”

EXEMPEL

VI ANORDNAR OLIKA TYPER AV EVENT DÄR VÅRA MEDLEMMAR KAN
TRÄFFAS OCH UTBYTA ERFARENHETER KRING HUR DE ARBETAR MED
FRANCHISE. ATT TRÄFFA ANDRA INOM OLIKA BRANSCHER, MED AFFÄRSMODELLEN FRANCHISE SOM GEMENSAM NÄMNARE, GER MÖJLIGHET TILL
ETT OVÄRDERLIGT KONTAKTNÄT DÄR MÅNGA KUNSKAPER OCH INSIKTER
KAN UTBYTAS. DETTA SKAPAR KONKURRENSKRAFT.

VARFÖR ANVÄNDER MAN FRANCHISE?
För de som väljer att bygga en franchisekedja finns
ofta följande argument:

VAD INNEBÄR FRANCHISE?
ATT BLI EGEN FÖRETAGARE BEHÖVER INTE BETYDA
ATT MAN MÅSTE BÖRJA HELT FRÅN BÖRJAN. DET
FINNS ÖVER 30 000 EGNA FÖRETAGARE I SVERIGE
SOM “HYR” SIN AFFÄRSIDÉ OCH SITT VARUMÄRKE.
DET KALLAS FRANCHISING.
Franchising innebär i korthet att någon som äger ett framgångsrikt affärskoncept, hyr ut rätten att använda affärskonceptet och varumärket till andra företagare. Det är ett
långsiktigt samarbete som styrs av franchiseavtal.
Franchising är med andra ord en säljrätt och den tillämpas
inom praktiskt taget varje område av vårt näringsliv där
försäljning av varor, tjänster och/eller service förekommer.
Franchising är framför allt ett företagsekonomiskt begrepp.
Franchisegivaren har dokumenterat sitt affärskoncept i en
handbok och delar med sig av sina erfarenheter för att stärka
marknadsföringen av sina varor eller tjänster och för att växa
geografiskt och storleksmässigt.

Franchisetagaren får rätten att mot ersättning arbeta under
franchisegivarens namn och kännetecken för att sälja varor
eller tjänster och skapa en livskraftig rörelse. Franchisetagaren driver sitt eget företag och är i allmänhet ägarmässigt helt
oberoende från franchisegivaren. En franchisetagare driver
sitt företag med affärsrisker och möjligheter som företagare
som arbetar utan skyddet av ett franchisesamarbete. Den risk
han tar är dock lägre eftersom han arbetar i ett beprövat och
fungerande affärskoncept.

•

Lägre kapitalbehov. Franchisetagaren gör i allmänhet
investeringarna i nya enheter.

•

Lägre risktagande. Franchisetagare tar i allmänhet
investeringen.

ÄR ALL FRANCHISE BRA?

•

Snabbare expansion. Samarbetet med egna företagare ger
oöverträffad kraft.

•

Högre effektivitet. Egna företagare är i de allra flesta fall
mer effektiva än anställda.

•

franchisekoncept man är intresserad av verkligen är bra.
Alla franchisekoncept är nämligen inte bra, lika lite som
att alla produkter, lokaler och anställda inte är bra. Du måste
utvärdera även en franchise. Här är några tips:

Stordriftsfördelar. Franchisegivaren tar ansvar för de uppgifter som man kan göra för många samtidigt. Franchisetagaren gör det som kräver närvaro och närhet till kunderna.

Från de som blir företagare i en franchisekedja hör
man ofta följande argument:

Därutöver nyttjar franchisetagaren franchisegivarens alla
erfarenheter och får fortlöpande rådgivning och support.
När man blir franchisetagare är det vanligt att man betalar
ett engångsbelopp till franchisegivaren och att man sedan
löpande betalar en så kallad franchiseavgift som ofta är en
procentsats av hur mycket man säljer i företaget. För konsumenten som handlar varor eller köper tjänster är det nästan
omöjligt att se om kedjebutiken eller företaget som du handlar
av är ett franchiseföretag eller inte.

•

Bevisat lönsam affärsidé. Man vet helt enkelt att om man
driver verksamheten rätt så finns det en lönsamhet.

•

Nyckelfärdigt företag. Hela verksamheten är redan klar med
sortiment, marknadsföring, etc.

•

Support från franchisegivaren. Utbildning, coachning och
rådgivning om hur man ska driva verksamheten i företaget.

•

Stordriftsfördelar. I en kedja tar man del av inköpspriser,
kundavtal, marknadsföring etc. som den enskilda företagaren sällan eller aldrig kan komma åt på egen hand.

•

Kollegor som gör samma sak. Man är inte ensam utan ingår
i en grupp med företagare som blir ens kollegor.

FRANCHISE SOM FÖRETAGSSKOLA
Någon bättre företagsskola eller något bättre sätt att starta ett
eget företag än med hjälp av ett seriöst franchiseföretag finns
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knappast. Den nye företagaren får med köpet av en franchise
ett utprovat och färdigt affärskoncept där det finns fungerande
marknadsföringsrutiner, testade marknadsförutsättningar,
administrativa rutiner, system för ekonomirutiner, utbildning
och handledning.

En blivande franchisetagare måste ta ställning till om det

•

Kontrollera att konceptet verkligen är framgångsrikt.
Jämför med konkurrenter och liknade verksamheter.

•

Kontrollera med de franchisetagare som finns i kedjan att
franchisegivarna verkligen levererar vad de lovat.

•

Kontrollera att franchisegivaren tjänar pengar. Annars kan
du inte räkna med att de kan leverera den service du
behöver i det långa loppet.

•

Kontrollera att franchisetagarna tjänar pengar.

•

Kontrollera att franchisekedjan är fullvärdig medlem i
Svensk Franchise. På det viset vet du att kedjan lovat att
följa branschens etiska regler. Är företaget fullvärdiga
medlemmar så vet du att verksamheten, ekonomin och
franchiseavtalet är kontrollerat.

VILL DU LÄRA DIG MER?
WWW.SVENSKFRANCHISE.SE
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Broschyr Franchising i Sverige - HUI-rapport
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EXEMPEL

VÄLKOMMEN TILL ERFARENHETSDAGARNA 2017
15-16 NOVEMBER PÅ BOMANS HOTELL I TROSA
SYFTET MED DESSA DAGAR ÄR ATT NI SOM DELTAR BÅDE FÅR OCH GER
KUNSKAP TILL ANDRA SOM ARBETAR MED AFFÄRSMODELLEN FRANCHISE.
Vi har bjudit in flera framstående talare som själva kommer att dela sina erfarenheter
och sin kunskap med just er! Detta varvas med workshops, expertpanel och mycket
annat!

UTDRAG UR PROGRAMMET
• Vinnare från årets Frannygala
• Talare i världsklass
• Expertpanel på temat ”Hitta rätt franchisetagare”
• Workshops med olika teman länkade till franchise och kedjedrift

TALARE
KARL ENGELBREKTSON är en mycket eftertraktad föreläsare nationellt och internationellt i
såväl privat som offentlig sektor. Han efterfrågas framförallt inom ledarskap, strategi
och förändringsledning. Föreläsningarna
bygger på egna erfarenheter vilka kopplas till
teori. Han har en gedigen akademisk utbildning (ca 10 år) som han
kombinerar med egen ledarerfarenhet, framförallt som militär ledare.
Han har också bred erfarenhet från arbete i den privata sektorn.
Karl L E Engelbrektson är general sedan drygt 10 år och är f.n. Arméchef. Karl är bl.a styrelseledamot i dataföretaget Safer Society Group,
ambassadör för GAIA Leadership och Senior Rådgivare i Taco Bar.

ANMÄLAN
Anmäl dig till frida@svenskfranchise.se, anmälan är bindande.
Kostnad medlem/partner 3 900 kr, tillägg enkelrum 500 kr.
Kostnad övriga 4 900 kr, tillägg enkelrum 500 kr.
På Bomans finns ett begränsat antal hotellrum. Vi samarbetar med närliggande hotell där
en del av deltagarna kommer att bo. Var du blir placerad får du veta vid incheckning.
Alla måltider och alla aktiviteter är i Bomans lokaler. Bokningen sker löpande så
vill du vara säker på att få ett rum på Bomans, boka tidigt! Svensk Franchise
reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.
Detaljerad information och program hittar du på svenskfranchise.se

PELLE TORNELL är specialist på att skapa ScaleUps, att få företag att växa snabbt och hållbart.
Pelle har jobbat i 25 år med tillväxtföretag.
Gjort egna tillväxtresor från idé till börsnotering
samt varit investerare och rådgivare i andra.
Pelle har även forskat på vilka gemensamma
faktorer som finns i framgångsrika ScaleUps.
Han är författare till den uppskattade boken om hur vi alla kan fatta
bättre beslut - ”Bestäm Dig - Handbok för snabbare och bättre beslut”.

GULDPARTNERS:

GOTHAM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789

Inbjudan Erfarenhetsdagarna

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I SVENSK FRANCHISE
MEDLEMSSÖKANDE
Bransch: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Företag: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kontaktperson: ...................................................................................................................................................... Tel: ..........................................................................................................................................................................................
Postadress: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Besöksadress: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SPENDERA DIN LIA-PERIOD
HOS SVENSK FRANCHISE

Telefon: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-post: ........................................................................................................................................................................... Webbplats: ........................................................................................................................................................................
Org.nr: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VD: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VI SÖKER DIG SOM ÄR GLAD OCH FRAMÅT, SOM GILLAR ATT ARBETA BÅDE HÖGT
OCH LÅGT MED VARIERANDE ARBETSUPPGIFTER.

Antal franchisetagare: ........................................................................................................................................ Verksamma sedan: .......................................................................................................................................................

DU HAR FÖRMÅGA ATT SJÄLVSTÄNDIGT PLANERA OCH GENOMFÖRA DINA ARBETSUPPGIFTER OCH HAR LÄTT FÖR ATT TA KONTAKT MED NYA MÄNNISKOR.
Hos oss kommer du att ha en betydande roll inom allt arbete
gällande Frannygalan, med nomineringsarbete, planering
och genomförande av galan.

EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER
• Deltaga i projekt – Frannygalan
- Planering
- Genomförande
- Uppföljning

•

•

Ta en ledande roll vid nomineringsarbetet inför
Frannygalan
- Research
- Kontakta
- Boka
- Genomföra möten
Administrativa kontorsuppgifter

+

Franchisetagarnas omsättning ex. moms: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vid ansökan om medlemskap medges Svensk Franchise att ta kontakt med upplysningsföretag för nödvändiga upplysningar, i övrigt behandlas samtliga uppgifter
konfidentiellt och endast inom SFF:s styrelse.

OM SVENSK FRANCHISE
Svensk Franchise är en intresseorganisation som sedan 40
år verkar för att franchise som företagsform ska utvecklas
och bedrivas klanderfritt. Vi är medlemsorganisationen för
de som arbetar med franchise, både som franchisegivare och
som franchisetagare.

AVGIFTER

o 0-10 mkr: 7 900 kr

o 11-25 mkr: 11 500 kr

o 26-50 mkr: 15 500 kr

Tillsammans med en mängd experter (våra partners) och
andra duktiga franchisegivare och franchisetagare inom
olika områden skapar vi en plattform för verksamheter. Där
får fullvärdiga medlemmar en kvalitetsstämpel, möjligheter
till erfarenhetsutbyten med andra franchiseföretag och
tillgång till den bästa kompetensen på marknaden.

o 51-100 mkr: 21 500 kr

o 101-500 mkr: 27 500 kr

o 501- mkr: 33 000 kr

Serviceavgift (avdragsgill) beräknas efter årsförsäljningen hos franchisetagarna.
För kalenderåret 2017 gäller följande priser:

OBS! Halva årsavgiften debiteras på avgiftsbladet om man ansöker om medlemskap efter 1/7. Medlemmar betalar därutöver medlemsavgift
250 kr per år. Inträdesavgift utgår med 3 900 kr. På inträdesavgift och serviceavgift tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.
System inom samma koncern betalar full avgift för det system som har den högsta omsättningen, och övriga betalar 30 % av den avgiften.
Efter 12 månader som sökande medlem kan företaget ansöka om fullvärdigt medlemskap och har då möjlighet, efter godkännande och granskning, att utnyttja
medlemskapet till fullo. När ni vill ansöka om fullvärdigt medlemskap behöver Svensk Franchise följande material inför ett godkännande: - Senaste årsredovisningen
- Promotionmaterial mot prospekts - Franchiseavtal - Telefonlista till franchisetagare.

Svensk Franchise har ett brett kontaktnät av olika
företag, både inom franchise men också inom
andra branscher. Hos oss får du möjlighet att träffa
många av dessa och på så sätt kunna utöka ditt eget
kontaktnät.

Medlem som önskar att utträda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen till föreningen senast den 30 september och utträder med utgången av det kalenderår
under vilket anmälan sker.
Den .................................... / ...................................... 2017

VÄLKOMMEN MED FRÅGOR ELLER ANSÖKAN:
Frida Hallestrand
frida@svenskfranchise.se • 0766-10 41 66

Ansvarig ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Namnförtydligande ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GULDPARTNERS:

Ansökan skickas ifylld och signerad till Svensk Franchise, Kungsgatan 71, 112 27 Stockholm
GOTHAM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789

LIA-annons

Ansökningsblankett
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EXEMPEL

INBJUDAN TILL

FRANNYGALAN

Glittra ikapp med vinnarna på

FRANNYGALAN 2016!
19 mars välkomnar vi franchisegivare, franchisetagare och partners till Frannygalan på
Grand Hotel i Stockholm.
Fullvärdiga Medlemmar har möjlighet att hylla sina bästa franchisetagare under festliga former
och dessutom nominera dessa till vårt nyinrättade pris; Årets Franchisetagare i Sverige, sponsrat av Marginalen Bank. Andra nya priser i år är Framtidens Franchise, sponsrat av SEB, Årets
Marknadsföring, sponsrat av Jajja och Årets Franchisebragd, sponsrat av FranchiseArkitekt.
Givetvis utser vi som vanligt Årets Franchisekedja.
Frannygalan är ett fantastiskt tillfälle att fira alla pristagare men också en perfekt mötesplats för
alla som arbetar med franchise. Vi ser fram emot att träffa dig denna minnesvärda kväll.
För anmälan och mer information: www.frannygalan.se

Välkommen!

Inbjudan Frannygalan
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KONTAKT
Frida Hallestrand
Medlems- & kommunikationsansvarig
frida@svenskfranchise.se
0766-10 41 66
Johan Martinsson
VD
johan@svenskfranchise.se
0708-93 66 50
Kungsgatan 71, 112 27 Stockholm
www.svenskfranchise.se
www.frannygalan.se

