
- 2023 -

NYILVÁNOS



A CCA-CleanCar Autóápolás franchise célja egy országos- és európai
mobil- és nem mobil környezetbarát autókozmetikai
partnerhálózat létrehozása. A technológiánk következményeként
nem szennyezzük a környezetet, a gépjárművek tisztítása minimális
vízfelhasználással történik (120-150 liter helyett 2-3 deciliter), mivel
a folyamat nem igényel hozzáadott vizet! Ennek ellenére -másokkal
ellentétben- tudjuk biztosítani a prémium autókozmetika
színvonalat, illetve a szakmai támogatás miatt ezt tovább adjuk
partnereinknek is, valamint folyamatosan fejlesztjük a
szolgáltatásokat. 2018-ban egyetlen helyen lévő Clean Car
Autóápolás a 2019 év folyamán további hat taggal bővült, így az év
végét 7 városban megtalálható partneri hálózattal zártuk. 2020-ban
ez a növekedés tovább folytatódott, pandémia ellenére (és e miatt
is) további 4 partner csatlakozott. A 2020-as év nehéz volt, de mint
egy gazdasági válság álló vállalkozás minden partnerünk egész
évben tudott dolgozni és sikerült is tovább bővülni!
2021-ben ezt a növekedést folytattuk a további csatlakozó
vállalkozók segítségével. 2022 őszére már 26 magyarországi 1
ausztriai és 1 németországi partnerrel rendelkeztünk!
A gazdasági válságban sokan elbuknak, sokan erősödnek. Mi az
utóbbiak közé tartozunk!

RÓLUNK



FRANCHISE
NÖVEKEDÉSE

Alapítás - 1 autókozmetika

 7 autókozmetika  11 autókozmetika

 22 autókozmetika  28 autókozmetika
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NÖVEKEDÉSI
STRATÉGIÁNK

Franchise partnerek
keresése
A tökéletes franchise partner egy
motivált személy, aki szeretne
önmagának dolgozni. Vállalkozó
szellemű, nyitott szellemiségű, új
ismeretek megszerzésére kész emberek
jelentkezését várjuk. A jelentkezőnek nem
szükséges az autókozmetikában szerzett
tapasztalat, mert minden elkötelezett
ember megfelelő képzés után tud
világszínvonalú termékekkel
autókozmetikát működtetni a franchise
rendszerünk segítségével.

Területi
kizárólagosság

Franchise rendszerünk területi
kizárólagosságot biztosít minden
partnerünknek a szerződött területen. 

Világszínvonalú termékek
használata és folyamatos
tisztítószer utánpótlás
Autókozmetikáink professzionális
autóápolási szerekkel dolgoznak és
szerződött beszállító partnereink ezeket
folyamatosan tudják biztosítani.



A tapasztalat útján szerzett tudással és saját fejlesztésű
eljárásokkal (nem irodából kitalált rendszer) , valamint a
partnerek egyre növekvő tapasztatával új partnereink
piaci- és szolgáltatásbeli előnybe kerülnek már
induláskor.

PIACI
POZÍCIONÁLÁS
- PROFESSZIONÁLIS AUTÓÁPOLÁS KÖRNYEZETBARÁT MÓDON
Kezdetektől fogva a CCA-Cleancar Autóápolás célja a
környezetbarát technológia alkalmazása.
Technológiánkkal földre-, majd talajvízbe  kerülő
szennyeződés, valamint 120 liter víz felhasználása helyett
3 deciliter folyadék felhasználásával tisztítjuk és ápoljuk
az autókat. A szolgáltatás ezáltal BÁRHOL végezhető!

Partnereink a bárhol (ezáltal mobilisan és műhelyben) 
 végezhető prémium színvonalú autóápolást kedvező
áron tudják biztosítani ügyfeleinknek a kis mennyiségű
anyagfelhasználás és anyagköltség miatt. Ezáltal
rendkívűl versenyképesek tudnak lenni bárhol, még egy
autómosókkal teletűzdelt településen is.

- PROFESSZIONÁLIS AUTÓÁPOLÁS KEDVEZŐ ÁRON

Termékhasználatunkat és szolgáltatásainkat
folyamatosan fejlesztjük és a megszerzett tudást és
eredményeket a franchise partnereinknek biztosítjuk.

- FOLYAMATOS FEJLESZTÉS - INNOVÁCIÓ

- PIACI ELŐNY - VERSENYELŐNY



SZTENDERJEINK
- LEGFONTOSABB A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE

Prémium minőségű szolgáltatást nyújtva partnereink
jó hírnévre és számos visszatérő ügyfélre tudnak szert
tenni.
- EGYSZERŰ, KÖNNYEN ÉRTHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Partnereink honlapján és Facebook oldalán a
rendkívűl egyszerű, de komplex szolgáltatások
részletesen és érthetően vannak közölve. Az
ügyfelekben ez bizalmat ébreszt, mert tudják, hogy
mit kapnak a pénzükért.
- ÜGYFÉLBARÁT, CSALÁDIAS HOZZÁÁLLÁS
Partnereink családi- vagy egyéni vállalkozók akiknek
célja az ügyfelek magas színvonalú, korrekt és
ügyfélbarát hangnemű kiszolgálása.
- AUTÓ, MINT ÜGYFÉL
Az autóápolás elengedhetetlen része az autók
szeretete és a szaktudás. Partnereink a tudásuk
birtokában tanácsokkal és ajánlásokkal is ellátják
ügyfeleiket.



TECHNOLÓGIA
Mivel az autó tisztításhoz nincsen szükség másra, csak a
megfelelő nanotechnológiás koncentrátumra, mikroszálas
törlőkendőre és persze a tisztítást végző munkaerőre
(Vállalkozóra), szinte bárhol elvégezhető a tisztítás. 

BÁRHOL VÉGEZHETŐ

Nanotechnológiás szolgáltatásunknak nincs szüksége vízre.
Szennyeződést sem hagyunk magunk után. Környezetbarát
technológia. A nanotechnológiának köszönhetően a
tisztítószerben lévő nanoszemecskék és a kiváló minőségű
mikroszálas kendő segítségével a kosz részecskék
eltávolításra kerülnek a felületről -karcmentesen - és minden
szennyeződés a kendőn marad.

Mi nem állunk meg néhány szernél! Az autóápolási
technológia állandóan fejlődik és mi is vele. A fejlesztés és
tesztelés nálunk folyamatos. 

NINCS SZÜKSÉG VÍZRE

TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE



SZOLGÁLTATÁSOK
LEHETŐSÉGEI



FRANCHISE
ÜZLETI MODELL

Franchise szerződés
3 év
(megújítható - megújítási díj NINCS)

A szerződés ügyvéd előtt kerül aláírásra,
a választott csomag díja is ekkor kerül
rendezésre.

Befektetési
összeg
2-6,5 millió forint
Választott csatlakozási csomagtól és
pénzügyi konstrukciótól függően.
Részletes tájékoztatás az Üzleti
Ajánlatban.
Jelentkezés-, igényfelmérés- és
telefonbeszélgetés után részletes Üzleti
Ajánlatot küldünk, amely ajánlat
tételeiben megegyezik a döntés után
aláírt franchise szerződéssel.
A Csatlakozási csomagok MINDENT
tartalmaznak ahhoz, hogy a partner
nulláról el tudjon indulni: szerek,
anyagok, eszközök, honlap, időpont
foglaló, oktatás, stb.
Havi Franchise díj
NINCS
(első 3 éves ciklusban)
A választott csatlakozási csomag
minden összetevőt tartalmaz. Célunk a
franchise partner gyors fejlődése, nem a
sikerének a "vámolása". 



CSATLAKOZÁSI
CSOMAGOK

Alap Csatlakozási Csomag

pl: 500 db autó Külső-belső,
bőrápolás. waxok telepítése, stb.

A csomagból 10 féle mobilis
vagy műhely szolgáltatás
végezhető 

Kerámia tartalmú gyorsápoló,
mint alap ápolószer.

A piac legmodernebb
technológiáival és szereivel

A pénzügyi konstrukció részletei
telefonon és az üzleti ajánlatban.

60% befizetés elég az
induláshoz

Az Alap Csatlakozási
Csomagból több, mint 10 millió
forint kitermelhető! (munka
szükséges hozzá természetesen)

A csomag haszonkulcsa
400% !



CSATLAKOZÁSI
CSOMAGOK

Bővített Csatlakozási Csomag

pl: 500 db autó Külső-belső,
bőrápolás. waxok telepítése, Kárpit
tisztítás, fényszóró polírozás stb.

A csomagból 15 féle mobilis
vagy műhely szolgáltatás
végezhető 

Kerámia tartalmú gyorsápoló,
mint alap ápolószer. Télen-
nyáron végezhető kárpit tisztítás,
akár mobilisan végezhető
fényszóró polírozás.

A piac legmodernebb
technológiáival és szereivel

A pénzügyi konstrukció részletei
telefonon és az üzleti ajánlatban.

70% befizetés elég az
induláshoz

A Bővített Csatlakozási
Csomagból több, mint 15 millió
forint kitermelhető! (munka
szükséges hozzá természetesen)

A csomag haszonkulcsa
500% !



CSATLAKOZÁSI
CSOMAGOK

Teljes Csatlakozási Csomag

pl: 500 db autó Külső-belső,
bőrápolás. waxok telepítése, Kárpit
tisztítás, fényszóró polírozás,
karosszéria polírozás, kerámia- és
grafén bevonat telepítés, stb.

A csomagból 20 féle mobilis
vagy műhely szolgáltatás
végezhető 

Kerámia tartalmú gyorsápoló,
mint alap ápolószer. Télen-
nyáron végezhető kárpit tisztítás,
akár mobilisan végezhető
fényszóró polírozás.
Professzionális kerámia- és
grafén bevonatok.

A piac legmodernebb
technológiáival és szereivel

A pénzügyi konstrukció részletei
telefonon és az üzleti ajánlatban.

80% befizetés elég az
induláshoz

A Teljes Csatlakozási
Csomagból több, mint 20 millió
forint kitermelhető! (munka
szükséges hozzá természetesen)

A csomag haszonkulcsa
400% !



HOGYAN TÁMOGATJUK
PARTNEREINKET

Szerződés időtartalma alatt folyamatos szakmai, marketing
és üzleti tanácsadás! (Nem hagyjuk magára a partnert!)
A több éves tapasztalatunk egy Marketing Stratégiában
összefoglalva kerül átadásra.

SZAKMAI - MARKETING - ÜZLETI TANÁCSADÁS

Folyamatos megjelenés a partner helyi honlapján, Facebook
és az Instagram oldalán. A honlap és Facebook kezeléssel,
karbantartással sem kell foglalkozni, amely többlet költséget
jelentene. A Facebook és Instagram napi posztolás viszont a
partner feladata. Időpont foglaló kezelése külön oktatás után
a partner feladata.

Fogyóanyagok-eszközök beszerzése és postázása a
megrendelések alapján. A csomag tartalma több mint fél
évre elég. (munka függő) Anyag költséggel ezért jó ideig
nem kell számolni.

FOLYAMATOS MEGJELENÉS AZ ONLINE MÉDIA FELÜLETEKEN

FOLYAMATOS FOGYÓANYAG UTÁNPÓTLÁS

FRANCHISE RENDSZER TOVÁBBI ELŐNYEI
Hozzáférés a partnerek tapasztalataihoz,  a folyamatos
fejlesztési és tesztelési eredményekhez. Plusz információk,
ötletek, inspirációk. Családias légkör.



5 ÉV
TAPASZTALAT

Szolgáltatásaink, eljárásaink, franchise

rendszerünk KIZÁRÓLAG tapasztalat útján

épült és fejlődött! Az alapító és a többi

partner tapasztalatai mutatják az utat és

eredményeik, fejlődésük motivációt nyújt

a vállalkozási lehetőséget kereső

Érdeklődőknek!



HONLAPUNK
https://franchise.ccaauto.hu/

TELEPHELYÜNK ÉS IRODÁNK
Tata, Környei út 15.

FACEBOOK OLDALUNK

INSTAGRAM OLDALUNK

CCA-CLEANCAR AUTÓÁPOLÁS
MAGYARORSZÁG

CCA_MAGYARORSZAG

https://franchise.ccaauto.hu/jelentkezek-partnernek/
https://franchise.ccaauto.hu/jelentkezek-partnernek/
https://franchise.ccaauto.hu/
https://www.facebook.com/cleancarmagyarorszag
https://www.instagram.com/cca_magyarorszag/

