THE READ SHOP

The Read Shop is een laagdrempelige inloopwinkel met een ruim en uitgebalanceerd assortiment boeken, tijdschriften, wenskaarten, kantoorartikelen,
kansspelen, tabak en een groeiend assortiment gifts. The Read Shop is een sterke franchiseformule met een duidelijke visie. Het assortiment wordt samen
met u afgestemd op de lokale vraag waardoor een zeer diverse doelgroep wordt bereikt. De formule biedt een solide basis voor een succesvolle samenwerking door speciale leveringscondities en transparante en duidelijke afspraken met onze hofleveranciers.

THE READ SHOP EXPRESS

The Read Shop Express is een laagdrempelige tabakspeciaalzaak met een ruim en uitgebalanceerd assortiment, waarbij de nadruk meer op tabak ligt
dan bij The Read Shop. Door het moderne interieur geeft The Read Shop Express de tabakspeciaalzaak een eigentijdse uitstraling en is hiermee dé tabakspeciaalzaak die gericht is op de toekomst.
Bent u iemand met hart voor franchise? Dan is The Read Shop op uw lijf geschreven!

Waarom The Read Shop (Express)?

Als franchisenemer van The Read Shop profiteert u van een groot aantal voordelen, zoals een gezamenlijke marketing en inkoop (en dus prijsvoordeel)
en speciale leveringscondities bij de hofleveranciers. Maar er is meer. Denkt u bijvoorbeeld aan:
• Contract zonder concurrentie beding en huurcontract op eigen naam.
• Intensieve marketing en professionele winkelbegeleiding door regiomanagers.
• Uitgebalanceerd assortiment, gebaseerd op de lokale situatie.
• Al 25 jaar ervaring en met 170 winkels een bewezen formule.
• Groeimogelijkheden binnen het portfolio formulewinkels RDC.
• Keurmerk lid van de Nederlandse Franchise Vereniging.
• Bemiddeling bij aan- en verkoop van winkels.
• Intensieve samenwerking met onze leveranciers.
• Profiteren van schaalvoordelen van RDC.

Marketingplan

Als franchisenemer van The Read Shop (Express) ontvangt u een compleet marketingplan. Hierin staat alles wat u het hele jaar kunt verwachten op het
gebied van promotie, acties, winkelbeleving en communicatie. In het plan vindt u onder andere:
• Activiteiten ter promotie van uw naamsbekendheid.
• Alle landelijke marketinginstrumenten die centraal uitgezet worden.
• Alle lokale marketinginstrumenten waarvoor u zich kunt inschrijven.
• Relevante ontwikkelingen binnen de branche voor uw The Read Shop (Express) winkel.

The Read Shop als onderdeel van RDC

The Read Shop (Express) is onderdeel van Retail Development Company BV, een overkoepelende organisatie met een full service franchiseformule én
inkoopcombinaties. Daardoor is RDC de partij voor iedere ondernemer in zowel de boek-, tijdschriften- en kantoorhandel als het tabak en
gemakskanaal. Met ruim 600 aangesloten winkels is RDC één van de belangrijkste spelers binnen de branche. RDC beschikt over uitgebreide kennis,
ervaring in en met de markt en heeft een solide raamwerk van meedenkende leveranciers.
Onze missie is ondernemers succesvol te laten zijn, door vanuit een persoonlijke benadering en een stimulerende omgeving samen te ondernemen en zo
kansen te creëren. Wij maken van ondernemers lokale helden en zijn in staat ‘samen sterker’ en maatwerk succesvol te combineren.
Door elkaar te inspireren en te motiveren, gaan we met elkaar voor betere bedrijfsresultaten. De basis hiervoor ligt in onze vijf kernwaarden:
Toekomstgericht, Stimulerend, Verbindend, Menselijk en Resultaatgericht.
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			 Kernwaarden
			 Toekomstgericht:

We zijn doorlopend en met passie voor innovatie op zoek naar de beste keuzes voor de toekomst.

			 Stimulerend: 		
						

We stimuleren de ondernemer het spel in de winkel goed te spelen door zich als lokale held te ontwikkelen en zo
relevant te blijven in hun wijk of dorp.

			 Verbindend: 		Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de aanwezige kennis en kunde van alle belanghebbenden onderling
te delen.
			 Menselijk: 		

Wij benaderen iedereen, zowel binnen RDC als daarbuiten, op een open en persoonlijke manier.

			 Resultaatgericht:

Al onze acties en beslissingen zijn gericht op het daadwerkelijk realiseren van de gestelde doelen.

						

Veelgestelde vragen

U denkt erover zich aan te sluiten bij The Read Shop (Express). Dan
is het natuurlijk van groot belang dat u zich een goed beeld kunt
vormen van deze franchiseformule en van de financiële aspecten.
Hieronder treft u een aantal veelgestelde vragen met antwoord aan.
Ik vind eigen inbreng erg belangrijk in mijn zaak. In hoeverre
kan/mag ik bij The Read Shop meebeslissen over zaken die ik
belangrijk vind?
Een franchiseovereenkomst brengt natuurlijk verplichtingen met
zich mee, maar The Read Shop onderscheidt zich juist door vrijheid in verbondenheid. Ondersteuning en begeleiding gaan hand
in hand met eigen inzicht en ondernemerschap. Zo bepaalt u zelf
de aantallen van de artikelen die u opneemt. Naast de verplicht
af te nemen onderdelen, die zijn vastgelegd in het marketingplan,
kunt u ook kiezen uit een aantal facultatieve onderdelen waarop u
kunt intekenen. Dat er ruimte is voor eigen inbreng, blijkt ook uit
het succes van The Read Shop(pers), de franchisevereniging van
de formule.

Q&A
Wat zijn de vereisten voor aansluiting bij The Read Shop (Express)?
•	
Ondernemen zit u natuurlijk in het bloed: u bent enthousiast en

gemotiveerd en hebt hart voor franchise;

• U heeft geen 9 tot 5 mentaliteit;
•	
U volgt een begeleide stage van minimaal twee weken in één

van onze winkels.

The Read Shop:
• 120 m² verkoopoppervlak van uw winkel;
• U heeft het NBB Plus-lidmaatschap (Nederlandse Boekverkopers
Bond).
The Read Shop Express:
• 90 m² verkoopoppervlak van uw winkel;
•	
U bent lid van NSO (Brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel).

Waaruit bestaat het dienstenpakket van The Read Shop (Express)?
Hieronder een kleine greep uit de verschillende diensten die worden geboden:
• Winkelautomatisering;
• Intranet en cijferservice;
• Webshop;
•	
Intensieve marketing en professionele winkelbegeleiding door

Contact
Bent u benieuwd wat The Read Shop (Express) nog meer te bieden
heeft of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op,
zodat wij u uitvoerig kunnen informeren over de mogelijkheden en
voorwaarden.

regiomanagers;
• Aan- en verkoopondersteuning;
• Winkelontwikkelplan (WOP).

Retail Development Company
Afdeling Vestigingenbeleid
Telefoon: 088 - 166 09 00
ondernemerworden@rdcgroup.nl, www.rdcgroup.nl

Wat kost het als ik me wil aansluiten bij The Read Shop (Express)?

Postbus 25, 2800 AA Gouda

U betaalt eenmalig een entreefee voor toetreding. Daarnaast betaalt
u jaarlijks een franchisefee. De hoogte hiervan wordt ieder jaar in
goed overleg tussen directie en het franchisebestuur bepaald. Daarnaast wordt er jaarlijks een bedrag in rekening gebracht voor het
marketingplan. Alles bij elkaar gaat het om een investering die u
met een succesformule als The Read Shop (Express) weer kunt terugverdienen.
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