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Vägen ut! kooperativen är Sveriges största franchisekedja
av sociala företag. Alla våra företag har dubbla uppdrag.
Vi säljer miljövänliga varor och tjänster. Samtidigt skapas arbete
åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Bli en av
oss och ta del av kunskap, inspiration, affärsutveckling och
ett marknadsledande varumärke.

Starkare tillsammans

Ett Vägen ut! kooperativ

Det är en utmaning att driva företag.
Vi har lånat det bästa från vanlig
franchising och lagt till det som är
speciellt med socialt företagande så
som egenmakt, delaktighet, utbyte
av kunskap och gemenskap.

• Skapar arbetstillfällen för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Erfarenhet överförs från ett väletablerat
företag till ett nytt. Det kan också vara
ett redan befintligt företag som vill bli
en del av ett etablerat varumärke.
Företag som startar i franchiseform
klarar sig bättre än andra. Samarbetet
stärker konkurrenskraften och minskar
sårbarheten.

• Har ett aktivt likabehandlingsarbete.

• Delar Vägen ut!s värderingar.
• Drivs som ett kooperativ.
• Har medarbetare med egen erfarenhet av att stå utanför arbetsmarknaden.
• Återinvesterar vinsten.

• Är miljödiplomerat.
• Har kök eller odlingar som är KRAV-certifierat.
• Driver affärsverksamhet och levererar varor och tjänster av hög kvalitet.
• Vårdar vårt gemensamma varumärke.

KONTAKTFAS

RELATIONSFAS

• Lära känna varandra t.ex studiebesök och
gemensamma träffar.

• Upplysningsansvar.

• Information om hur processen ser ut och erbjudandet.
• Ta del av Vägen ut! värdegrund.

• Franchiseavtalet och tilläggstjänster.
• Exempelbudget.
• Arbetsträningsavtal.

• Analys av affärsidé, affärsmässighet, referenser
och drivkrafter för att bli ett Vägen ut! kooperativ.
• Kontakt med Coompanion eller annan stödstruktur.

• Fördjupad analys av franchisetagarens
verksamhet t.ex ekonomiskt utfall och
styrande dokument.

• Sekretessavtal tecknas.

• Fastslå inträdes- och franchiseavgift.

SEKRETESSAVTAL
TECKNAS

BEDÖMNING I
LEDNINGSGRUPP
VÄGEN UT!

FÖRAVTAL
TECKNAS MOT
EN AVGIFT

BEDÖMNING AV BLIVANDE
FRANCHISETAGARES AFFÄRSPLAN
I LEDNINGSGRUPP VÄGEN UT!

DETTA FÅR NI
• Tillgång till ett känt och starkt varumärke
som ger trovärdighet och konkurrensfördelar.
• Handböcker som beskriver metoder och
arbetssätt.
• Ledningssystem för uppföljning och
kvalitetssäkring inom kvalitet-, miljö- och
arbetsmiljöarbete.
• Kvalitetssäkrad och framgångsrik arbetsträning med Karriärstödsmetoden och
kontinuerliga karriärstödsutbildningar.
• Starthjälp och introduktion.
• Centrala inköpsavtal med förmånliga priser.
• Löpande utbildning och rådgivning inom
verksamhetsutveckling exempelvis ledarskap, 		
hållbarhet och miljö, socialt företagande.
• Stöd i marknadsföringsarbetet med ett
startpaket. Vi ser till att ni sticker ut ur bruset i
alla våra kanaler, lokalt och nationellt.
• Ett nätverk av sociala entreprenörer. 			
Vägen ut! har drivit sociala företag i mer än
15 år. Tillsammans har vi stor erfarenhet av
socialt entreprenörskap.
• Vi går i täten för hållbart socialt företagande,
även på nationell nivå där vi arbetar med
påverkansarbete – ni blir en del av det.
Tjänster som kan köpas till:
HR-tjänster, Löneadministration, Redovisning, 		
Kommunikation- och marknadstjänster.

STARTFAS
• Introduktion enligt checklista.
• Handböcker.
• Utbildningsplan.
• Startpaket för marknad och kommunikation.
• Avtal arbetsträning.
• Ledningssystem.
• Tilläggstjänster.

FRANCHISEAVTAL
TECKNAS

Restaurang, kafé och catering

Konferens och event

Bygg, fastighetsservice och gröna tjänster

Trädgårdar och odlingar

Återbruk och design

Webb och media

Boende och behandling

Välkommen att höra av er!

Vägen ut! kooperativen
Fiskhamnsgatan 41 D
414 58 Göteborg

sf@vagenut.coop
www.vagenut.coop
010-707 93 00

