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franciză ?
IMPORTANT: Intrarea într-o rețea de 
franciză este o modalitate rapidă prin care 
vei debuta în afaceri. 

Vei beneficia instantaneu de forța
comercială și protecția unui brand
cunoscut și prezent deja pe piață. În plus, 
beneficiezi de proceduri inaccesibile
antreprenorilor debunați și de succesul
sistemului de franciză.

Franciza este oportunitatea de a folosi un 
ansamblu de drepturi de proprietate
industrială sau intelectuală în scopul
producției de bunuri sau servicii.

Contra unei taxe, francizatul folosește
marca francizorului, cunoscută deja de 
public și intră pe o piață concurențială.

Francizatul primește de la francizor acces
la tehnici de business perfecționate în
timp, cu un grad mare de rentabilitate.



Astfel, Bella Italia devine prima franciză
100% românească pe domeniul restaurante
și pizzerii.

Conceptul este simplu: o afacere dezvoltată
în jurul unei felii de pizza, gustoasă și
savuroasă, proaspăt preparată în fața
clienților în aproximativ 3 minute. 

Bella Italia 

Am acționat contrar tuturor prejudecăților
din categoria tot ce este românesc nu 
este bun. 

Cu perseverență și profesionalism, prin
Bella Italia România ne dezvoltăm, 
inventăm și ne reinventăm în
permanență. Fapt care ne-a determinat să
ne adaptăm la realitatea românească dar
să ne raportăm în permanență la 
standardele și rigorile francizelor de talie
internațională.

Predecesoarea francizei Bella Italia                     
România a fost o afacere de familie din  
Brăila, dezvoltată în urmă cu peste 20 de 
ani.  

Peste 1 million de pizza servite
anual

40 de locații active
În Romania



Bella Italia 

P
gravitat în jurul unei idei ambițioase: 
crearea unei rețete originale și proprii de 
pizza. 

Ne-am ghidat în permanență după gustul
autentic al pizzei napoletane și am ales 
ingrediente proaspete, de calitate.

IMPORTANT: Majoritatea ingredientelor pe 
care le folosim sunt înregistrate ca marcă
proprie ”Bella Italia”, iar aluatul rivalizează
cu cel al unui pizzaiolo autentic, de la mama 
lui.

entru noi, modelarea aluatului de 
pizza a fost și a rămas o a doua
religie. Încă de la începuturi, totul a

Ne dorim să extindem familia Bella Italia în
cât mai multe orașe din România. Practic, 
ne-an propus să aducem împreună
experiența noastră culinară cu pasiunea ta 
pentru antreprenoriat pentru a te ajuta să
devii un francizat de succes.

Pe ce mizăm: o afacere prietenoasă cu 
mediul, proiecte de responsabilitate socială, 
servicii la cel mai înalt nivel.

Te așteptăm în locațiile noastre să
guști și să te convingi!



ranciza vine la pachet cu o rețetă de business, de know how și o serie de restricționări
pentru tine ca investitor, care păstrează acel caracter unitar ce reprezintă una din cheile
succesului.

Cu toții suntem impresionați când intrăm într-o locație McDonald’s oriunde în România sau în
lume și suntem întâmpinați cu același zâmbet și aceeași formulă de adresare, la care se 
adaugă aceeași calitate a produsului și a standardului de servire. 
Nu ne dăm seama ce locații sunt operate prin investitori (francizați) și ce locații sunt operate 
direct, în cadrul rețelei McDonald’s. 
Și aceasta este una dintre reușitele obținute din implementarea unui sistem de franciză.
Dacă ești la prima afacere sau nu ai experineță antreprenorială ori vrei să-ți diversifici
portofoliul de afaceri și nu te poți implica full-time în noul business, o afacere tip franciză este
întotdeanuna recomandată fiind de 3 ori mai sigură și rapid de implementat decât o afacere pe 
cont propriu. Practic astăzi semnezi contractul de franciză și în maxim o lună poți să încasezi.
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onceptele Bella Italia sunt unele dintre cele mai testate, accesibile și rapide francize din 
România. În plus, primești suportul permanent al specialiștilor noștri și know how-ul 
afacerii pe toată durata contractului.

Experimentele personale costă timp, bani, energia ta și a întregii echipe implicate în proces. 
Iată principalele avantaje de care beneficiezi 100% dacă ne alegi pe noi:
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Bella Italia versus

ü rata de succes crește exponențial;
ü îți oferim secretele noastre de 

business, testate de noi și francizații
noștri;

ü vei primi mereu sprijin: o rețea întreagă
va lucra pentru tine;

ü îți vei asocia instantaneu imaginea cu 
marcă noastră, care este deja
consacrată și apreciată la nivel național;

C

ü clienții tăi fideli vor fi satisfăcuți să-și
regăsească brandul preferat și în alte
locații din țară;

ü suntem permanent la curent cu noutățile
și vom găsi din timp noi modalități de 
creștere a businessului tău;
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100.000 €

ü Suprafața necesară: minim 100 mp 
(fără a lua în calcul o eventuală terasă); 

ü Cifra de afaceri estimată: 750.000 
euro/an;

ü Rata estimată a profitului: net 15% din 
cifra de afaceri;

ü Redevență: 3% din cifra de afaceri, 
plătibilă lunar;

ü Contribuție la bugetul de marketing: 
2% din cifra de afaceri;

INVESTIȚIA SE RECUPEREAZĂ 
ÎNTRE 2 – 3 ANI

Alte cheltuieli suplimentare:

ü Cheltuieli cu chiria;
ü Cheltuieli cu utilitățile;
ü Cheltuieli cu angajații (minim 10 angajați 

în funcție de locație);
ü Cheltuieli materii prime (prețuri negociate 

la nivel național de către franciza);

Cheltuieli deschidere:

ü Taxă intrare franciză – 12000 Euro + 
TVA;

ü Signalistică;
ü Colantare;
ü Casete meniu tv;
ü Mobilier;
ü Sistem informatic;
ü Echipamente + tăvi;
ü Echipamente lucru + consumabile și 

materiale promoționale;
ü Utilaje;
ü Amenajare; 

+ Taxa intrare franciză – 12000 euro + TVA
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100.000 €

ü Suprafața necesară: minim 100 mp, 
(fară a lua în calcul o eventuală terasă). 

ü Cifra de afaceri estimată: 750.000 
euro/an

ü Rata estimată a profitului: net 15% din 
cifra de afaceri

ü Redevență: 3% din cifra de afaceri, 
plătibilă lunar

ü Contribuție la bugetul de marketing: 
de 2% din cifra de afaceri.

INVESTIȚIA SE RECUPEREAZĂ 
ÎNTRE 2 – 3 ANI

Alte cheltuieli suplimentare:

ü Cheltuieli cu chirie
ü Cheltuieli cu utilități
ü Cheltuieli cu angajații (minim 10 angajați 

în funcție de locație)
ü Cheltuieli materii prime (prețuri negociate 

la nivel național de către franciză)

Cheltuieli deschidere:

ü Taxă intrare franciza–12000 euro +TVA
ü Signalistică
ü Colantare
ü Casete meniu tv  
ü Mobilier 
ü Sistem informatic
ü Echipamente + tăvi  
ü Echipamente lucru + consumabile și 

materiale promoționale
ü Utilaje
ü Amenajare 

+ Taxa intrare franciză–12000 euro+TVA
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45.000 €

ü Suprafața necesară: minim 30 mp;
ü Cifra de afaceri estimată: 200.000 

euro/an;
ü Rata estimată a profitului: net 15% din 

cifra de afaceri;
ü Redevență: 3% din cifra de afaceri, 

plătibilă lunar;
ü Contribuție la bugetul de marketing: 

2% din cifra de afaceri;

INVESTIȚIA SE RECUPEREAZĂ 
ÎNTRE 12 – 18 Luni

Alte cheltuieli suplimentare:

ü Cheltuieli cu chiria;
ü Cheltuieli cu utilitățile;
ü Cheltuieli cu angajații (minim 4-5 angajați 

în funcție de locație);
ü Cheltuieli materii prime (prețuri negociate 

la nivel național de către franciză);

Cheltuieli deschidere:

ü Taxă intrare franciză – 7000 Euro + 
TVA

ü Signalistică
ü Colantare
ü Casete meniu tv  
ü Mobilier 
ü Sistem informatic
ü Echipamente + tăvi  
ü Echipamente lucru + consumabile și 

materiale promoționale
ü Utilaje
ü Amenajare 

+ Taxă intrare franciză–7000 euro + TVA
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55.000 €

ü Suprafața necesară: minim 30 mp;
ü Cifra de afaceri estimată: 200.000 

euro/an;
ü Rata estimată a profitului: net 15% din 

cifra de afaceri;
ü Redevență: 3% din cifra de afaceri, 

plătibilă lunar;
ü Contribuție la bugetul de marketing: 

2% din cifra de afaceri;

INVESTIȚIA SE RECUPEREAZĂ 
ÎNTRE 12 – 18 Luni

Alte cheltuieli suplimentare:

ü Cheltuieli cu chiria;
ü Cheltuieli cu utilitățile;
ü Cheltuieli cu angajații (minim 4-5 angajați 

în funcție de locație);
ü Cheltuieli materii prime (prețuri negociate 

la nivel național de către franciză);

Cheltuieli deschidere:

ü Taxă intrare franciză – 7000 Euro + 
TVA

ü Signalistică
ü Colantare
ü Casete meniu tv  
ü Mobilier 
ü Sistem informatic
ü Echipamente + tăvi  
ü Echipamente lucru + consumabile și 

materiale promoționale
ü Utilaje
ü Amenajare 

+ Taxă intrare franciză – 7000 euro + TVA
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ü Franchise Manager Project dedicat pe 
toată durata francizei;

ü Training gratuit în cadrul Școlii
Naționale de Excelență în Industria
Ospitalității Bella Italia;

ü Acces garantat la know how-ul nostru;

ü Timp de recuperare a investiției între 12 
și 18 luni;

ü Asistență tehnică în alegerea
spațiului, amenajarea și deschiderea
locației;

ü Consiliere financiară;

ü Promovarea inaugurării locației;

ü Integrarea în strategia națională de 
marketing și publicitate prin
instrumente personalizate de digitalizare;

ü Integrare rapidă în fluxul de 
aprovizionare cu materii prime și în
relația cu furnizorii noștri;

ü Acces la aplicațiile noastre pentru
delivery și monitorizare a fluxulului
tehnologic ;

ü Perimetru optim de reprezentare
teritorială pentru tine;

ü Timp redus de deschidere: 45 de zile
de la semnarea contractului;

Ești pregătit să ai propria 
afacere la cheie?



Ne dorim alături parteneri competitivi, 
deschiși la inovație și hotărâți să se implice în
business full time. 

Franciza Bella Italia este atât pentru
antreprenorul matur, cu experiență de 
business, cât și antreprenorul la început de 
drum. Funcționăm ca o mare familie așadar
este important să fim pe aceeași lungime de 
undă. Sloganul nostru este despre esența
bunăstării afacerii tale și, mai ales, 
bunăstarea familiei tale.

Atinge succesul în afaceri
alături de marea familie

Bella Italia!

Căutăm oameni ca noi: ambițioși, creativi, cu spirit antreprenorial.



ü Franchise Project Managerul Bella Italia te
va ghida la fiecare pas în vederea optimizării
activității de franciză.

ü Vom evalua potențialul spațiului comercial și
a zonei.

ü Stabilim planul de deschidere.
ü Organizăm procesul de amenajare a 

spațiului pentru a implementa conceptul ales.
ü Instalăm echipamentele și linia de producție.
ü Aprovizionăm stocurile de materii prime și

materiale.

Ce beneficii ai dacă devii francizat Bella Italia:

Operaționale Reprezentare teritorială
Ai dreptul să îți desfășori activitatea de 
franciză Bella Italia într-un anumit
teritoriu.

Îți oferim training dezvoltat și susținut de 
echipa de traineri interni BELLA ITALIA în
două variante:

ü Induction course on-the-job cu durata
de o săptămână pentru întreaga echipă
a Francizatului la inaugaurarea locației;

ü Pe parcursul contractului - o echipă
de traineri va coordona activitatea
francizatului pentru instruirea noilor
angajați sau pentru a susține o perioadă
aglomerată de producție și vânzări.

Training

Asistență permanentă

Suntem alături de tine tot parcursul contractului
de franciză prin Franchise Project Manager-ul 
nostru pentru orice problemă operatională ce
poate apare în timpul funcționării cotidiene a 
francizei. Îți oferim analize și recomandări în
toate aspectele de management ale francizei.

Marketing
Integrăm fiecare franciză în strategia națională
de marketing.Dezvoltăm acțiuni de promovare
online și offline: website, social media, corporate 
identity, programe loializare clienți, colaborări pe 
platforme de promovare online, organizare de 
evenimente locale și naționale.

Logistică
Îți oferim acces rapid la fluxul de aprovizionare
cu materii prime prin intermediul parteneriatului
Bella Italia cu producători locali și
internaționali. Vei beneficia de prețuri și
termene de livrare preferențiale, negociate
pentru întreaga rețea.

Ce îțî garantăm?

Succesul. Dacă te implici și pui suflet, e 
imposibil să dai greș în afacerea aceasta.

Mai mult, te vei simți privilegiat să faci parte
din familia Bella Italia. 

Vino alături de noi și vei vedea!



ü Completezi formularul de pe site-ul
nostrum:

https://bella-italia.ro/despre-
franciza/

ü Te sunăm pentru a ne oferi mai multe
detalii despre tine;

ü Îți găsim o locație faină, în cazul în care 
nu ai deja una;

ü Te ajutăm să-ți găsești o sursă
complementară de bani, în cazul în care 
nu ai suma necesară să începi afacerea;

ü Batem palma și ne apucăm de treabă!

ü Te ajutăm cu avizele, mobilierul, 
utilajele, signalistica necesară și dotarea
spațiului;

ü Te așteptăm la trainingul gratuit din 
cadrul Academiei ”Bella Italia”;

ü Ne pregătim pentru deschidere și
repetăm lecția învățată;

ü Inaugurăm cu zarvă multă și tam tam!

ü Stăm alături de tine câteva zile, în caz
de ai nevoie de noi;

Fă primul pas spre propria ta 
afacere! Aplica acum!

https://bella-italia.ro/despre-franciza/


Meniul Bella Italia 
Restaurant

www.bella-italia.ro
Meniul Bella Italia Pizza 

Express



Corbeanca – strada Unirii, nr. 165 A
Braila, strada Plevna, nr. 176

Unde ne găsești?
Contactează-ne aici:

Bella Italia
Pizzeria familiei tale

Site-ul nostru?

ü Brăila
ü București
ü Brașov

ü Câmpina
ü Comănești
ü Constanța
ü Craiova
ü Cluj

ü Ploiești
ü Piatra Neamt
ü Rm. Vâlcea

Orașele în care suntem 
prezenți:

www.bella-italia.ro

Scrie-ne!
office@bella-italia.ro

Bella Italia 

ü Rm. Sărat
ü Sibiu
ü Slatina

ü Sfântu Gheorghe
ü Târgoviște
ü Timișoara
ü Tecuci
ü Zalău

http://www.bella-italia.ro/

