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महोदय ,

आ�ह� मॉडन� �कारातील फा�ट फूड चनै असनू आघडाचे
उ�पादक आहोत आ�ण संपणू� भारतात आमचा सवा�त मोठा �ाहक
वग� आहे. आता आ�ह� एक पाऊल पढेु टाकत आहोत. आ�ह�
आम�या सव� उ�पादन मधे नवनवीन संशोधन क�न आमंचे
खा�यपदाथ� अ�धका�धक कसे च�व�ट होतील आ�ण �ाहकांना
पसंतीस पडतील यासाठ� �य�न करत असतो.

त�ुह� आम�या उ�पादनाची �� चाइजी घे�याबाबत जो
उ�साह दाखवला आहे , �यामळेु आ�ह� तमुचे आभार� आहोत .
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आरो�य तदंरू वडापाव �या शाखेतील हे 15
वेगवेग�या �कारचे �ॉड�ट भेटतील….

त�ुहाला वडापाव चे ८ �कार भेट�ल
१) रेगलुर वडापाव
2) तदंरू वडापाव
3) शजेवान वडापाव
4) मयो�नज वडापाव
5) ��ल वडापाव
6) regular चीज वडापाव
7) तदंरू चीज वडापाव
8) ��ल चीज वडापाव

सँड�वच चे 4 �कार
1) regular सँड�वच
2) regular चीज सँड�वच
3) ��ल सँड�वच
4) ��ल चीझ सँड�वच

पाववडा

��कं मधे
1) चहा
2) हॉट कॉफ
3) कॉ�ड कॉफ�



आरो�य तदंरू वडापाव ची शाखा का �यावी ?

कमीत कमी गुंतवणकु�त आपला �वतःचा �यवसाय
स�ु क� शकता.
�झरो रॉय�ट� फ�.
�यवसाय साठ� लागणारे  �वशषे ��श�ण.
मह�वाचे �हणजे �वतः मालक हो�याची सधंी.

मथंल� �ॉ�फट हा 30 त े35 % असणार.

सदरचा करार हा 2 वषा�चा असणार आहे .



�� चाइजी फ� - ३,५०,०००

आम�या कंपनी�या वतीने त�ुहाला खाल�ल �माणे
सोयीस�ुवधा परुव�यात येतील .

१) �ट�ल �कचन



2) �ट�ल काउंटर

३) ��ज



४) लोगो ��टं

५) लाईट लोगो



६) हॉटेल लाईट

७) ��ल मशीन



८) ड�त�बन

९) तदंरू भ�ट�



१०) कॉ�पटुर

११) software

�नयम -
● शाखे साठ� जो मसाला �दला जाईल तो माक� ट मधे
�कंवा शॉप ला देता येणार नाह�.

● शाखेम�ये कु��याह� �कारचे गरैवत�न क� नाह�
● शाखेम�ये साफसफाई असणे अ�नवाय� आहे.
● गाळा साइज ह� कमीत कमी १० बाय १० असावा.



फॉलो -
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