
Leader in home delivery of quality products for your dog and cat

Franchise

Prospekt
Europaledande inom hemleverans av

hund-, katt- och hästprodukter!



2 Besök gärna www.husse.se för mer information.

Husse startade 1987 och är nu efter 30 år ledande i Europa inom hemleverans av hund-, katt- och 

hästprodukter under eget varumärke. Vi har ca 1100 franchisetagare i över 50 länder som dagligen levererar 

Husses produkter hem till våra kunder. Som franchisetagare inom Husses organisation har du rättighet att 

inom ditt område sälja Husses produktsortiment marknadsfört via husse.se.

Vill du driva eget 

och är du en positiv, 

utåtriktad person 

som uppskattar mötet 

med människor - 

gillar att ge kunden 

det där lilla extra? 

Då kan du bli en del av Husses framgångsrika 

franchisekedja och få möjlighet att starta upp en egen 

verksamhet lokalt! 

Tom Eliasson, CEO Husse

Vårt affärskoncept

• Ge kunden en unik upplevelse med en kombination 

av personlig rådgivning och hemleverans

• Vår kunskap är kundens trygghet

• Hög kvalitet´på våra produkter

• Ett svenskt varumärke med ett väl inarbetat 

produktsortiment

Husse erbjuder

• 	Ett	startpaket	med	bl.a.	profilkläder,	tält,	
utställningsmaterial,	smakprover	och	kataloger

•  Kundorder via husse.se

•  Husses kund- och orderhanteringssystem inkl. 

utbildning

•  E-postkonto med Husse-domän

•  Marknadsstöd för lokal marknadsföring

•  Utbildningsprogram vid start och fortlöpande 

utbildningar inom försäljning och näringslära

•  Löpande personlig support från Huvudkontoret

Ditt arbete

•  Flexibel arbetstid. Du kan arbeta hemifrån och 

bestämmer därmed själv över din arbetstid

• 	Nya	kunder	får	du	t.ex.	genom	lokala	aktiviteter,	
hund-	och	kattutställningar,	annonser	i	lokaltidningar,	
flygblad,	uppfödare	och	sociala	medier

• 	Administrering	av	order,	hemleverans	och	
kundkontakter

• Kundvård genom telefon-epost samt via personliga 

möten

•  Marknadsföring av ditt företag och Husses produkter
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Ditt mål

Att bygga upp en lokal kundbas som regelbundet beställer 

Husses produkter. Husse tillhandahåller säljutbildningar 

och support för att just du ska lyckas!

Hur kommer du igång?

•  Investerar i franchiselicensen – 75 000 SEK (ex moms) – 

för ett distrikt/område med ca 50 000 hushåll

• 	Investerar	i	en	röd	eller	vit	bil	profilerad	med	
Hussedekaler

• 	Deltar	i	Husses	introduktionsprogram,	cirka	2	heldagar
•  Du får även stöttning under din första tid av en 

representant från Husse HK

Hur vi stöttar dig?  

• Du	får	ett	startpaket	som	innehåller	kläder,	tält,	
smakprover,	kataloger,	franchisemanual,	flygblad,	
visitkort etc.

• Tillgång till Husses intranät där du kan administrera dina 

kunder och ordrar.

• En manual som förklarar mer i detalj hur 

franchisesystemet Husse fungerar

• Direktbeställningar från www.husse.se

• E-mail konto med husse-domän.

• Ett introduktionsprogram samt fortlöpande utbildning 

inom	sälj,	näringslära,	våra	produkter,	administration	etc
• Nationell och lokal marknadsföring.

• Fortlöpande stöd och direktkontakt från supportkontoret 

i Stockholm. 

Investeringen

Franchiseavgiften är på 75 000 kr och vi hjälper gärna till 

med	en	finansiering.	



Kontakta oss 

så berättar 

vi mer!

Adress:	Torstenssonsgatan	9,	 
114	56	Stockholm,	Sverige
Telefon: 08-502	55	705
E-mail: carina@husse.com

Kontaktperson: Carina	Johnsson,	
Sverigechef Franchise


