
PŘEDNÍ SVĚTOVÁ 

KADEŘNICKÁ SKUPINA 



Od roku 1957 MARCO ALDANY nesutále usiluje o vytvoření silného podnikatelského modelu 
založeného na inovativním přístupu a široké nabídky služeb vysoké kvality za přijatelné ceny. 
 
Tyto premisy pomohly vytvořit silnou značku a konsolidovanou korporátní strukturu. 
 
V roce 2015 se MARCO ALDANY stala měřítkem ve svém oboru a v současné době vlastní více 
než 400 salónů v Evropě a Latinské Americe.  
 
Náš tým se snaží dennodenně udržovat kvalitu a profesionalitu vždy zaměřenou na klienty.  

PROFIL FIRMY 



PROFIL FIRMY 

Jedna z předních  

světových 

kadeřnických skupin 

 80 miliónů EUR ročního obratu 
 6,5 miliónů klientů ročně 
 4.000 stylistů a kadeřníků 
 6.500 kadeřnických pracovišť 
 1.500 kabin krásy  



MISE 

VIZE & 

VÁŠEŇ 

Budujeme silnou, mezinárodní značku zaměřenou na salóny 
krásy a wellnes, které mají style a módní image. 
 

Naší vizí je být na popředí mezi světovými globálními hráči v 
oblasti krásy a životního stylu.   



NAŠE PROHLÁŠENÍ  

 
 
 MARCO ALDANY představuje moderní obchodní model pro provoz 

profesionálních a trendy kadeřnických studií navržený pro mezinárodní a 
globální trhy. 

 Těší se vedoucímu postavení díky profitabilnímu konceptu. 
 Odráží osobnost, identitu, inovace, kvalitu a vysokou technickou úroveň. 
 Poskytuje prémiové služby a výrobky za rozumné ceny.  
 Portfolio značek je tvořeno kadeřnickými salóny a prostředky pro péči o 

vlasy a tělo i kosmetiku. 
 
  



KONCEPT 

 
V MARCO ALDANY chceme 

vynikat díky našemu 

osobitému designu a 

inovativním nápadům. 

 

Chceme být stále více 

poznatelnými na globálních 

trzích. 

 

Všechna naše studia mají 

jedinečný design. Použité 

kombinace barev a zrcadel 

vytváří exkluzivní atmosféru. 





ŠIROKÁ NABÍDKA SLUŽEB A VÝROBKŮ  



SLUŽBY PRO KAŽDÉHO  



SEXY MEET SEXY 

NEJLEPŠÍ OŠETŘENÍ VÝROBKY 

NEJLEPŠÍCH ZNAČEK 

Exkluzivní zastoupení pro Španělsko 



NEJLEPŠÍ OŠETŘENÍ VÝROBKY 

NEJLEPŠÍCH ZNAČEK 

 

Pracujeme pouze s výrobky 

prémiových značek. Vytváříme tak 

perfektní vizáž pro každého.  



NOVÉ SLUŽBY PRO MUŽE 
Připravili jsme exkluzivní služby pro stříhání a úpravu plnovousů plně 

přizpůsobené potřebám zákazníka dle objemu, délky a hustoty 

plnovousu.   

Používáme buď holicí strojek nebo nůžky dle přání zákazníka a poté 

používáme specifické kosmetické prostředky pro dosažení dokonalého 

vzhledu. 



EXKLUZIVNÍ 

PROCEDURY 
“Vlasový koktejl” je dokonalé ošetření 

vlasů doprovázené příjemnou masáží 

hlavy, které odstraňuje nahromaděný stres. 

Vaše vlasy si to zaslouží! 



MAD – VLASTNÍ FASHION & BEAUTY 
MAGAZÍN 



POCHLUBTE SE SVÝMI NEHTY 
Perfektně upravené nehty jsou v dnešní době nutností.  
Nails To Meet You vám poskytne nejlepší ošetření pro Vaše ruce a 
chodidla. 



LOOK & FEEL 



LOOK & FEEL 



LOOK & FEEL 



LOOK & FEEL 



LOOK & FEEL 



STAŇTE SE 
VLASTNÍKEM 
FRANŠÍZY 
 
 
VĚNOVÁNO VÁM!  

 NYNÍ HLEDÁME MASTER 

FRANŠIZANTA PRO 

ČESKO A SLOVENSKO 

V tomto roce byly otevřené nové 

trhy v Indii a Bělorusku  



PODMÍNKY  PRO ČESKOU REPUBLIKU 

A SLOVENSKO 

MARCO ALDANY hledá MASTER FRANCHISANTA  pro Českou 
republiku a Slovensko! 
 
Hledáme investory kteří: 
 Chtějí rozvíjet svůj vlastní podnik. 
 Mají prokazatelné podnikatelské zkušenosti. 
 Mají dostatečnou finanční způsobilost k realizaci dlouhodobého 

projektu. 
 Zkušenosti z oboru nejsou podmínkou. 

 
MASTER FEE: 
• Českou republika a Slovensko dohromady:  130.000,-  EUR 
• Česká republika samostatně:        90.000,- EUR   
• Slovensko samostatně:         50.000,- EUR 
 



 
FINESPA CZ, s.r.o. 
Antala Staška 2027/79 
140 00 Praha 4 
E-mail: info@finespa.cz 
Tel: +420 257 218 478 
www.finespa.cz 

HLEDÁME MASTER 

FRANŠIZANTA PRO 

ČESKO A SLOVENSKO 


