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Sumatra
Restaurant

Sumatra Fine Dining Restaurant
& Hotel Franchise System 

“Simply the best !!!”
 

Providing workplaces and
solving operating difficulties

with spicy and folklore
Indonesian roots

 
Riešenie každodenných
pracovných problémov

okorenené indonézskym
folklórom.



The Founder
Manažér hotela Therma**** na vlastnej koži zažil problémy v priemysle

spôsobené nedostatkom pracovných síl. 
Má 18 rokov skúseností s prácou s ľuďmi v Ázii. Začal pracovať s

Thajčanmi, ale po návšteve Indonézie si túto krajinu a jej kultúru zamiloval.
Potom začal pracovať s indonézskymi zamestnancami, ktorí sa ukázali

ako spoľahlivá pracovná sila. 
Ako prvý v Európe otvoril reštauráciu v rámci programu Indonézske chute
okolo sveta, ktorý spustil indonézsky premiér. Keď videl úspech, požiadal

indonézskeho veľvyslanca, aby mu pomohol spustiť ďalšie jednotky!
Aby mohol prevádzkovať viac úspešných indonézskych reštaurácií,

rozhodol sa založiť personálnu poradenskú spoločnosť a spoločnosť s
kompletnou franšízou. 

 
 
 

Sumatra FineDining Hotel Restaurant Franchise System



I. Otvorením indonézskej reštaurácie na
Sumatre získate nárok na dovoz
indonézskeho personálu! Schválené úradmi,
podporované indonézskym veľvyslanectvom!

Exclusiv Fine dining restaurant II - jedinečné
služby

III. Prevádzka sushi baru, donáška do domu -
dodatočný príjem
●
IV. Rozšírte svoje služby o indonézsku
ajurvédsku masáž 

V. Vyššia kvalita služieb - viac rezervácií
izieb a firemných podujatí!



Nízka fluktuácia

Výhody
zamestna
nia v
Indonézii

Nízka cena

48-hodinový pracovný
týždeň

Flexibilný pracovný čas

Minimálne 2 roky trvajúca zmluva 



Ďalšie výhody
Twu in one

Dve reštaurácie v jednom hoteli 
 

Viac príležitostí v gastronómii 
Exkluzívne špeciálne jedlá

Dávajte lepšie, viac ako vaša konkurencia!

Zatraktívnite svoj hotel pre hotelových hostí
Čoraz viac zaujímavých stretnutí, propagácie.

Ak poskytnete viac, môžete predávať s vyššou maržou! 
Zvýšte svoj príjem!



Dobre kvalifikovaná
pracovná sila
 Znalosť anglického
jazyka 
  

Skúsení , skromní,
spoľahliví a pracovití
kolegovia.

Čo ponúkame my



Šéfkuchár
 Čašník

 Čistenie 
Masér

 
Keď si nemôžete zabezpečiť kvalifikovanú prácu v reštaurácii, 

môžete im prenechať iné úlohy!



Nájsť si prácu v Indonézii 
Výber správnych tímov na základe
náboženstva a kultúry
Zúčastniť sa na hodnotení náboru , na
pohovoroch.
S 12-ročnými skúsenosťami pomáhame
pri písaní pracovných zmlúv s cieľom
znížiť fluktuáciu.
Pomôžeme vám s pracovnými vízami 
Náš indonézsky kolega, ktorý u nás
pracuje už 10 rokov, vám pomôže vyriešiť
problémy vašich zamestnancov.
Máme skúsenosti, ktoré vám pomôžu
zabrániť migrácii vašich zamestnancov
12 rokov vynikajúcej spolupráce s
indonézskym veľvyslanectvom 

S čím vám vieme
pomôcť?



 Vynikajúci marketing 
Nová zákaznícka

skupina
Ďalšie služby Väčší príjem

 Exkluzívna
indonézska
reštaurácia

 

    

Indonézsky masážny
salón

 
    

Sushi corner &
delivery

Bar Shusi , dodávka
 

    

Aké služby môžete pridať do
svojej firmy?



Kuchár
Čašník

upratovacka
Umývačka riadu

Masér
 

-V závislosti od kvalifikácie a pracovného miesta, 4-900 € netto /osoba/mesiac .

 

-Práca mimo pracovnej doby  "   over time"5 €/hod.
-Kaviareň 135 €/osoba/mesiac
Ubytovanie v izbe pre 2 osoby

2 rokov práce
 

-Žiadna provízia za nové pracovné zmluvy
-1-3 mesiace neplateného voľna pre zamestnanca
-Spiatočná letenka

Mzdy a príspevky  



    Vstupný poplatok do franšízového
systému: 

14.800 € /5 rokov/hotel
Na základe obchodného konceptu 

Jednorazový príspevok na nábor
zamestnancov:
485 €/osoba
Autorský honorár: 99 €/osoba/mesiac

Poplatky & licenčné
poplatky



Royalty
(obratová
provízia)

 

Sumatra 
 Projekt reštaurácie 

Autorská odmena/mesiac 133,-€/m2 

Sumatra 
 Masážny salon

Fix  1477.-€/mesiac / hotel

Sumatra
Sushi corner&delivery

Fix 977.-€/mesiac / hotel



Úspora mzdy cca 500
€/mesiac/osoba

Príjmy z reštaurácií

Prenájom masážneho salónu

Exkluzívna ponuka prináša viac
firemných podujatí!

Kvalitnejšie služby sú pre
hotelových hostí väčším
lákadlom!
 20 % nárast obsadenosti izieb.

mzdy Reštaurácia . akcie Izba . masáže

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

0 

Predpoklad
aný výnos



Strategic Plan

 zvýšenie príjmov extra príjem z indonézskej
reštaurácie

vyšší príjem po masáži obrat z dodávky šushi ďalšie firemné akcie

zníženie mzdy Kuchár Čašník - čašnícka upratovačky Masér - údržba

lepšia obsadenosť
izby

zaujímavejšia marketingová
podpora

 

Viac služieb sa dá predávať
za vyššiu cenu

Vytváranie exkluzívnych
ponúk balíkovVytváranie

exkluzívnych ponúk balíkov
Viac hostí, ktorí sa vracajú



   Zvýšené náklady na energiu
môžete kompenzovať úsporou

mzdy!

Viac
spokojnýc

h hostí,
ktorí sa
vrátili

Rozšírenie
služieb viedlo k

zvýšenému
dopytu

Tip: Bízd meg részlegvezetőidet , hogy válogassák ki az új lehetőségek közül a nekik legjobban tetszőt ! 

Do našich služieb
Wellnes sme pridali

 s exkluzívnymi
procedúrami

Frontdesk
manager

Wellnes -
Beauty

manager

Director

Bezpečná,
spoľahlivá a

stabilná
pracovná sila

Econom

F&B
Manager

Vélemény tábla



Sumatra koncepció
Wellnes 

Riešenie
problémov so

zamestnancam
i

Lákavá
exkluzívna
reštaurácia

Hotel

Riešenie problémov v
kuchyni  

Hausekeeping

Uteráky zavesené
na postave

Flexibilná
pracovná sila je k

dispozícii
kedykoľvek

Každý víkend tanečná
show

Nové menu - väčší
záujem ľudí

Hostia zdieľajú
fotografie online

viac spoločností sa
príde pozrieť

viac peňazí z dodávky
shushi

nový program
masáží

kompletné
kozmetické a

wellness
procedúry

viac zvonení telefónu
, viac rezervácií   

viac rezervácií
vďaka lepšiemu

marketingu
 

je dostatok zamestnancov

dobrá atmosféra v
kuchyni a s čašníkmi

môžeme
vytvoriť lepšie
balíky služieb

   priniesol do
hotela novú

úroveň



Thanks!
Email 

manager@indonesianrestaurant.sk 
 

Social Media 

www.sumatra-restaurant.sk
www.Facebook.com/sumatrarestaurants

 

Call us 

+421 903 713390

http://www.sumatra-restaurant.sk/

