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Preverjen in uveljavljen sistem 
čokoladne kavarne s konceptom.

Prepoznavna blagovna znamka 
z visoko stopnjo razlikovanja in 
izredno pozitivnim imidžem.

Obsežna in stalna vlaganja 
v razvoj produktov premium 
kakovosti in lastno proizvodnjo 
sladkega programa s strani 
franšizorja.

Znanje, izkušnje, predanost in 
podpora visoko usposobljene 
franšizorjeve ekipe.

Vse prednosti sistema na ključ, 
ki se je v več letih delovanja 
in na več lokacijah izkazal za 
uspešnega in donosnega.



Teta Frida se predstavi
Teta Frida je več kot kavarna. In je več kot slaščičarna. Je čokoladna kavarna s konceptom. Je sinonim 
za premium sladke kreacije, ki svojim gostom pričara prav poseben trenutek dneva. »Trenutek zame«. 
Ena najbolj kreativnih, prepoznavnih in cenjenih blagovnih znamk v regiji Alpe Adria v segmentu 
konceptualnih sladkih kavarn.

KAJ JE TETA FRIDA?
1. Čokoladna kavarna s konceptom, ki igra na vse čute:  

Združitev konceptov konceptualne kavarne, slaščičarne in trgovine z darilnim sladkim programom. 
2. Sinonim za premium kakovost:  

Sladke kreacije Tete Fride so samo iz naravnih in visoko kakovostnih sestavin, ob tem pa odlična storitev in UAU izkušnja.
3. Drugačen pristop v slaščičarstvu in gostinstvu:  

Teta Frida je navdih za vse “odštekano” in drugačno.
4. Tradicija:  

Teta Frida je odprta, trendovska, strastna, hudomušna, a v svojem bistvu zelo topla in tradicionalna.
5. Dodelana arhitektura in topel ambient:  

Arhitektura poudarja tradicionalnost, prvinskost, hkrati pa z novimi elementi vpleta karakter Tete Fride v sam poslovni koncept. 
Prostor, ki je inspiratoren za delo in nadvse prijeten za druženje.

Vizija & poslanstvo Tete Fride 
VIZIJA TETE FRIDE
Ljudje se bodo tudi v prihodnosti kljub naraščajoči ozavešče-
nosti o pomenu zdravega življenjskega sloga in zdrave hrane 
še vedno radi “posladkali”. A vse bolj bodo znali ceniti in izbrati 
pravo kakovost. Izbrali bodo Teto Frido.

GRADNIKI NAŠE VIZIJE SO:
1. Premium kakovost – Akademija odličnosti Teta Frida 
2. Lastna proizvodnja – Čokoladna manufaktura Tete Fride
3. Stalne inovacije in novosti 
4. Prvovrstna Teta Frida znamka in izkušnja
5. Nove prodajne platforme 
6. Predani in strastni zaposleni & partnerji
7. Trajnostni model rasti

POSLANSTVO TETE FRIDE
Navdihujemo vas, da si vzamete čas zase. “Trenutek zame”. 

KDO JE TETA FRIDA?
Teta Frida je zraven svojega imena, naši zgodbi in znamki dala v 
prvi vrsti navdih za naše kreativno ustvarjanje. Teta Frida je tetka, 
ki bo po zaobljubi za večno ostala le teta s konca naše ulice. 
Teta, ki ima za sabo življenje polno zgodb. Zgodb za debelo 
knjigo! 

Topla, odprta, a samosvoja. Drzna, a tako dostopna. Pravi 
vrelec energije in neusahljiv vir idej. Vedno hudomušno nasme-
jana. Ta njen prav poseben nasmeh skriva vedno kaj novega. 
Nekaj, kar je vredno “raziskati”, poskusiti, okusiti, kar vedno 
znova presneti in nas nikoli ne razočara. 
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Sladke kreacije izpod rok Tete Fride. Premium.
Lastna proizvodnja in Čokoladna manufaktura Teta Frida 
V zadnjih letih smo vložili izjemna sredstva v razvoj proizvodnje sladkega programa. Z know-howom, ki smo ga iskali na vseh kontinentih 
sveta, ter s premišljenim prodajno-tržnim konceptom smo uspeli ustvariti uspešne prodajne koncepte in številne inovativne produkte. 

Leta 2017 smo proizvodnjo preselili na novo izjemno lokacijo sredi naravnega parka Mariborsko jezero, na kateri je v tehnološko 
dovršenem, tehnično najsodobnejšem in trženjsko dodelanem konceptu mogoče doživeti celotno zgodbo Tete Fride ter našo 
temeljno in najbolj dragoceno sestavino – to je čokolada. Od ogleda proizvodnje, degustacij, delavnic do same čokoladne kavarne.

NAŠI IZDELKI: OD SLADIC, SLADOLEDA DO ČOKOLADNIH IZDELKOV.  
NAŠA PRAVA STRAST JE ČOKOLADA!

100 % NARAVNE SLADICE
• Butične torte
• Presne sladice
• Male tortice
• Sladice v čašah
• Pite
• Linija slaščic Fit Frida

100 % NARAVNI SLADOLED
• Dnevne sladoledne kreacije
• Sladoledi TO GO

ČOKOLADE IN  
ČOKOLADNI IZDELKI
• Čokoladne kreacije
• Čok‘n‘rolls
• Praline tortice
• Čokoladni piškoti
• Drugi čokoladni izdelki
• Fit Frida čokoladni izdelki 

KAKŠNI SO VSI NAŠI IZDELKI? 100 % NARAVNI!
• Ne uporabljamo umetnih arom, barvil, konzervansov ali slabih maščob. 

• Ne uporabljamo margarine ali palmovega olja, ampak mlečno in kakavovo maslo. 

• Ne uporabljamo sirupov, ampak pravo sadje in sadne pireje. 

• Ne uporabljamo umetne arome vanilin, ampak pravo tahitijsko vaniljo. 

• Ne uporabljamo umetnih arom, ampak za barvanje uporabljamo sveže sadje in zelenjavo. 

• Ne uporabljamo stabilizatorjev, trdilcev, konzervansov, ampak le zamrzovanje. 

• Ne uporabljamo transmaščob, ampak sveže mleko in slovensko smetano. 

VRHUNSKE OSNOVNE SESTAVINE
V celoti ustvarjamo iz osnovnih sestavin in nikoli ne kupujemo pol-izdelkov. Tako res iz prve roke poznamo izvor in sestavo naših 
sestavin. Postopki izdelave so zaradi tega seveda zahtevnejši in dolgotrajni, a to počnemo, ker smo se zavezali premium kakovosti 
in ker smo predani, da našim strankam ponudimo zgolj najboljše.
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PRESNE SLADICE
Z brezlaktoznimi in brezglutenskimi sestavinami  in 
brez dodanega sladkorja. Vegansko. 

SLADICE V ČAŠAH
Nori okusi, hude kombinacije.

FIT FRIDA
Teta Frida je tudi fit.   
Popolnoma brez moke in sladkorja. 
Po želji tudi s proteini. 

PITE
Klasika?  
Niti pod razno!

BUTIČNE TORTE IN MALE TORTICE
Izberite svojo najljubšo! Verjamemo, da jih        
boste izbrali več. 
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Sladoled. 100 % naravni.

In tu je naša večna ljubezen … Čokolada!  
Vsa uporabljena čokolada je le prava in nikakor  
(cenen) čokoladni nadomestek.  
Pridobljena je s trajnostjo pridelavo kakava in 
posebnimi postopki obdelave.

DNEVNE SLADOLEDNE KREACIJE
Več kot 30 okusov že imamo. Kateri je vaš najljubši? 

Pri vseh sladoledih Tete Fride najprej občutite svežino, 
kot bi ugriznili v jabolko, šele zatem se v ustih razvije 
polna aroma, nikoli pa ne občutek sladkobe ali sitosti kot 
pri ostalih “praškastih” sladoledih.

Naravni sladoled ni vedno enak, saj tudi sadje ni vedno 
enako zrelo ali sladko. Včasih je malce trši, včasih 
mehkejši. Naravni sladoled je težji, po volumnu pa 
manjši. Pri nas ne dobite orjaške kepice, napolnjene z 
zrakom, temveč najboljše sestavine, zavite v kremasto 
zmrzlino, ki je ne boste nikoli pozabili.

Prvi in edini delamo 100 % naraven sladoled v tem delu 
Slovenije. Celo med prvimi na svetu ustvarjamo 100 % 
naraven in domač sladoled. Sladoledi so naša strast, 
zato bi vam radi pokazali, da se da tudi drugače.

Sladice. 100 % naravne.

Čokolade in čokoladni izdelki.  
100 % strastni.

Sladoled. 100 % naravni.
DNEVNE SLADOLEDNE KREACIJE
Več kot 30 okusov že imamo. Kateri je vaš najljubši? 

Pri vseh sladoledih Tete Fride najprej občutite svežino, 
kot bi ugriznili v jabolko, šele zatem se v ustih razvije 
polna aroma, nikoli pa ne občutek sladkobe ali sitosti kot 
pri ostalih “praškastih” sladoledih.

Naravni sladoled ni vedno enak, saj tudi sadje ni vedno 
enako zrelo ali sladko. Včasih je malce trši, včasih 
mehkejši. Naravni sladoled je težji, po volumnu pa 
manjši. Pri nas ne dobite orjaške kepice, napolnjene z 
zrakom, temveč najboljše sestavine, zavite v kremasto 
zmrzlino, ki je ne boste nikoli pozabili.

Prvi in edini delamo 100 % naraven sladoled v tem delu 
Slovenije. Celo med prvimi na svetu ustvarjamo 100 % 
naraven in domač sladoled. Sladoledi so naša strast, 
zato bi vam radi pokazali, da se da tudi drugače.

In tu je naša večna ljubezen … Čokolada!  
Vsa uporabljena čokolada je le prava in nikakor  
(cenen) čokoladni nadomestek.  
Pridobljena je s trajnostjo pridelavo kakava in 
posebnimi postopki obdelave.

Čokolade in čokoladni izdelki.  
100 % strastni.
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Zakaj posel s Teto Frido?
KAJ PRIDOBITE S POSLOVNIM MODELOM TETA FRIDA
1. Čokoladna kavarna s konceptom, ki igra na vse čute: Združitev konceptov konceptualne kavarne, slaščičarne in trgovine z 

darilnim sladkim programom. 
2. Sinonim za premium kakovost: Sladke kreacije Tete Fride so samo iz naravnih in visoko kakovostnih sestavin, ob tem pa odlič-

na storitev in UAU izkušnja.
3. Drugačen pristop v slaščičarstvu in gostinstvu: Teta Frida je navdih za vse “odštekano” in drugačno.
4. Tradicija: Teta Frida je odprta, trendovska, strastna, hudomušna, a v svojem bistvu zelo topla in tradicionalna.
5. Dodelana arhitektura in topel ambient: Arhitektura poudarja tradicionalnost, prvinskost, hkrati pa z novimi elementi vpleta 

karakter Tete Fride v sam poslovni koncept. Prostor, ki je inspiratoren za delo in nadvse prijeten za druženje.

Kaj prinaša franšiza Teta Frida?
Kaj vključuje franšizni paket Teta Frida
• Uporabo blagovne znamke Teta Frida (ime in znak). 
• Pravico do uporabe know-howa poslovnega sistema Teta Frida.
• Pravico do prodaje izdelkov Teta Frida.
• Pomoč pri iskanju, vrednotenju lokacije in pri pogajanjih za 

najem.
• Izdelava arhitekturne rešitve ter standardni elementi pohištva, 

opreme in uniform.
• Prva zaloga pijače, izdelkov in slaščic Teta Frida.
• Celovit program izbire in usposabljanja kadrov za vodenje in 

delo v Teti Fridi.
• Operativni priročnik in ostalo podporno dokumentacijo za 

poslovanje.
• Pomoč pri organizaciji otvoritve Tete Fride.
• Marketinške in promocijske materiale.
• Celoten podporni IT program.
• Aplikacijo za upravljanje zaposlenih (preizkušen sistem       

evidentiranja zaposlenih)
• Podporo na področjih poslovanja, izobraževanja, 

oglaševanja, trženja in nabave, seminarje in delavnice  
v okviru Akademije odličnosti Teta Frida.

Podporni center franšizodajalca dodatno zagotavlja
• Stalni razvoj novih slaščic in izdelkov ter dobavo izdelkov za 

prodajo v sladki kavarni Teta Frida.
• Izvajanje krovnih marketinških aktivnosti (upravljanje in krovni 

marketing blagovne znamke Teta Frida).
• Nadzor nad kakovostjo storitev.
• Centralna pogajanja z dobavitelji.
• Razvoj in izdelava posebnih promocijskih ponudb (za dolo-

čen čas) ter sporočanje vseh informacij, povezanih s sladko 
ponudbo (postopki, spremembe, itd). 

• Izdelavo promocijskih materialov, menijev in drugih podpor-
nih materialov.

• Obisk na lokaciji, podpora in motiviranje franšizojemalcev. 
• Redna izobraževanja v okviru Akademije odličnosti Teta 

Frida.
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Na kakšni lokaciji se bo  
Teta Frida najbolje počutila?
Pomagamo vam pri iskanju in vrednotenju lokaci-
je, ki naj ima naslednje temeljne značilnosti:
• Zanimiva lokacija z visoko obiskanostjo: nakupovalni centri, 

prehranska središča, zabaviščni centri (kino dvorane, gle-
dališča, muzeji), poslovne stavbe, gosto naseljeno okolje. 

• Vidne lokacije, centralna postavitev, lokacije 1. razreda. 
Idealna vidljivost 100 m z dveh strani.

• Primerno parkirišče. 
• Možnost za vrt.
• Površine 150 do 300 m2.
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Koliko me bo franšiza Tete Fride stala?
Okvirne informacije in izračun investije: 

DRŽAVA IZVORA

LETO USTANOVITVE PODJETJA

PRISOTNOST V DRŽAVAH

ŠTEVILO FRANŠIZNIH ENOT

OBLIKE FRANŠIZNIH DOGOVOROV

ČAS TRAJANJA POGODBE 

POVREČNA INVESTICIJA ZA FRANŠIZNO ENOTO

MESEČNI STROŠKI UPRAVLJANJA  (ROYALITETA)

PRISTOJBINA ZA MARKETING

MOŽNOST ŠIRITVE V NASLEDNJE DRŽAVE

Slovenija

2009

Slovenija 

9

direktna franšiza 

10 let z možnostjo podaljšanja 

120.000 do 200.000 EUR (200.000 EUR za primer čokoladne          
kavarne Teta Frida na lokaciji Europark Maribor (200 m2 + 100 km2 
terasa))

5 %

1 %

Slovenija, Avstrija 

Kdo se bo najbolje ujel s Teto Frido? 
Kakšne osebe vidimo v družini Tete Fride?
• osebe, ki jim je zgodba in koncept Tete Fride blizu
• osebe, ki cenijo in imajo radi naravne, kakovostne izdelke
• osebe, ki imajo sposobnost slediti našim temeljnim vrednotam delovanja
• osebe, ki imajo radi delo z ljudmi in delo v gostinstvu
• osebe, ki imajo pozitivno naravo in so usmerjeni k iskanju rešitev
• osebe, ki imajo podjetniški duh, dobre prodajne sposobnosti in  

ustrezne poslovne kompetence
• osebe, ki do svojih strank, dobaviteljev in partnerjev delujejo z integriteto
• osebe, ki imajo približno 120.000 do 200.000 € kapitala
• osebe, ki so motivirane in dobro organizirane, ki imajo željo uspeti in so            

pripravljeni delati kot del družine Tete Fride



Se prepoznate v zgodbi Tete Fride?
NASLEDNJI KORAKI
1. Pišite nam na email: prodaja@tetafrida.eu.

Vedno pa ste tudi toplo vabljeni v Teto Frido.  
Lokacije preverite na www.tetafrida.eu.

NATURALICA FOODS, d.o.o.
Miklavčeva ulica 5
2000 Maribor
T: 02 805 13 93 
info@naturalicafoods.eu


