
FRANCHISE PROSPEKT

SUSHIRULLEN ERBJUDER EN AFFÄRSMODELL FÖR 
MAT OCH DRYCK SOM ÄR MYCKET UPPSKATTAT 
VÄRLDEN ÖVER. KONCEPTET STICKER UT FRÅN 

MÄNGDEN EFTERSOM TILLAGNINGEN ÄR ENKEL, 
FUSIONEN AV SMAKER ÄR NYA OCH SÅ GIVETVIS 

VÅRT UNIKA SÄTT ATT SERVERA MATEN.
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Snabb och “on the go” för en generation av 
kunder som bryr sig. 
 
Sushirullen kombinerar två populära segment, 
snabbmat och traditionell sushi. Resultatet är en 
unik och spännande produkt som fungerar bra till 
både lunch, mellanmål och middag men även till 
catering, event och festivaler.
 
Australiens national(snabb)mat Sushi hand roll 
eller Australian roll som de ofta kommit att kallas 
är Australiens nationella snabbmat. Namnet 
“Sushi hand roll” innebär att det är lätt att äta 
med handen. I Sverige kallar vi det helt enkelt för 
sushirullar. 
 
Sushirullar är omåttligt populärt i Australien, 
oavsett ålder eller kön. Antalet restauranger som 
säljer dessa rullar är otaliga och de mest 
framgångsrika kan sälja så mycket som 3000 
rullar om dagen.
 
1 sushirulle motsvarar 5-6 bitar och passar perfekt 
både som tilltugg eller lättare måltid. 2-3 rullar/pp 
är en hel måltid.
 
De flesta rullarna är baserade på lax i olika 
smakkombinationer men utbudet innehåller rullar 
med både kött och vegetariska och veganska 
ingredienser. Här finns självklart rullar med 
uppskattade klassiska ingredienser och smaker 
som yakiniku med sesamfrön och lax med wasabi. 
För dem som vill testa något nytt finns rullar i 
oväntade smakkombinationer som till exempel 
ostpanerad kyckling med kimchi och Rhode 
island-sås. 
 
Vi har i dagsläget ett tjugotal lokaler i Sverige och 
Finland, ett tiotal i pipeline och ämnar expandera 
ytterligare, både i egen regi samt genom 
franchisetagare.

VI SÖKER NU PARTNERS
I HELA SVERIGE!

Grundare Margarita Falk och Johan Falk



AFFÄRSKONCEPTET
SUSHIRULLEN

I de flesta fall kräver våra lokaler EJ fettavskiljare, svartplåt eller extra 
ventilation.
 
Unikt och enkelt: Sushi som snabbmat. Lyxmat som man kan äta i 
farten på ett enkelt sätt.
 
Brett sortiment: stor fokus läggs på vegetariska och veganska 
alternativ vilket de flesta vet genererar en grön och hållbar 
utveckling!
 
Snabb service: Kunden serveras direkt då rullarna primärt inte 
tillagas mot beställning utan mot att hålla försäljningsmontern fylld 
med lagom mängd. En ”sushirobot” hjälper oss att producera många 
rullar på kort tid vilket håller ner arbetskostnaderna.
 
Små lokaler: Våra restauranger består ofta av ”hål i väggen”. Vi kan 
etablera i så små lokaler som 10 kvm vilket betyder låga hyror och 
omkostnader.
 
Högsta kvalité: Produkter av högsta kvalité köps av leverantörer 
som följer alla EU:s direktiv. Långsiktigt och hållbart ska det vara, 
därför är användandet av ekologiska säsongsgrönsaker och 
certifierad fisk viktigt för oss på Sushirullen.
 
Nyttigast: Mindre kalorier jämfört med samtliga andra 
snabbmatskedjor.
 
Konkurrenskraftiga priser: Kalorisnål snabbmat ska vara för alla, 
därför arbetar vi hårt för att kunna ha bra priser och bra produkter. 
30-36:-/rulle vilket motsvarar 5,5 bitar är ett oerhört billigt snack, 
eller en komplett måltid på två rullar med dryck för endast 75:-.
Trots låga priser till kund har vi fortfarande fantastiska marginaler!
 
Svenskt varumärke: Sverige förknippas med kvalité och därför 
betonar vi alltid att vi är ett svenskt varumärke.



www.sushirullen.sewww.sushirullen.se sushirullen

Vi erbjuder våra gäster fräscha och välsmakande sushirullar – varje gång de 
besöker oss.

Vi är en lönsam franchisekedja som levererar hälsosammare snabbmat till 
tusentals gäster över hela Europa – varje dag, samt att ständigt expandera 
över hela världen.

De fräschaste och godaste sushirullarna – med det mest tilltalande 
konceptet.

MISSION

VISION

POSITION



Besök gärna www.sushirullen.se för mer information. God kvalitet och enkelhet.

VEM PASSAR TILL ATT BLI 
FRANCHISETAGARE I
SUSHIRULLEN-KEDJAN?

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från 
restaurangverksamhet eller företagande för
att öppna en Sushirullen restaurang men du bör:
• Ha en stabil ekonomi
• Ha eget kapital samt möjlighet till ytterligare 
  finansiering
• Vara en driven entreprenör
• Vara positiv och älska att ge god service

FÖRDELAR MED ATT VARA
FRANCHISETAGARE I
SUSHIRULLEN-KEDJAN

• Kundorienterat affärskoncept 
  med bevisad framgång
• Ett nytt och spännande 
  sortiment
• Förmånliga inköpsvillkor via 
  centrala avtal
• Konkurrenskraftiga priser
• En fantastiskt attraktiv 
  cateringprodukt
• Utbildning, stöd och support i 
  olika former
• Professionell utveckling

HUR STÖTTAR VI DIG?

• Projektledning vid uppstart
• En manual som förklarar mer i 
  detalj hur Sushirullens 
  franchisesystem fungerar
• E-mail konto med 
  sushirullen-domän
• Ett introduktionsprogram samt 
  fortlöpande utbildning inom sälj, 
  näringslära, våra produkter, 
  administration etc.
• Färdigt samarbetsavtal med 
  leverantörer av utvalda produkter
• Utbildning
• Löpande support
• Gemensam marknadsföring
• Produktutveckling

HUR SÄTTER DU IGÅNG?

• Investera i franchiselicensen.
• Hitta lokal (vi erbjuder hjälp med att hitta lokal,
  om du själv inte har möjlighet)
• Gå med i vårt introduktionsprogram (5 heldagar).

INVESTERINGEN

Med 200,000-300,000:- i eget kapital kan en
restaurang startas genom att övrig finansiering
fördelas på leasing, lån och checkkredit.

Missa inte ditt livs största 
affärsmöjlighet!

HUR SER ARBETET UT?

• Som franchisetagare arbetar du såväl 
  med stora visioner som med de små 
  detaljerna.
• Arbetsuppgifterna omfattar allt från
  servering, matlagning och kassatjänst till
  varubeställning, disk, personal, ekonomi,
  reparationer och marknadsföring.
• Arbetstiderna är oregelbundna, med 
  jobb både på kvällar och helger. Detta 
  gäller särskilt under uppstartsskedet.
• Du kommer att bli din egen chef och
  därmed ansvara för ett eget team. Med
  detta följer att du kan leda, organisera    
  och motivera dina medarbetare.
• Viktigt är att du är bra på att planera 
  både din och andras tider, ansvar och 
  uppgifter



EKONOMI FÖR EN TYPISK ENHET:
• Omsättning: 2-3 Mkr
• Lönsamhet: 10-15%
• Investering: 700-850 Tkr
  (exkl. eventuell överlåtelse)
• Personligt kapital: ca 200-300 Tkr
• Inträdesavgift: 80 Tkr
• Franchiseavgift: 7%
• Marknadsföringssavgift: 3%
• Går med vinst inom 12 månader



Besök gärna www.sushirullen.se för mer information. God kvalitet och enkelhet.

BLI EN AREA
DEVELOPER!
Efter 6 månader som Franchisetagare har Du 
möjlighet att söka tjänsten som Area Developer.
Du utvecklar då ett geografiskt område med att 
rekrytera franchisetagare, öppna nya enheter och
ge service till de befintliga Sushirullenrestaurangerna. 
Som belöning för hårt och målmedvetet arbete får du 
del av royaltyn som genereras i ditt område och 
endast du själv sätter gränsen på hur framgångsrik 
du kan bli.

I nuläget finns 3 tillgängliga områden i Sverige och 
obegränsat med möjligheter internationellt.

Sverige Norr (Tillgängligt)
Sverige Öst (Company owned)
Sverige Väst (Tillgängligt)
Sverige Syd (Tillgängligt)



KONTAKTA OSS SÅ
BERÄTTAR VI MER!

Development Manager: Mikael von Bargen
Telefon: +46 (0) 728 575 776
E-mail: mikael.vonbargen@sushirullen.se
www.sushirullen.se


