FRANCHISE RAMEN AKASHI
Franchise type

: Ramen

Price

: Rp. 250.000.000,-

Class

: Resto & Cafe

Masa kontrak

: 5 Tahun

Fitur :
- Kapasitas 50 kursi (bisa nego untuk foodcourt).
- Royalty Fee adalah 5% dari omset/bulan.
- Langsung mendapatkan resep rahasia Ramen Akashi yang khas asli Jepang.
- Tidak perlu suply bahan apapun dari pusat.
- Training akan diberikan dari chef kami (yang telah menciptakan resep sekaligus
owner) akan kesana langsung untuk memberikan training.
- Akan mendapatkan manual book +CD berisi video panduan.
- SOP management service & quality control jelas.
- Konsultasi gratis kepada chef langsung kapanpun dimanapun (terkait bisnis
strategy promotion,
inovasi menu, problem solution, dll) dimana nanti ilmu yang diberikan berupa
Japanese Style dan
tidak ada di Indonesia.
- Apabila berminat untuk menambahkan side menu ala jepang seperti cury rice,
rice burger, ebi Furai, kakigori, katsu dan aneka side menu lainnya, Chef kami
bersedia memberikan resep - resepnya.
- Setelah 5 tahun kontrak, seterusnya untuk perpanjangan kontrak tidak akan
dikenakan biaya (free).
- Omset rata - rata ramen (untuk small resto dengan jumlah 30 kursi) adalah 150jt
perbulan, dengan food cost sebesar 23% - 25% untuk franchise ramen.
- Ilustrasi :
Kazuki Ramen (original strong ramen), 1 porsi seharga 40k. Side menu (cury rice,
kakigori & kreasi menu lainnya untuk ramen) 1 porsi seharga 25k - 50k.

Yang di dapat :
- Perlengkapan dapur ;
. Kompor Gas
. Freeze
. Kulkas
. Spatula susuk kayu
. Serok saringan minyak
. Talenan
. Pisau dapur
. Timbangan digital
. Gelas takar 1 liter
. Seasoning box
. Panci kecil
. Panci sedang
. Panci besar
. Tupper soup.
. Tupper mie
. Saringan mie
. Mesin mie
. Mesin es serut
- Perlengkapan makan dan minum :
. Piring makan
. Sendok makan
. Sendok teh
. Garpu
. Sendok makan soup
. Sumpit
. Gelas Plastik
- Promosi :
. Design banner / spanduk, Design logo, Media social promotion
----------------------------------------------------------------------------

FRANCHISE KARAAGE
Franchise type

: Karaage

Price

: Rp. 50.000.000,-

Class

: Booth, cart, small resto & cafe

Masa kontrak

: 5 Tahun

Fitur :
- Kapasitas 50 kursi (bisa nego untuk foodcourt).
- Royalty Fee adalah 3% dari omset/bulan.
- Langsung mendapatkan resep rahasia Karaage Akashi yang khas asli Jepang.
- Tidak perlu suply bahan apapun dari pusat.
- Training akan diberikan dari chef kami (yang telah menciptakan resep sekaligus
owner) akan kesana langsung untuk memberikan training.
- Akan mendapatkan manual book +CD berisi video panduan.
- SOP management service & quality control jelas.
- Konsultasi gratis kepada chef langsung kapanpun dimanapun (terkait bisnis
strategy promotion,
inovasi menu, problem solution, dll) dimana nanti ilmu yang diberikan berupa
Japanese Style dan
tidak ada di Indonesia.
- Akan mendapat suply bahan baku awal untuk 100 porsi.
- Setelah 5 tahun kontrak, seterusnya untuk perpanjangan kontrak tidak akan
dikenakan biaya (free).
- Omset rata - rata karaage (untuk booth berlokasi di mall) adalah 50jt - 80jt
perbulan, dengan food cost sebesar 35% untuk karaage franchise. Omset bisa
lebih tinggi lagi untuk resto & cafe class.

Yang di dapat :
- Perlengkapan dapur ;
. Kompor Gas
. Ice box
. Serok saringan minyak
. Talenan
. Pisau dapur
. Timbangan digital
. Seasoning box
. Panci kecil
. Panci sedang
. Tupper kecil
- Promosi :
. Design banner / spanduk
. Design logo
. Design packaging
. Media social promotion

-------------------------------------------------------------------------------

Description :
- Ramen Akashi adalah franchise yang bergerak di bidang kuliner dengan Ramen
halal khas Jepang sebagai menu utama. Kami membuka bisnis restoran ramen ini
sejak April 2015 dan sekarang sudah siap untuk membuka cabang di seluruh kota
di Indonesia.
- Saat ini kami berdomisili di Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dan dalam waktu
6 bulan, sudah berhasil menghasilkan 6 cabang (small resto & gerobak type) dan
akan bertambah lagi dalam waktu dekat ini.
- Chef sekaligus owner kami adalah seorang WNA asal Jepang yang sudah
memiliki pengalaman 10 tahun di bidang ramen resto dan sekarang telah berhasil

dan menjadi orang pertama yang menciptakan resep ramen halal dengan cita rasa
lezat asli khas Jepang yang sebelumnya tidak pernah ada di Indonesia.
- Saat ini kita juga sedang mengembangkan franchise karaage dengan target
adalah anak muda yang ingin buka usaha sendiri.
- Kami sedang mengurus sertifikat halal MUI yang menurut estimasi akan selesai
dalam akhir tahun 2017 ini (3 bulan proses).

-------------------------------------------------------------------------------

about us https://www.youtube.com/watch?v=9_JfTxeuA5A

http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/01/15/demi-ramen-ichi-tak-pulangkampung-empattahun?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_treasury%3BrF
UR2T4IRXaUwtBqX1Xbuw%3D%3D

reference https://www.youtube.com/watch?v=FkZfi3hK7aM

-------------------------------------------------------------------------------

Berikut adalah Testimoni mengenai kelebihan dan kekurangan kami selama
menjalin mitra usaha, langsung dari cabang kami yang sudah menjalankan
Franchise Ramen Akashi.

-

Kelebihan :

Konsistensi rasa dan kualitas (Rony, owner cabang Kayutangi & Banjarbaru).
Training staff yang bagus (Rony, owner cabang Kayutangi & Banjarbaru).
Komunikasi yang cepat antara pusat dan cabang (Rony, owner cabang
Kayutangi & banjarbaru).

-

Kekurangan :

Perlu ada kunjungan berkala (mingguan/bulanan) dari pusat ke cabang untuk
evaluasi dan bimbingan (Rony, owner cabang Kayutangi & Banjarbaru).
Perlu ada zonasi dan pembagian franchise yang jelas dan merata, sehingga lokasi
cabang tidak bertumpuk di satu area, contohnya Banjarmasin
Utara/Selatan/Timur/Barat (tapi katanya cabang Banjarmasin sudah ada kuota,
baiklah bagus). (Rony, owner cabang Kayutangi & Banjarbaru).

-------------------------------------------------------------------------------

FRANCHISE RAMEN AKASHI & KARAAGE
Alamat

: Jl. Kuripan no. 3A Banjarmasin, Kalimantan Selatan

No HP

: 0822-5564-4564

No Telpon

: (0511) 3276395

Alamat Email

: ramenakashi@gmail.com

Website

: waralab.com

------------------------------------------------------------------------------------------------

