Ghid Parteneriat SenatorBet
Model Franciză 50%
Am dezvoltat un sistem eficient de franciză, adaptat special pentru ca tu să te bucuri de o experiență
completă în administrarea unei agenții de betting. Partenerii noștri au toate avantajele SenatorBet întrun model de franciză care să-ți ofere șansa să dezvolți propria afacere în domeniul pariurilor sportive
cu cotă fixă.
Am creat 2 modele diferite de franciză, optimizate și adaptate în funcție de nevoile tale!

1. Franciză PREMIUM
2. Franciză STANDARD

sbet.ro si senatorbet.ro sunt deținute si operate de SC TOP CLUB GAMES SRL , str. Trivale nr. 14, Pitești, jud. Argeș, Romania J3/559/2013.
Drept de organizare prin licența numărul RO3030L001340.

business.senatorbet.ro

Beneficii Franciză PREMIUM
●

Echipament performant pentru desfășurarea în condiții optime a activităților de betting;

●

Asistență și consiliere în cadrul procesului de implementare;

●

Suport tehnic pe toată perioada derulării sistemului de franciză;

●

Training de specialitate cu cele mai bune practici de administrare și organizare a activităților de
pariere;

●

Casă de marcat fiscală și role termice pentru înregistrarea sumelor pariate în agenție;

●

Portal online de comandă a echipamentelor și a consumabilelor aferente;

●

Mobilier adecvat conform standardelor pentru desfășurarea în condiții optime a activităților de
pariere;

●

3 televizoare cu o diagonala de 32” (80cm) pentru a asigura suportul necesar afișării programelor
de pariere aferente;

●

Terminal independent de pariere;

●

Dreptul de desfășurare a activității de pariuri sportive, în baza licenței de exploatare a jocurilor
de noroc eliberată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (O.N.J.N.).

Ce avem nevoie de la tine?
●

Locație de minim 25 mp;

●

Conexiune stabilă la internet în locația aleasă;

●

Garanție.

Considerente financiare privind parteneriatul cu SenatorBet
Venit Partener (% din venitul net)
Comision Partener

50% - 60%

Venitul Net al agenției tale este diferența dintre Total Miză, Total Câștiguri.
●

Total Miză reprezintă toate sumele pariate de jucători fara T.A de 5% retinuta pe bilet;

●

Total Câștiguri reprezintă sumele câștigate de jucători și plătite de către agenția ta;

Contact reprezentant clienți
Pentru mai multe detalii referitoare la specificațiile francizelor Standard/Premium sau orice detalii
legate de francizele SenatorBet, vă rugăm să ne contactați la 0771 777 666 sau sales@senatorbet.ro

Pentru mai multe detalii vizitează https://business.senatorbet.ro
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Beneficii Franciză STANDARD
●

Echipament performant pentru desfășurarea în condiții optime a activităților de betting;

●

Asistență și consiliere în cadrul procesului de implementare;

●

Suport tehnic pe toată perioada derulării sistemului de franciză;

●

Training de specialitate cu cele mai bune practici de administrare și organizare a activităților de
pariere;

●

Portal online de comandă a echipamentelor și a consumabilelor aferente;

●

Casă de marcat fiscală și role termice pentru înregistrarea sumelor pariate în agenție.

●

Dreptul de desfășurare a activității de pariuri sportive, în baza licenței de exploatare a jocurilor
de noroc eliberată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (O.N.J.N.)

Ce avem nevoie de la tine?
●

Locație de minim 25 mp;

●

Conexiune stabilă la internet în locația aleasă;

●

Mobilier specific, adecvat conform standardelor pentru desfășurarea în condiții optime a
activităților de pariere;

●

Minimum 3 televizoare cu o diagonala de 32” (80cm) pentru a asigura suportul necesar afișării
programelor de pariere aferente (numărul de televizoare depinde de numărul de jocuri pe care
îl alegi pentru agenția ta - se va stabili în momentul efectuării contractului).

Considerente financiare privind parteneriatul cu SenatorBet
Venit Partener (% din venitul net)
Comision Partener

50%

Venitul Net al agenției tale este diferența dintre Total Miză, Total Câștiguri.
●

Total Miză reprezintă toate sumele pariate de jucători fără T.A de 5% reținută pe bilet;

●

Total Câștiguri reprezintă sumele câștigate de jucători și plătite de către agenția ta;

Contact reprezentant clienți
Pentru mai multe detalii referitoare la specificațiile francizelor Standard/Premium sau orice detalii
legate de francizele SenatorBet, vă rugăm să ne contactați la 0771 777 666 sau sales@senatorbet.ro

Pentru mai multe detalii vizitează https://business.senatorbet.ro
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