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Франшиза
від мережі квест-кімнат

«Вихід»



Гарна новина №1: Ми хочемо поділитися з Вами
чудовою ідеєю бізнесу в сфері розваг!

Гарна новина №2: Ми 
розповімо всі секрети, як 

його відкрити і
як спокійно заробляти!



Що це за бізнес? Це: квест кімната, квест в 
реальності, квест «знайди вихід з кімнати за 

60 хвилин», ескеп-рум. Все це різні назви 
одного й того ж.

Початок:
Людей замикають 
в кімнаті, з якої їм 
потрібно вийти за 

60 хвилин.



Процес: максимум за 60 хвилин їм потрібно знайти 
всі ключі, визначити всі тайники і розгадати всі 

загадки, щоб знайти вихід з кімнати.
Потім: по завершенню квесту із кімнати виходять 

щасливі,
повні

вражень
и емоцій

люди!



Квест кімнати - це революція в сфері розваг. Ці квести
виникли з ідеї перенести в реальність комп'ютерні ігри типу
«Escape the room». Зараз в них грають всі - від дітей до
дорослих, сюди ходять сім'ями і відправляють в якості
тімбілдінга від фірм.

Квест-кімната - це відмінна можливість почати бізнес у вільній
ніші на ринку розваг. У країнах СНД вони почали з'являтися
зовсім недавно, хоча в Азії, Європі та Америці дуже
популярні вже давно.

ЧОМУ квест-кімнати такі популярні?



Привабливість квест-кімнат у дуже
скромних початкових інвестиціях на
відміну від інших видів бізнесу ...

… постійно 
зростаючому
попиті на них ...

… та в відсутності конкуренції 
у якісних квестів!



Ми - компанія «MAD Project» - games.co.ua, що 
відкрила мережу квест-кімнат «Вихід» x-escape.com

Займаємося квестами вже 12 років.
Створили різноманітні квести від дитячих і 

екскурсійних до екстремальних тімбілдінгів.
Як в Україні, так і за кордоном (Молдова, Литва, Кіпр, 

Іспанія, ОАЕ). Від 2 чоловік до 1000!
За ці роки нами накопичений величезний багаж знань 

в області виготовлення широкого спектру квестів. 
Наші співробітники - професіонали найвищого рівня.

Ми пропонуємо вам працювати 
разом. Хто ми?



Давайте конкретику!

Чому це може бути цікаво мені?

Наведіть цифри!

Витрати? Доходи?

Гаразд, припустимо є бажання 
попрацювати в цьому бізнесі!



ВИТРАТИ НА ВІДКРИТТЯ
Значною мірою залежать від того які вкладення 

будуть в ремонт приміщення. Також має 
значення тематика квесту і технологічне 
оснащення. У нас високі вимоги до рівня 

квесту, тому середні витрати на нього 
складають: 180000-350000 гривень.

ВИТРАТИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Тут практично немає витратних матеріалів, 

тому витрати зводяться до оплати 
комунальних платежів, оренди і зарплати 

персоналу.



ПРИБУТОК
На даний момент (зима 2016-2017) середній 

оборот квесту становить 25000-55000 
гривень на місяць.

ОКУПНІСТЬ
Залежно від успішності 

просування кімнати на ринку 
вона окупається в середньому в 

термін від 5 до 12 місяців.



ПРИМІЩЕННЯ
Для квесту підходять підвальні приміщення, що 

забезпечує низькі витрати на оренду.

ПЕРСОНАЛ
Для одного квесту вам буде потрібно два 

співробітника без спеціальних навичок. 
Навчання під нашим керівництвом не складе 

особливих труднощів.



1. Місце на своєму сайті нарівні з власними квестами

та систему бронювання. Вам не доведеться

розробляти і рекламувати свій сайт і витрачати на

це гроші.

2. Рекомендації по вибору приміщення, плануванню

та ремонту.

3. Допомога по роботі над сценарієм.

4. Контакти інженерів і поради по використанню

загального і спеціалізованого обладнання.

5. Допомога по організації роботи (організація роботи

операторів, контроль їх роботи і роботи квесту).

Що надасть Вам «Вихід»?



6. Пропрацював фірмовий стиль і все макети.

7. Усіх своїх клієнтів. Про відкриття нової кімнати

сповіщаються всі клієнти мережі. Ви починаєте

заробляти відразу.

8. Щоденну підтримку і консультації з поточних

питань. Ми на зв'язку сім днів на тиждень!

9. Централізовану рекламну кампанію. Допомога в

налаштуванні індивідуальної рекламної кампанії.

10. Стартовий фірмовий комплект: 100 магнітів з

результатами гри, 2 футболки 1000 візиток і 1000

флаєрів.

Що надасть Вам «Вихід»?



1. Дотримуватися високих стандартів якості, що
пред'являються в мережі до всіх франчайзі.

2. Відрахування від 5% до 10% з виручки від
проданих квитків.*

3. Паушальний внесок від 0 до 60000 гривень.*
___________________________________________

* Чому у пунктах 2 и 3 такий діапазон цифр? Дивись наступний слайд!

Що потрібно від Вас?



Для першого франчайзі в місті
- особливі умови!

Поспішай
Бути

першим!



Запишіться на екскурсію в наш ескейп-рум. Після
цього ми пояснимо Вам всі тонкощі і деталі. Дамо всю
інформацію, на підставі який Ви зможете приймати
рішення.

Готові поспілкуватися?



+38097 490 12 14 Євген
+38097 273 25 14 Павло

franchise@escape.co.ua

Контакти


