
Rekrutterings- og
markedsføringsløsninger



HVORFOR FRANCHISEMATCH

Hos FranchiseMatch er vi eksperter i rekruttering af franchisetagere. Vi tilbyder en række

rekrutterings- og markedsføringsløsninger, der matcher vores kunders individuelle behov.

Gør vores viden til jeres styrke!

Hos FranchiseMatch har vi mange års erfaring med at identificere og rekruttere franchisetagere 

til de mange franchisekoncepter, vi samarbejder med. Vi besidder en dyb indsigt og har et omfattende

netværk i mange forskellige segmenter, ligesom vi konstant er i marken efter ambitiøse kandidater, 

der vil fortsætte deres karriere som selvstændig/franchisetager.

Vi er derfor et naturligt førstevalg, som såvel nye som etablerede franchisekandidater kontakter i jagten

på at realisere deres drøm. Det kan blive jeres fordel.

One size doesn’t fit all!

Vi tilbyder forskellige løsninger, som hver især kan dække netop jeres behov.

Løsningerne spænder fra eksponering i relevante kanaler til den fulde proces, hvor FranchiseMatch leverer 

både kandidat, lokale og en finansieringsløsning. 

På de følgende sider får I overblik over de forskellige løsninger, vi tilbyder.
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VORES LØSNINGER

3

BASIC ADVANCED PREMIUM SUPERIOR

Rekruttering

· Henvisning til eget website

Rekruttering

· Rekrutteringsadministration

Rekruttering

· FranchiseMatch rekrutterer 

· Vi finder kandidaten,  

står for screening samt 

MPA og ACE test 

· Vi står for finansierings-

 løsning til franchisetager

Rekruttering

· FranchiseMatch rekrutterer 

· Vi finder kandidaten,  

står for screening samt 

MPA og ACE test 

· Vi står for finansierings-

 løsning til franchisetager

· Vi finder det rette lokale til 

koncept/franchisetager

Markedsføring

· Virksomhedsbeskrivelse 

på FranchiseMatch.dk

Markedsføring

· Virksomhedsbeskrivelse 

på FranchiseMatch.dk

· Jobopslag på Jobindex.dk

· Detailfolk.dk – herunder 

Profiljob og LinkedIn  

· FranchiseMatch.dk

Markedsføring

· Virksomhedsbeskrivelse 

på FranchiseMatch.dk

· Jobopslag på Jobindex.dk

· Detailfolk.dk – herunder 

Profiljob og LinkedIn 

· FranchiseMatch.dk, 

LinkedIn og Facebook

Markedsføring

· Virksomhedsbeskrivelse 

på FranchiseMatch.dk

· Jobopslag på Jobindex.dk

· Detailfolk.dk – herunder 

Profiljob og LinkedIn 

· FranchiseMatch.dk, 

LinkedIn og Facebook

Pris

Årligt 4. 995 kr.

Pris

14. 995 kr.

Pris

Afhænger af kompleksitet.

Kontakt os for en 

uforpligtende snak

Pris

Afhænger af kompleksitet.

Kontakt os for en 

uforpligtende snak

Tilkøb: På side 8 finder I de tilkøbsmuligheder, der knytter sig til hver løsning.



BASIC

Virksomhedsbeskrivelse på FranchiseMatch.dk med henvisning til jeres eget website.

1

Markedsføring via FranchiseMatch.dk 

Vi skaber en side for jeres koncept på FranchiseMatch.dk under menupunktet ’Franchisekoncepter’.

Her vil relevante franchisekandidater kunne danne sig et overblik over jeres koncept – forretningsområde, 

finansieringsbehov og geografisk placering. Kandidaten kan klikke sig videre ind på jeres koncept og læse en 

beskrivelse, se jeres ”univers”, læse ‘værd at vide som franchisetager’ samt se billeder og eventuel video.

Ved markedsføring af jeres koncept på FranchiseMatch.dk, som har mange tusinde besøgende, sikrer I, at 

potentielle franchisekandidater ikke overser jeres koncept i jagten på deres drøm om at blive selvstændig

franchisetager. Vores website er et mødested for franchisegiver og franchisetager, hvor der kan undersøges 

franchisemuligheder og findes nyttig information.

Henvisning til eget website

Vi indsætter et link til jeres eget website. Det kan fx være til en side, hvor der kan læses mere eller andet, 

der henvender sig til uopfordrede kandidater.

Årligt 4.995 kr.

EGNER SIG TIL 

UOPFORDRET 

ANSØGNING

ONLINE
MARKEDS

FØRING
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ADVANCED

Virksomhedsbeskrivelse på FranchiseMatch.dk og rekrutteringsadministration.

1

Markedsføring via FranchiseMatch.dk 

I Advanced får I samme online markedsføring som beskrevet under Basic.

2

Eksponering på Detailfolk.dk, Jobindex.dk og FranchiseMatch.dk 

Vi sørger for, at stillingen bliver publiceret på Jobindex.dk og Detailfolk.dk, som er meget besøgt af relevante 

franchisekandidater. Detailfolk.dk har ca. 25.000 - 29.000 unikke besøg pr. måned, og deres LinkedIn side har 

mere end 9.000 følgere. Herudover bliver jeres stillingsopslag eksponeret på vores website, FranchiseMatch.dk,  

med mange tusinde besøgende. Den markante og målrettede eksponering sikrer jer maksimal synlighed.

3

Rekrutteringsadministration

Vi udarbejder stillingsopslag og annoncerer det. Vi giver jer adgang til vores e-rekrutteringssystem, så I nemt 

kan håndtere og få overblik over ansøgningerne. Systemet udsender automatisk ‘tak for ansøgning’, og vi sørger 

for, at afslag gives inden for aftalt tid. Persondata opbevares naturligvis i overensstemmelse med persondata- 

lovgivningen og slettes automatisk efter seks måneder. Vi deler desuden stillingsopslaget med vores LinkedIn- 

netværk og sørger for link til annoncen, som I kan lægge på jeres eget website. Vores setup letter jer for den 

administrative byrde, sikrer kandidaten en god og professionel oplevelse og sørger naturligvis for overholdelse 

af GDPR-lovgivningen.

14.995 kr.

EGNER SIG TIL

SPECIFIK STILLING,

HVOR I SELV VIL 

REKRUTTERE

ONLINE
MARKEDS

FØRING
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PREMIUM

Virksomhedsbeskrivelse på FranchiseMatch.dk, fuld rekrutteringsproces

inkl. finansieringsløsning til franchisetager. 

EGNER SIG TIL

SPECIFIK STILLING,

HVOR I ØNSKER,

VI REKRUTTERER

1

Markedsføring via FranchiseMatch.dk 

I Premium får I samme online markedsføring som beskrevet under Basic.

2

Eksponering på Detailfolk.dk, Jobindex.dk, FranchiseMatch.dk og LinkedIn og Facebook

I Premium får I samme eksponering på eksterne websites som beskrevet under Advanced.

I bliver eksponeret på vores website, FranchiseMatch.dk, som har mange tusinde besøgende.

Jeres stillingsopslag bliver ligeledes publiceret og eksponeret på FranchiseMatch Facebook og LinkedIn

og dermed delt med ca. 25.000 relevante kandidater.

3

Vi står for rekruttering af franchisetager 

I samarbejde med jer udarbejder vi en dybdegående virksomheds- og kandidatbeskrivelse, som matcher jeres 

behov og koncept. Herefter gennemføres målrettet search af potentielle kandidater, som vi introducerer til 

jeres koncept og gennemfører et struktureret og uddybende interview med. Vi præsenterer jer for et 

kandidatfelt, som matcher jeres opsatte kriterier.

4

Test og samtaler

Vi gennemfører en kognitiv test (ACE) og laver en personprofilsanalyse (MPA) af kandidaterne.

Vi efterlever etiske retningslinjer, og alle kandidater får både en personlig tilbagemelding og en skriftlig rapport. 

Testresultaterne indgår i præsentationsmaterialet til jer. 

5

Hjælp til finansieringsløsning

Vi hjælper franchisetager med at finde den finansieringsløsning, jeres koncept ”kræver”.

ONLINE
MARKEDS

FØRING
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SUPERIOR

Virksomhedsbeskrivelse på FranchiseMatch.dk, fuld rekrutteringsproces

inkl. finansieringsløsning til franchisetager samt hjælp til at finde det rette lokale. 

EGNER SIG TIL

SPECIFIK STILLING,

HVOR I ØNSKER,

VI REKRUTTERER

1  2

Markedsføring og eksponering på Detailfolk.dk, Jobindex.dk, FranchiseMatch.dk og LinkedIn og Facebook

I Superior får I samme online markedsføring som beskrevet under hhv. Basic, Advanced og Premium.

3  4

Vi står for rekruttering, test af og samtaler med franchisetager 

I Superior får I samme ydelse som beskrevet under Premium. Dvs. at vi som beskrevet udarbejder en dybde-

gående virksomheds- og kandidatbeskrivelse, som matcher jeres behov og koncept, og efterfølgende gennem- 

fører vi en målrettet search af potentielle kandidater. Herefter gennemfører vi en kognitiv test (ACE) og laver 

en personprofilsanalyse (MPA) af kandidaterne, som vi også afholder samtaler med. Når vi har gennemarbejdet, 

analyseret og vurderet kandidaterne, præsenterer vi jer for et kandidatfelt, der matcher jeres opsatte kriterier 

og behov. Hele forløbet sikrer en yderst professionel rekrutteringsproces, hvor vores erfarne konsulenter

følger opgaven fra start til slut.

5

Hjælp til finansieringsløsning 

Vi hjælper franchisetager med at finde den finansieringsløsning, jeres koncept ”kræver”.

6

Vi står for at finde det rette lokale

Vores specialister hjælper jer med at finde de bedste lokaler i lige netop det område, I ønsker til jeres

koncept. Vi råder over en stor database med attraktive lokaler, og vi har altid en lang

række lokaler på hånden rundt omkring i hele landet. Vi forhandler kontrakten og

gør det dermed meget nemt for jer.

ONLINE
MARKEDS

FØRING

      7



TILKØBSMULIGHEDER

Video med jeres koncept

✓	 Vi står for at udarbejde og producere video.

✓	 Vi står for at booste video på relevante kanaler.

 Pris 12.995 kr.
 (Kan tilkøbes til alle løsninger)

MPA og ACE test

✓	 Stillingen og dennes succeskriterier analyseres med afsæt i den aktuelle forretningsmæssige situation.

✓	 Kandidaten udfylder MPA (Person Analyse) og ACE (Kognitive Test).

✓	 Der foretages dybdegående interview af udvalgte kandidater med afsæt i job- og personprofil.

✓	 I modtager skriftlig rapport med matchanalyse mellem job- og personprofil samt skriftlig 

 anbefaling fra FranchiseMatch

✓	 Alle kandidater får en personlig tilbagemelding og en skriftlig rapport

 Pris 8.995 kr. pr. kandidat
 (Kan tilkøbes til Advanced (test er allerede indeholdt i Premium og Superior)

Vores erfaring viser, at video fanger relevante kandidater. Derfor tilbyder vi bl.a. tilkøb af video,

hvor en af jeres franchisetagere fortæller om livet med jeres koncept. 
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GLADE OG TILFREDSE KUNDER

Det er vigtigt for os, at hele rekrutteringsprocessen foregår professionelt, smidigt og i øjenhøjde.

Målet er altid at skabe en tryg relation til både kunder og kandidater. 

De er særligt dygtige til at differentiere

rekrutteringen i forhold til vores aktuelle

behov, og de er gode til at skabe en relation

til mig, så jeg er tryg ved at lade dem 

rekruttere for vores virksomhed.

Malene Norre

HR Manager
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HVORFOR VÆLGE OS?
DE GODE GRUNDE ER MANGE

Vi er eksperter i detailhandel 

✓	 Vi er ikke ejendomsmæglere eller konsulenter – vi er detaillister.

✓	 Vi har en omfattende erfaring, specialiseret viden og dyb brancheindsigt.

✓	 Vi har rekrutteret over 100 franchisetagere.

✓	 Vi har over 15 års erfaring med rekruttering af franchisetagere til forskellige kædekoncepter.

✓	 Vi har formidlet over 500 lokaler fordelt på over 100 forskellige detailkæder.

Jeres forretning er vores forretning

✓	 Vi har ét mål: At finde den bedste løsning til jer og jeres forretning. 

✓	 Vi anbefaler kun løsninger, vi selv kan stå 100 % inde for. 

✓	 Vi arbejder med fuld fortrolighed.

Et koncept med én samlet løsning

✓	 Vi sørger for, at I får franchisetageren, lokalet og at finansieringen er på plads.

✓	 Vi har en database og et meget stort netværk i de enkelte byer, så vi kan levere franchisetagere og lokaler, 

 når I har brug for det.
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HOLDET BAG

FranchiseMatch består af erfarne og stærke profiler.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om jeres muligheder.

Lars Gaarde, partner

+45 2121 0094

lg@gml-hr.dk

Janne Nissen, seniorkonsulent

+45 2494 8800

jn@gml-hr.dk

Mie Reenberg, konsulent

+45 4113 6000

mr@gml-hr.dk

Martin Uebel, partner

+45 2115 8802

mu@libak-retail.dk

Hanne Puggaard, partner

+45 4035 6931

hp@gml-hr.dk

Henrik Libak, partner

+45 2128 5077

hl@libak-retail.dk
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Kontakt os allerede i dag

Vi er landsdækkende med kontor i Aarhus, Kolding, Odense og København.

info@franchisematch.dk

+45 7552 8800


