
SINUSTAKO FRANCHISING-YRITTÄJÄ? 

Teerenpeli-ketju muodostuu Teerenpeli-konseptin mukaisista seurusteluravintoloista, joissa 
keskeisen kilpailuedun luovat viihtyisän ravintolaympäristön lisäksi laadukkaat, oman  
panimon ja tislaamon tuotteet. Ensimmäinen Teerenpeli avattiin Lahdessa 25 vuotta sitten. 
Nykyisin ketjulla on omat ravintolat Lahdessa, Lappeenrannassa ja Helsingissä, joiden lisäksi 
Teerenpeliä tarjoavat yrittäjävetoiset franchising-ravintolat Jyväskylässä, Oulussa,  
Tampereella ja Turussa. Tavoitteena on avata yksi franchising-ravintola vuosittain.  
#teerenpelionkivaa

TARJOAMME VALMIIN JA MAISTUVAN KONSEPTIN 

Teerenpelin franchising-yrittäjänä saat käyttöösi  
testatun ja pitkälle kehitetyn ravintolakonseptin sekä  
paikan innovatiivisten Teerenpeli-ravintoloitsijoiden  
joukossa. Tarjolla on kattava alkukoulutus, ravintola 
“avaimet käteen” -periaatteella, Teerenpelin franchising- 
käsikirja, ketjun yhteistyöetuja hankinnoissa ja  
markkinoinnissa sekä Teerenpeli Panimo & Tislaamon  
korkealaatuinen tuotevalikoima.

Ketjun alkuperämaa Suomi 

Perustamisvuosi 1994

Franchising aloitettu 2009

Yksiköitä Suomessa 8 

TERVETULOA MUKAAN 

Franchise-yrittäjän alkuinvestointitarve riippuu merkittävästi  
kohteesta, suuruusluokka 150 000 – 400 000 € (ei sis. käyttöpääomaa)

Liittymismaksu .......................................  20 000 € 
Yhteistyömaksu ......................................  4,5 % liikevaihdosta 
Markkinointimaksu ..............................  < 2,0 % liikevaihdosta 
Tietoliikennemaksu ..............................  0,3 % liikevaihdosta
Työntekijöiden määrä ........................  keskimäärin yksikössä 5–10 
Franchise-sopimuksen kesto .......  7 vuotta 



Yrittäjä hoitaa henkilökuntansa kanssa  
omaa Teerenpeli-ravintolaansa, joka sijaitsee 
kaupungin keskustassa keskeisellä liikepaikalla.  
Teerenpeleissä on runsas ja monipuolinen  
ohjelmatarjonta bändeistä teatteriin ja 
stand-upiin. 

Tuotevalikoimassa korostuvat oluet ja  
mallasviskit, unohtamatta viinejä ja siidereitä.  
Oman panimon oluet, siiderit, lonkerot,  
viskit ja ginit ovat näyttävästi esillä, ja ne  
ovatkin Teerenpelien myydyimpiä tuotteita.  
TeerenDeli-listalla on pikkuannoksia pieneen  
ja vähän isompaankin nälkään. 

TULEVA FRANCHISING -RAVINTOLOITSIJA? 

Etsimme positiivisia, konseptiin sitoutumis- 
kykyisiä persoonia, joilla on vähintään vuoden 
esimieskokemus ravintola-alalla. Lisäksi  
talous on tasapainossa, jotta alkuinvestointiin 
on mahdollisuus löytää rahoitus. 

KIINNOSTUITKO? Jatketaan keskustelua!
Anssi Pyysing, toimitusjohtaja
anssi.pyysing@teerenpeli.com
+358 500 830 458
Rautatienkatu 13 B 7, 15110 Lahti
www.teerenpeli.com

TEERENPELI YHTIÖT -konserni on ravintola-, panimo- ja tislaamotoimintaa 
sekä franchising-liiketoimintaa harjoittava perheyhtiö. Oma Lahdessa  
sijaitseva Teerenpeli Panimo & Tislaamo valmistaa juomia Teerenpeli- 
ravintoloiden käyttöön ja vähittäismyyntiin. Lisäksi konserniin kuuluvat  
ruokaravintola Taivaanranta ja viinikahvila Olavi Lahdessa.

Kaikissa Teerenpeleissä nautitaan  
Teerenpelin maistuvista tuotteista, iloisesta 
ilmapiiristä ja laadukkaasta palvelusta.

TEERENPELI-RAVINTOLAT LÖYTÄVÄT HELPOSTI YSTÄVIÄ 

Haemme liiketilaa suurimpien kaupunkien keskus-
toista ja vilkkailta liikepaikoilta. Vinkkaa sopivasta 
kohteesta: anssi.pyysing@teerenpeli.com

OTAMME VASTAAN EHDOTUKSIA 
HYVISTÄ LIIKETILOISTA!


