TENTANG WARALABA TEKNOS GENIUS

Informasi Waralaba hubungi: (021) 70955450

Sampai saat ini tidak ada bisnis waralaba yang menjadikan pengusahanya mendapat
keuntungan secepat kilat selain bisnis waralaba pendidikan non formal TEKNOS Genius
yang selama 29 tahun berhasil menggalang ratusan ribu murid.

Setiap warga Indonesia yang ingin berbisnis dibidang pendidikan non formal seperti kursus,
pelatihan atau bimbingan belajar dapat memiliki hak waralaba pendidikan TEKNOS Genius.
Banyak sekali keuntungan yang diperoleh pewaralaba baru TEKNOS Genius karena TEKNOS
Genius merupakan lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh di Indonesia dan mempunyai
dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat.
Saat ini TEKNOS Genius menguasai 60 % potensi market bimbingan belajar di Indonesia dan
dengan kualitasnya, jaringan, power serta pengalamannya, maka TEKNOS Genius menjamin
pengusaha waralaba TEKNOS Genius yang baru akan sukses dan selalu terdepan.
TEKNOS Genius telah 29 tahun beroperasi sejak didirikan tahun 1982 di Bandung dan
didukung oleh Ikatan Alumni ITB '69. Dengan mitra-mitra lainnya, TEKNOS Genius selalu
mampu mengatasi persaingan dengan kompetitor TEKNOS Genius. Melalui organisasi
Himpunan Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI), maka TEKNOS Genius dapat mengontrol
semua aktifitas kursus dan pelatihan dan bimbingan belajar sehingga TEKNOS Genius selalu
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terdepan dalam komunitas kursus pelatihan dan bimbingan belajar di Indonesia.

Apa itu Waralaba (Franchise) ?

Waralaba atau franchise adalah suatu bentuk kerjasama dimana pemberi waralaba (Franchisor)
memberikan Izin dan hak kepada penerima investor waralaba (Franchisee) untuk
menggunakan hak intelektualnya seperti merk dagang, menjual jenis jasa / produk dalam radius
wilayah yang ditetapkan dalam menjalankan usahannya untuk suatu jangka waktu tertentu.
Sebagai timbal balik, berdasarkan perjanjian kontrak, Franchise penerima waralaba membayar
sejumlah nilai tertentu initial fee dan continuing free kepada franchisor. Dari segi manajemen,
tersedia standarisasi sistem operasional yang handal dan mampu meningkatkan sukses
pewaralaba dengan syarat pewaralaba mengikuti peraturan standar yang sudah ditetapkan.

Apa Keunggulan dan Keuntungan Waralaba Bisnis Pendidikan TEKNOS Genius ?

- Pewaralaba berbisnis dengan standar operasional dari kantor pusat TEKNOS Genius.
- Pewaralaba berbisnis dengan menggunakan "brand / merek dagang TEKNOS Genius"
yang sangat sudah dikenal pasar dan masyarakat luas di Indonesia
- Berdasarkan data Asosiasi Franchise Indonesia : 85% pengusaha baru yang mengambil
pola waralaba, dapat bertahan dan sukses pada 5 tahun pertama
- Secara keseluruhan pewaralaba TEKNOS Genius, mampu mencapai skala ekonomi
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besar sehingga mendapatkan nilai ekonomi yang menguntungkan terutama dari segi budget
promosi
- Memberikan kesempatan lebih berhasil pada pengusaha pemula
- Terjadinya transfer pengetahuan pengelolaan bidang bisnis waralaba
- Usaha Pendidikan tidak mengenal krisis dan tidak terpengaruh secara signifikan oleh
dampak krisis ekonomi karena telah menjadi kebutuhan pokok
- Berdasarkan data Asosiasi Franchise : Waralaba pendidikan termasuk yang paling
prospektif dibanding produk waralaba lainnya
- Nilai investasi terus meningkat karena nilai dan biaya pendidikan juga ikut meningkat.
Disamping itu mendatangkan profit, usaha ini memberikan sumbangan besar kepada bangsa
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkan UKM dan melahirkan
wiraswasta baru.

Maka dapat disimpulkan bahwa berbisnis dengan pola waralaba TEKNOS Genius
lebih menguntungkan dan biaya investasi yang sangat ringan.
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