FRANCHISENEMER DSTRCT MULTI‐BRAND STORES
‘Where Lifestyle Meets Luxury’
Heb jij passie voor mode en wil je deel uitmaken van een zeer succesvolle retailformule in Nederland
met internationale potentie? Bezit jij de ambitie, kwaliteiten en het doorzettingsvermogen om een
eigen vestiging te starten?
DSTRCT is een Multi‐brand Fashion Retail concept in het hoog segment herenmode met een
verscheidenheid aan internationale topmerken als;
GENTILUOMO, GENTI, DSQUARED, ARMANI, FILLING PIECES, 7 FOR ALL MANKIND, ZEGNA Z,
PEUTEREY, TOD’S, HOGAN, ASPESI, WOOLRICH.
Toen DSTRCT werd opgericht, werd het gecreëerd met een duidelijke visie over kwaliteit, klasse en
assortiment. Elke DSTRCT‐vestiging heeft een unieke uitstraling waarin Lifestyle en Luxury
samensmelten. Bij het opzetten van een nieuwe vestiging wordt er uitgebreid gekeken naar locatie,
afzetgebied, concurrentieveld, de ondernemer en niet in de laatste plaats; de klant.
Dit levert een eigen look en feel op die past in het lokale winkellandschap met een aantrekkelijk
assortiment.
www.dstrct‐stores.com
Als DSTRCT Store ligt onze focus op het bieden van een onderscheidende winkelervaring. In onze
vestigingen willen wij de lokale Top Brand Store zijn, waarin een persoonlijke en klantgerichte
benadering centraal staat. Wij bieden de franchisenemer een unieke formule aan die je optimaal
ondersteunt vanuit de Holding, zodat de focus van de ondernemer volledig klantgericht kan zijn.
Wat vragen we van jou? Jij wordt als franchisenemer het gezicht van de winkel. Je wordt
eindverantwoordelijk voor de omzet, voortgang en groei voor deze winkel. Dit doe je vanuit passie
voor mode, je kennis en ervaring als manager/zelfstandig ondernemer. Je zorgt, samen met je
personeel voor een goede sfeer in de winkel, waar de klanten zich welkom voelen. Je kent de
omgeving van de nieuwe vestiging door en door en weet wat het potentieel is om een Local Hero te
worden.
Vereiste kwaliteiten:
Je bent in staat op inspirerende wijze leiding te geven aan je onderneming;
Je hebt commercieel inzicht;
Je bent communicatief sterk;
Je hebt passie voor mode en gevoel voor Visual Merchandising;
Je beschikt over een netwerk van klanten of bent in staat dit op te bouwen;

Je bent geen eendagsvlieg en straalt vertrouwen en betrokkenheid uit;
Je staat garant voor kwaliteit;
Word jij onze Local Hero?
Wij bieden je een unieke en uitdagende kans op ondernemerschap.
Wij kijken uit naar je cv en motivatie.
E‐mail: info@dstrct‐stores.com

