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Nasi Klienci
To Nasz
Najwyższy Priorytet

Dedykowany team opiekujący się 
inwestycją.

Pielęgnujemy relację z naszymi klientami
na całe życie.

Osobiste doradztwo biznesowe na każdym 
kroku inwestycji. 



Inwestor nabywa prosperujący i zarządzany 

biznes w południowej Kalifornii, w rejonie 

Los Angeles, Newport Beach, San Diego.

Biznes posiada wszelkie licencje, niezbędne 

pozwolenia, zatrudnia nie mniej jak dwóch 

pracowników. Na bieżąco opłacane są podatki

i ubezpieczenia:  sell tax / payrolls / permits / 

workers compensation insurance / commercial 

general liability insurance.

Informacje o Biznesie



Asekuracja Biznesu w Przyszłości

Nasze usługi

Zakup biznesu w Kalifornii przez inwestora zagranicznego 

to idealny sposób lokowania kapitału i jego pomnażania, 

tym samym zabezpieczenia swojej, jak i najbliższych 

przyszłości. Współpraca z partnerem, który zajmuje się 

wszelkimi formalnościami oraz będzie zobowiązany do 

zapewnienia inwestorowi comiesięcznych wpływów 

z nabytego biznesu. 

Korzyść pierwsza
Załatwiamy wszystkie 

formalności.

Korzyść druga
Comiesięczne wpływy na 

Twoje konto bankowe.

Korzyść trzecia
Lukratywna inwestycja, 

która daje Ci prestiż.

Korzyść czwarta
Świadczymy dodatkowe usługi, 

których potrzebujesz.

$



Korzyści biznesowe
Sprawne i bezpieczne nabywanie biznesu w Kalifornii,

z możliwością legalnego pobytu w USA.

Możliwość legalnego 
prowadzenia biznesu w US 
oraz w kraju pochodzenia 

inwestora  

Zezwolenie na pracę
Możliwość uzyskania pozwolenia 

na pracę dla siebie oraz rodziny.   

Legalna działalność
Możliwość legalnego prowadzenia 

biznesu w USA oraz w kraju 

pochodzenia inwestora.

Przepływ pieniędzy
Gwarancja regularnego przepływu 

pieniędzy z zakupionej inwestycji.

Idealne rozwiązanie
Ta inwestycja daje możliwość, 

ubiegania się o legalny pobyt w 

USA.



Opcja 3

Inwestor ma do wyboru jedną z 3 opcji inwestycji: 

Inwestor nabywa działający biznes, który 
wchodzi w skład amerykańskiej spółki 
kapitałowej, której inwestor staje się 
właścicielem.

Proces inwestycyjny

Prokurentem spółki jest partner 
inwestora, który w imieniu inwestora 
zarządza „inwestycją” do chwili 
przejęcia inwestycji przez inwestora 
lub zakończenia inwestycji na 
życzenie inwestora. 
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Proces inwestycyjny - opcja pierwsza

Inwestor otrzymuje comiesięczny zwrot swoich środków, przez okres 55 miesięcy, 

począwszy od 2 miesiąca inwestycji, na który składa się kapitał i odsetki. 

01

Po 56 miesiącach Inwestor korzysta z opcji podpisania umowy aneksu i kontynuuję 

współpracę na okres kolejnych 12 miesięcy.
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W tym przypadku Partner pobiera jednorazową roczną opłatę.

Opłaty podane są w tabeli poniżej.



Proces inwestycyjny - opcja druga

Inwestor otrzymuje comiesięczny zwrot swoich środków, przez okres 55 miesięcy, 

począwszy od 2 miesiąca inwestycji, na który składa się kapitał i odsetki. 

Po 56 miesiącach Inwestor korzysta z opcji sprzedaży inwestycji.

W tym przypadku Partner pobiera jednorazową opłatę od pośrednictwa sprzedaży biznesu.

Opłata podana jest w tabeli poniżej.
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Proces inwestycyjny - opcja trzecia

Inwestor otrzymuje comiesięczny zwrot swoich środków, przez okres 55 miesięcy, 

począwszy od 2 miesiąca inwestycji, na który składa się kapitał i odsetki. 

W przypadku podjęcia współpracy z Partnerem i zlecenia mu zarządzania inwestycją,

opłata ustalana jest indywidualnie.

Po okresie 56 miesięcy Inwestor korzysta z opcji przyjazdu do USA, gdzie samodzielnie lub 

przy pomocy Partnera, będzie zarządzał inwestycją.
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Opłaty
za zarządzanie 

biznesem

Od 1 do 4 roku - bez opłat

Za piąty rok w przypadku wybrania 1 opcji - 
$ 10.800*

*płatne z góry w terminie 7 dni od podpisania aneksu umowy

Za piąty rok w przypadku wybrania 2 opcji 
- 5%*
*opłata za pośrednictwo sprzedaży, od całkowitej kwoty sprzedaży biznesu.  



Jak rozpocząć proces inwestycyjny?

Podpisanie umowy pożyczki pomiędzy amerykańską korporacją 

oraz inwestorem lub podmiotem, który udziela pożyczki.

Krok pierwszy

Wypłata środków Inwestora od 2 do 55 miesiąca włącznie.

W międzyczasie inwestor podejmuje decyzje co do opcji 1/2/3.  

Krok drugi

Zamknięcie projektu.

Partner daje możliwość ponownego reinwestowania środków.

Krok trzeci



Wybierz swój plan 
inwestycyjny 

Plany inwestycyjne

Plan 
indywidualny

Wybierz Plan

Plan 
zaawansowany

$ 125.000
Plan 

standardowy

$ 250.000 $ 530.000

Wybierz PlanWybierz Plan Wybierz Plan



Plan Inwestycyjny: $ 250.000

Zwrot z inwestycji: Inwestor otrzymuje 

comiesięczny zwrot swoich środków, przez 

okres 55 miesięcy, począwszy od 2 miesiąca 

inwestycji, na który składa się kapitał i odsetki. 

Od poniedziałku do piątku - $ 222 dziennie. 

$ 1.110 tygodniowo.

Środki wypłacane są miesięcznie.

Plan Inwestycyjny: $ 125.000

Zwrot z inwestycji: Inwestor otrzymuje 

comiesięczny zwrot swoich środków, przez okres 

55 miesięcy, począwszy od 2 miesiąca inwestycji, 

na który składa się kapitał i odsetki. 

Od poniedziałku do piątku - $ 111 dziennie.

$ 555 tygodniowo.

Środki wypłacane są miesięcznie.

Przejrzystość inwestycji



Po wypełnieniu wniosku, na http://ketertrustfranchise.com, zostanie 
zaplanowana rozmowa telefoniczna, która zwykle trwa od 15 do 20 

minut. 

W ciągu 48 godzin Inwestor zostanie poinformowany, czy jego wniosek 
został przyjęty.

1. Kto może starać się o 
KETER TRUST FRANCHISE?

Najczęściej zadawane pytania:

Model ten daje możliwość inwestorowi, na bezobsługowe zarządzanie 
inwestycją. KETER TRUST FRANCHISE obsługuje inwestycje Inwestora. 

Podatki, aspekty prawne, licencje, ubezpieczenia, dostawę, odbiór, 
wypłaty, rozliczenia roczne. Po 56 miesiącach Inwestor może 

skorzystać z opcji sprzedaży inwestycji.

2. W jaki sposób 
firma/pomysł wyróżnia się?



Strona www. broszury, reklama lokalna, marketing.
4. Jakie będą realizowane 

strategie marketingowe
i promocyjne?

Jest to gotowy i funkcjonujący biznes.
Inwestor otrzymuje comiesięczny zwrot swoich środków,

przez okres 55 miesięcy, począwszy od 2 miesiąca inwestycji,
na który składa się kapitał i odsetki. $ 555 tygodniowo.

Przy założeniu, że inwestycja wynosi $ 125.000, przychód dzienny jest na 
poziomie $ 700, pozwala na to, aby Inwestor mógł mieć 

zagwarantowany zwrot swoich środków na poziomie $ 111 dolarów.
$ 500 to koszty biznesu.

3. Co musi się zdarzyć, aby 
firma osiągnęła próg 

rentowności?



Realna wartość rynkowa nabywanego biznesu jest równa lub wyższa 
zainwestowanym środkom. Biznes spełnia niezbędne warunki i 

prowadzony jest zgodnie z prawem Federalnym i Stanowym.

Posiada wszystkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty, licencje, 
ubezpieczenia społeczne, pracownicze, polisę ubezpieczeniową.

5. Posiadany wkład własny 
(środki finansowe, 
wyposażenie itp.)?

Lojalność klientów, pozytywne oceny, programy lojalnościowe, 
zarządzany przez trust biorący odpowiedzialność za inwestycje oraz 

bezpieczeństwo zainwestowanych środków.
6. Mocne strony projektu?

Inwestycja z KETER TRUST FRANCHISE, daje szansę Inwestorowi na 
posiadanie biznesu, który daje wiele możliwości takich jak:

możliwość ubiegania się o legalny pobyt w USA.
7. Szanse?



Kontakt telefoniczny i mailowy w celu podpisania umowy/umów/przelewów na 
prośbę inwestora bezpośredni kontakt z KETER TRUST FRANCHISE.

Partner odpowiada za adaptację lokalu, projekty, marketing, etc.

8. Propozycja dla Inwestora i 
inne ważne informacje

(np.: preferowany model 
współpracy, oczekiwania od 

Inwestora)?

Gdy Inwestor podejmuje decyzję tylko czerpania zysków z inwestycji,
wizyta w USA nie jest konieczna.

9. Rezydencja w USA, czy 
jedynie przepływ pieniędzy z 

zakupionej inwestycji?

Ze względu na czynniki rynkowe i koniunkturę na rynku, niełatwo jest 
przewidzieć, jaka będzie wartość biznesu po zakończeniu okresu współpracy.   
Poza rynkową sprzedażą, w trosce o zminimalizowanie ryzyka zwrotu Inwestora, 
może on skorzystać z opcji sprzedaży biznesu Partnerowi, który gwarantuje, że 

odkupi biznes za 40% całkowitej wartości inwestycji.

10. Ile będzie wart biznes 
Inwestora po zakończeniu 

inwestycji?



Przemek Furman
Chief Operating Officer

przemek.furman@ketertrustfranchise.com

Partner’s Data:
Keter Trust Franchise
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IRVINE, California 92602


