
Franchise opportunity or Investment  (100% ownership) for the development of 
EAST Asian Restaurant  

Franchise ευκαιρία ή επένδυση (100% ιδιοκτησία) για την ανάπτυξη του EAST 
Asian restaurant  

We have been in the Asian restaurant business since 1994 and we are specialising in Indian, Chinese, Thai 
cuisines and Sushi. We have consulted Gold Temple Asian at Peyia (2016) and Red Ruby Asian restaurant at 
Ayia Napa (2017). We have the experience and know how to offer the business plan in order to achieve the 
success of the concept such as:   

Διευθύνουμε επιχειρίσεις Ασιατικών εστιατορίων από το 1994 και εξειδικευόμαστε στην Κινέζικη, Ινδική,  
Tαιλανδέζικη κουζίνα και Σούσι. Έχουμε προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Ασιατικά εστιατόρια Gold 
Temple στην Πέγεια και Red Ruby στην Αγία Νάπα. Έχουμε την πείρα και τεχνογνωσία, ώστε να 
προσφέρουμε το επιχειριματικό πλάνο για να επιτευχθεί με επιτυχία όπως πιο κάτω:  

                      

1• Consulting and applying for Asian Chefs' work permits/Συμβουλευτική βοήθεια για αίτηση αδειών εργασίας 
για Ασιάτες Μάγειρες 

2• Supply Experienced and Professional Asian chefs /Παροχή Πεπειραμένων και Επαγγελματιών Ασιατών 
Μαγείρων 

3• Professional Asian kitchen equipment supply/Παροχή επαγγελματικού εξοπλισμού Ασιατικής κουζίνας  

4• Supply of dining furniture, Asian lighting fixtures and decor artifacts /Παροχή επίπλων τραπεζαρίας, Ασιατικά 
φωτιστικά και διακοσμητικά τεxvoυργήματα 

5• Staff Training and support/Εκπαίδευση και υποστήριξη προσωπικού 

6• Interior Design Consulting by professional /Επαγγελματική εσωτερική διακόσμηση 

7• Menu design and development/Σχεδιασμός μενού και ανάπτυξη 

8• Digital Marketing/Ψηφιακό μάρκετινγκ 

9• Cost reduction/Μείωση κόστων 

10• Business administration and Efficiency/Διαχείρηση επιχείρησης και αποτελεσματικότητα 

11• Food & Beverage software /Λογισμικό πρόγραμμα φαγητών και ποτών 

 

 

 

 

 

 



CRITERIA FOR CONSIDERATION AS A POTENTIAL FRANCHISEE INCLUDES: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΩΣ ΠΙΘΑΝΟΣ FRANCHISEE:   

• Proven hospitality experience (restaurant or fast food) or retail / Αποδειγμένη πείρα εργασίας σε επιχειρήσεις 
φιλοξενίας (εστιατόριο ή ταχυφαγείο)  ή στο λιανικό εμπόριο 

• Ability to develop and operate at least one restaurant or shop take away and delivery / Ικανότητες για να 
αναπτύξει και να διαχειριστειί τουλάχιστον ένα εστιατόριο/κατάστημα take away και delivery  

 

•Good cultural fit driven by culinary excellence and superior customer service to develop successfully the 
business / Καλή κουλτούρα προσαρμογής για εξαιρετική μαγειρική και ανώτερη εξυπηρέτηση πελατών για να 
αναπτυχθεί επιτυχώς η επιχείρηση. 

• Must be owner or tenant of a restaurant which is licenced by Cyprus Tourism Organisation.This applies for 
the Option A Dine Restaurant  / Πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής εστιατορίου που να είναι αδειούχο 
από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. 

 

Franchise or Investment Terms / Όροι Franchise ή επένδυσης  

• Option A for Αsian Restaurant with minimum 80 seats and  minimum area requirement 300 sq meters. The 
Franchise fee is 100,000 excluding the supply paragraph 4 and 50,000 euro extra charge including paragraph 
4. No royalties will be paid on turnover. Initial 4 week staff training program and support once a week for 6 
months. 

 • Επιλογή Α για Ασιατικό Eστιατόριο με τουλάχιστον 80 καθίσματα και ελάχιστος χώρος 300  τετραγωνικά 
μέτρα To Franchise κόστος είναι 100,000 ευρώ χωρίς την παροχή της παραγράφου 4 και 50,000 ευρώ 
επιπρόσθετη χρέωση με την παροχή της παραγράφου 4. Δεν θα πληρώνονται δικαιώματα royalties από τον 
κύκλο εργασιών. Το αρχικό πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού θα είναι 4 εβδομάδες και θα συνεχιστεί  η 
υποστήριξη προσωπικού μια φορά την εβδομάδα για 6 μήνες 

.• Option B for Asian Take Away and Delivery Shop with minimum area requirement 60 square meters.The 
Franchise fee is 60,000 Euro excluding the supply paragraph 4 and 10,000 euro extra charge including 
paragraph 4. No royalties will be paid on turnover. Initial 2 week staff training program and support will 
continue once a week for 6 months. 

• Επιλογή Β για Ασιατικό Take Away και Delivery Κατάστημα με ελάχιστο χώρο 60 τετραγωνικών μέτρων. Το 
Franchise κόστος είναι 60,000 χωρίς την παροχή της παραγράφου 4 και 10,000 ευρώ επιπρόσθετη χρέωση με 
την παροχή της παραγράφου 4. Δεν θα πληρώνονται δικαιώματα royalties από τον κύκλο εργασιών. Το αρχικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού θα είναι 2 εβδομάδες και θα συνεχιστεί  η υποστήριξη προσωπικού μια 
φορά την εβδομάδα για 6 μήνες. 

If you are interested in becoming a Franchisee or Investor (100% ownership) of an East Asian Restaurant or 
Asian Take away and Delivery shop, you can contact us at our email eastnicosia@gmail.com 

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε Franchisee ή επενδυτής (100% ιδιοκτησία) του Εast Asian Restaurant ή Aσιατικό 
Take away/Delivery Κατάστημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί  μας στο email eastnicosia@gmail.com 


