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WIEMY JAK ZACZYNAĆ
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Jesteśmy jednym z pierwszych producentów alkoholi rzemieślniczych w Polsce.

Mazurska Manufaktura to założona w 2019r. rodzinna spółka działająca 
w zabytkowym, ponad 100-letnim Browarze w Szczytnie. Specjalizujemy się 
w produkcji mocnych alkoholi kraftowych oraz regionalnego piwa. Budujemy 
silną pozycję producenta alkoholi. Od momentu rozpoczęcia działalności 
sukcesywnie powiększamy portfolio, skalę dystrybucji oraz wchodzimy 
w kolejne segmenty rynku. 

W Mazurskiej Manufakturze Alkoholi łączymy to co najlepsze prosto 
z krainy tysiąca jezior czyli Warmii i Mazur: naturalne składniki, czysta woda, 
rzemieślniczy charakter oraz sprawdzone i przekazywane z pokolenia na 
pokolenie receptury. Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją, grupą pasjonatów 
dobrych alkoholi i miłośnikami tego co naturalne. To wszystko sprawia, że 
możemy produkować dla Państwa tak wspaniałe produkty.



RELACJE MAJĄ ZNACZENIE
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Na czele spółki stoi Jakub Gromek - Prezes Zarządu. W 2019 roku postanowił 
zrezygnować z pracy w korporacji na rzecz spełniania swoich marzeń. Na bazie 
jego pomysłów i doświadczenia powstała flagowa marka Bielik, a Mazurska 
Manufaktura stworzyła portfel produktów cenionych w całej Polsce oraz na 
zagranicznym rynku.  

NASZA SPÓŁKA to ponad 1 800 OSÓB na pokładzie w tym:

1795 Akcjonariuszy

61 pracowników

Kochamy to co robimy i wierzymy, że pasja jest siłą napędową naszego sukcesu.



ROŚNIEMY W SIŁĘ

3/12

3(planowane na grudzień 2022) 

URUCHOMIENIE
BROWARU JURAND SZCZYTNO1PRODUKCJA 

RZEMIEŚLNICZYCH 
AKOHOLI MOCNYCH 

Co 3 zakłady to nie jeden!

w kilku segmentach i kategoriach w tym 
wódki premium oraz nalewki  kraftowe. 

W 2022 roku zarejestrowano zakład w bazie 
oficjalnych rozlewców szkockiej whisky, 

karaibskiego rumu oraz london ginu.

Browar biorący udział 
w licznych projektach 

naukowych. W 2022 pozyskano 
dotację na instalację do 

propagacji drożdży. 

2(jeden z pierwszych browarów 
kraftowych w Polsce)

PRODUKCJA
PIW KRAWTOWYCH

Browar Jurand Szczytno to 
kluczowa inwestycja spółki, 

mająca na celu 
przywrócenie piwnej 

tradycji miasta. 



LICZBY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE

4/12

PIWO (L)

Browar Jurand - Szczytno

Browar Profesja - Wrocław  

2019 2021 2022 2026

500 tys.

4,5 mln0 0 2 mln

500 tys. 1,2 mln 2 mln

RAZEM 6,5 mln3,2 mln500 tys. 500 tys.

ALKOHOLE MOCNE (L)

Mazurska Manufaktura Szczytno

2019 2021 2022 2026

500 tys. 2 mln 2 mln 2 mln

Stawiamy na rozwój.

Nasza firma stale się rozwija. Posiadamy trzy duże zakłady produkcyjne.

Szacujemy, że do 2026 będziemy w TOP 20 BROWARÓW W POLSCE 

POD WZGLĘDEM MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH PIWA.
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Sukces w niespełna pół roku? - To możliwe.

ZDJĘCIA PREZENTUJĄCE PUB JURAND SZCZYTNO 
- nasz pierwszy Pub, który odniósł sukces w niespełna 
pół roku swojej działalności

Doświadczenie zdobyte podczas emisji akcji, silna pozycja na 
rynku oraz sieć kontaktów to mocny kapitał, który chcemy 
wykorzystać przy stworzeniu SIECI PUBÓW, a będąc 
jednocześnie producentem alkoholi mocnych, jesteśmy w stanie 
zaproponować bardzo korzystne warunki. 
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Wielki sukces przekładający się na ogromne liczby.

OTWARCIE PUBU JURAND SZCZYTNO
miało miejsce pod koniec maja 2022 roku.
Znajduje się on w małym mieście Szczytno liczącym około 22 671 mieszkańców. Pub ulokowany jest nad jeziorem 
Domowym Małym, a wcześniej znany był lokalnej społeczności jako PUB Gama. Zmieniając wystrój, politykę oraz 
sposób prowadzenia lokalu przy jednoczesnym korzystaniu z wcześniej opracowanej strategii, miejsce to zyskało 
ogromną sympatię lokalnej społeczności, co przełożyło się na liczby.

W MIEJSCE ZAINWESTOWANO

60 000 netto (pub+wystrój)

W okresie od otwarcia 01.06 do 31.08

 Przychód netto wyniósł ponad 170 000 netto

Pomniejszając przychód o koszty związane z zakupem towaru, wynagrodzeniem pracowników
oraz miesięcznymi opłatami już dziś wiemy, że inwestycja w 100% zwróciła się przez
trzy miesiące funkcjonowania pubu.



SAM WYBIERZ MARKĘ, NA KTÓREJ CHCESZ PRACOWAĆ
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Piwo Bractwo, Browary Bydgoskie

Piwo Jurand, Browary Warmińsko-Mazurskie w Szczytnie,
Olsztynie oraz Biskupcu

Piwo Odra, Browar Mieszczański w Wrocławiu

Piwo Krak, Browar Krakowski

Piwo Kmicic, Browar Częstochowa

Piwo Kaper Królewski, Browar Wrzeszcz Gdańsk

Piwo Jubilat, Browar w Zduńskiej Woli
Współpracując z nami możesz wybrać markę, która istnieje

i  świetnie radzi sobie na rynku lub stworzyć swój biznes
w oparciu o wielki powrót jednej z historycznych marek.

Stawiamy na  lokalność.

Jako spółka dysponujemy prawem do 11 regionalnych marek piwa z 11 różnych województw m.in:



STRUKTURA SPRZEDAŻY W PUBIE
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Piwo nalewak

Piwo butelka

Drinki, koktajle

Alkohol mocny

Napoje, przekąski

Dla Ciebie to bezpieczeństwo,  gwarancja dostaw, ogromna wygoda 
i zaoszczędzony czas.

Oferta przygotowana z myślą o Tobie.

Jako producent alkoholi jesteśmy w stanie zagwarantować 
Ci 90% towaru od jednego dostawcy, pozostałe 10 % to prosta współpraca 

z Fritolay Polska- odpowiadającym za napoje oraz przekąski. 

40%
20%
20%
10%
10%



SZEROKI WYBÓR PIW RZEMIEŚLNICZYCH
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Stawiamy na rozwój marki i unikalną ofertę dla francyzobiorców.

Jesteśmy właścicielem jednego z najpopularniejszych Browarów rzemieślniczych 
w Polsce - Browaru Profesja. W stałej ofercie browaru znajduję się ponad 10 piw 
w różnych stylach, które cieszą się ogromną popularnością. 

W ciągu roku ważymy minimum 4 premiery, które jako 
PIERWSZE pojawią się w Twoim Pubie - a czasem będą tylko na 

WYŁĄCZNOŚĆ franczyzobiorców. 



CO OFERUJEMY?
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Wsparcie na KAŻDYM etapie od momentu 

podpisania umowy, aż do oficjalnego otwarcia;

Atrakcyjny model finansowy, gwarantujący 

zwrot z inwestycji;

Stałe zniżki na alkohol u dostawcy, sięgające 

nawet do 10%! 

Pomoc przy wyborze lokalu, zaprojektowaniu 

oraz wystroju - tak aby zminimalizować koszty;

System szkoleń, prowadzonych przez 

specjalistów w swojej dziedzinie;

Pełne wsparcie marketingowe;

Autorskie receptury drinków,

sprawdzone pomysły;

Coroczne spotkania franczyzobiorców 

w celu wymiany doświadczeń.

Zapoznaj się z naszą ofertą i sprawdź czy pasuje do Ciebie.



CO NAS WYRÓŻNIA:
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Co wyjątkowego możemy Ci zaoferować?

Możliwość otrzymania stałej zniżki na alkohol 

w wysokości do 10% od cen hurtowych na całe zakupy.

Opłata na start 20 000 zł, z której 10 000 zł zwracamy 

w postaci towaru przy pierwszym zamówieniu.

Brak opłaty franczyzowej oraz opłat od 

obrotu.

Nasi franczyzobiorcy mają zapewnioną 

wyłączność na Pub w danej lokalizacji.



PODSTAWOWE
WYMAGANIA:
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utrzymanie standardów sieci 

dostosowanie się do zaleceń sieci 

odnośnie zakupu produktów typu: napoje alkoholowe, 

napoje, produkty spożywcze,

współpraca na zasadzie raportowania i ustalania cen,

dbanie o wizerunek firmy,

INNE
WYMAGANIA:
zapewnienie lokalizacji z możliwością  rozstawienia 

ogródka piwnego,

utrzymanie lokalu w podobnym klimacie  jak lokale, 

które już powstały,

uczestniczenie w forum franczyzowym na platformie facebook,

wyrażenie zgody na kontrole jakości przeprowadzane 

przez pracownika sieci,

nazwa lokalu musi być skojarzana z marką regionalną piwa 

Czego my oczekujemy od Ciebie?

podstawowe wymagania + dodatkowa praca wyłącznie na portfelu 
alkoholi od Mazurskiej Manufaktury 

= DO -10% RABATU OD CEN HURTOWYCH NA CAŁY ASORTYMEN



https://www.instagram.com/pubjurandszczytno/

https://www.facebook.com/pubjurandszczytno https://www.facebook.com/mazurskamanufaktura

https://mazurskamanufaktura.pl/

 franczyza@mazurskamanufaktura.pl 


