
 

 

 

 

 

 

 
 

Franchisetager til en ny Chicago Roasthouse i Århus Nord. 
 

 

Virksomheden 

 
Chicago Roasthouse har eksisteret i over 20 år i Danmark. Chicago Roasthouse er etableret med solide 
forretninger i Århus, Aalborg, Randers og Herlev og står overfor en yderligere konsolidering i Danmark og 

en international ekspansion. 
 
Chicago Roasthouse er et high end fast-food koncept til den kvalitetsbevidste forbruger. Gennem en 
årrække har virksomheden leveret kvalitetsprodukter til kunder som ønsker et alternativ til mere 
traditionel fastfood som pizza og burgere. 
 
Chicago Roasthouse i Århus, har gennem mange år, og til rigtig mange kunders store tilfredshed, leveret 

gode kundeoplevelser, såvel som take away og til større fester. De mange positive kundereferencer og 

en høj kendskabsgrad, vil en ny franchisebutik nyde godt af. 
 

For yderligere information om Chicago Roasthouse: https://www.chicago.dk. 

 

 

Konceptet 

 
Take away markedet er i en stærk positiv udvikling og forventes fortsat at vokse markant i de kommende 

år. Corona har stimuleret denne efterspørgsel og vurderingen er, at en række udbydere ”af nød” har 
udvidet deres kerneforretning med take away, men ikke justeret logistik-, service- og leverance apparat, 
begge meget omkostningstunge elementer, som kræver omhyggelig implementering.  
 
Det har Chicago Roasthouse brugt år og mange investeringer på at tilvejebringe, blandt andet via 
udviklingen af et meget omfattende IT-system. 

 
De enkelte forretninger dækker et geografisk afgrænset område og opnår dermed en nærhed til 
kunderne som gør, at disse bliver betjent hurtigt og med en ensartet kvalitet. Variationsmulighederne i 
menuerne gør, at du kan henvende dig til kunder som ønsker en festbuffet med flere hundrede kuverter, 
som take away eller blot 2 kuverter bragt til døren. 

 

 

Forretningsgrundlag 

 
Som selvstændig franchisetager varetager og udvikler du din egen forretning. Chicago Roasthouse 
Danmark understøtter dig med et gennemprøvet forretningskoncept som indeholder alle væsentlige 
elementer for at etablere, drive og udvikle en succesrig forretning. 
 
Chicago Roasthouse Danmark leverer endvidere den nødvendige uddannelse og støtte i opstartsfasen 

samt koordinerer marketingaktiviteter og erfaringsudveksling. Erfaringer viser, at en årlig indtjening på 
kr. 300.000 til 500.000 er realistisk da forretningen har potentiale til en yderst attraktiv omsætning. 

 

 

  

https://www.chicago.dk/


Den nye franchisetager 

 
Den nye franchisetager skal være lidt af en blæksprutte:  
 

• Du skal have interesse for kvalitetsmad, ikke nødvendigvis fødevareuddannet, men måske 
erfaring fra restaurationsbranchen eller lign. 

• Have lyst til at være din egen chef og en god leder for de løst ansatte som du får behov for.  
• Være god til at planlægge og strukturere en meget overskuelig hverdag. (typisk arbejdstid er kl. 

14.00 – 20.00) 
• Have en udpræget salgs- og service minded tilgang, positive kundeoplevelser skaber flere 

kunder. 
• Sluttelig en god portion købmandsånd, have et godt netværk i distriktet og en stærk 

kommunikator ift. markedsføring, sociale medier og branding. 
 
Med ovennævnte i bagagen, får du mulighed for, med en meget lille risiko, at starte din egen 
virksomhed, oppebære en fornuftig/attraktiv personlig indtjening, udvikle den til at være en 
mønsterbutik i Chicago Roasthouse kæden og skabe en succes, som du enten kan sælge på et tidspunkt 

eller udvikle til at indeholde ”drive in”, ”shop in shop”, frokost/sandwich salg eller andet indenfor et 
dynamisk franchisekoncept. 

 

 
Kontakt os gerne: 

 
Vedr. den aktuelle stilling kontaktes:  Vedr. Chicago Roasthouse konceptet: 
 
Bo Fensbæk    Leif Rousing  

Insightments Danmark ApS   Chicago Roasthouse Danmark ApS  
Mobil: (+45) 20 63 50 71  Mobil:  (+45) 40 68 50 68  

Email:    bf@insightments.dk  Mail:  leif@chicago.dk 
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