
ФРАНШИЗА  
МІЖНАРОДНОГО  
КЛУБУ МАФІЇ 
MAFIA WORLD GAME

Заробляй від 24 000 до 100 000 грн в 
місяць, відкривши клуб Мафії у своєму 
місті за 1 місяць

MAFIA: CRIME SCENE



Що таке гра  
«Мафія-Картель»
Психологічна рольова гра з детективним сюжетом, у якій 
мирні мешканці шукають мафію і намагаються очистити 
мирне місто від кримінальних елементів

• За столом грають від 12 до 20 осіб 
• Вік гравців від 7 до 99 років 
• Ігри проводить ведучий 
• За вечір від 3 до 5 ігор 
• Головними відмінностями "мафія-картель" від гри в 

класичну мафію є: формат "сміху, посмішок та позитиву" 
• Безліч ігрових ролей 
• Унікальні "суперздібності" - 55 штук 
• Дизайнерський реквізит (колоди карт, маски, нікнейми)
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Чому Мафія?

Величезна 
високоінтелектуальна 
аудиторія
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Зацікавленість  
та лояльність гравців

Чудове дозвілля

Престиж гри

Висока дохідність 
клубного формату

Нетворкінг

Розширення кола 
спілкування
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90 000 000
Щороку ринок зростає на 15-20%. У зв‘язку з відсутністю наявних якісних пропозицій та 
систематизації цього виду бізнесу, ринок перебуває на початковій стадії формування.

Обсяг ринку послуг з організації гри "Мафія" та 
інших інтелектуальних ігор у 2021 році 
оцінювався:

₴



Про компанію Mafia World Game

MAFIA WORLD GAME - найбільший 
міжнародний клуб Мафії. Наші клуби 
знаходяться в Україні, Польщі, Іспанії, 
Австрії, Латвії, Великобританії та США.
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Нашими корпоративними 
клієнтами є такі великі компанії:  
Mercedes, Coca-Cola, Bayer і тд. 

Нашими VIP-клієнтами є: власники та CEO's 
корпорацій, міністри, депутати, губернатори, апарат 
Президента, власники футбольних клубів, тв-ведучі, 
відомі блогери та ін.

Ми продовжуємо активно розширювати 
свій бізнес і запрошуємо Вас стати 
партнером найбільшої міжнародної 
мережі клубів мафії та зростати разом з 
нами!



MAFIA WORLD GAME у цифрах 
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70% Маржинальність бізнесу: 
мінімальні щомісячні 
витрати на ведення бізнесу

1.600.000
Виручка за 2020 рік

120k Прибуток 
за останній місяць

21k Максимально 
зафіксований прибуток  
за 1 ігровий вечір

10% Прибутку від виручки за 
ігровий стіл в ресторані 3-4 Окупність 

інвестиціймісдо

*середній показник

₴

₴

₴



Кожен клуб Мафії проходить  
3 етапи розвитку
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Територіально грають тільки в 
центральному районі міста

Грають в 50% районів 
міста

Грають в усіх районах 
міста

З кожним етапом збільшується кількість клубів по районах і 
відповідно зростає чистий дохід
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КЕЙС №1

Гральний клуб у місті Київ (12 місяців)

120
тис. грн.

Чистий прибуток 
за місяць

1100
гравців

Чисельність 
клубу

150
тис. грн.

Оберт

Клуб перебуває 
на третьому етапі 
розвитку

@mafia_kyiv_game
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КЕЙС №2

Гральний клуб у місті Одеса (3 місяці) 

45
тис. грн.

500
гравців

Чисельність 
клубу

55
тис. грн.

Оберт

Клуб перебуває 
на першому етапі розвитку

Чистий прибуток 
за місяць



Уявімо, що прямо зараз Ви є нашим 
партнером. Ви отримуєте:

STARTUP КОМАНДУ 

Ми приїдемо та допоможемо Вам 
провести перший ігровий вечір, щоб закріпити 
на практиці всі нюанси
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DIGITAL MARKETING 

Готову таргетовану рекламу, Google AdWords та інші SMM-сервіси по вашому регіону

ПОТУЖНУ ПІДТРИМКУ

За Вами буде закріплений особистий менеджер, який допомагатиме Вам на всіх етапах ведення 
бізнесу. Ми проведемо навчання ведучого. Постійна підтримка PR відділу

КОНТЕНТ-ПЛАН 

Щоденна робота професійних контент-
менеджерів з соціальних мереж



IT-ІНСТРУМЕНТИ

Ви отримаєте унікальний додаток 
Gang'Stars, який візьме на себе всі 
технічні моменти гри + веб крос-
платформу Mafia-Game.club, 
налаштовані телеграм-бот для запису та 
оплати клієнтів
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ДОСТУП ДО МЕДІА ТА 
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

У Вашому розпорядженні будуть усі 
бренд-матеріали компанії: лого, фото, 
відео, анімації, рекламні матеріали тощо. 
Ви отримаєте "Посібник Дона", в якому 
детально розписані всі етапи запуску та 
проведення ігор

Уявімо, що прямо зараз Ви є нашим 
партнером. Ви отримуєте:

ІГРОВИЙ НАБІР ТА ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ВЕДУЧИХ 

Ви отримаєте ексклюзивний реквізит для гри, який цілком 
розроблений нашою компанією: від унікальних персонажів і супер-
сил до масок ручної роботи.

ЕКСКЛЮЗИВНІСТЬ 

Ви будете єдиним Доном нашої мережі в місті, який працює 
за нашою франшизою

ФІНАНСИ 

Ви отримаєте готову фінансову модель вашого бізнесу



Фінансова модель

Витрати на маркетинг - 
від 9 000 грн/міс
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Паушальний внесок -  
від $2000 до $5000 

Роялті 10%
Повернення інвестиції від 
3 до 4 місяців 

Прибуток  
від 24.000 до 100.000 грн. /міс.



Основні переваги франшизи

Хобі, яке стане бізнесом
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Робота, що приносить  
задоволення,та прибуток

Наша підтримка та досвід

Допомога в пошуку 
клієнтів і локацій

Відсутність орендних 
платежів

Відсутність штату 
співробітників для виплат зп

Висока маржинальність бізнесуБізнес можна поєднувати з 
іншою роботою



Ігровий набір

• 24 карти з ролями 

• 55 карт із супер-здібностями 

• 20 масок 

• 50 оригінальних нікнеймів 

• правила 

• Інструкція для супер-здібностей 

• 20 тримачів для нікнеймів 

• блокнот
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IT-інструменти
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Ми створили унікальний додаток і 
надамо Вам доступ до нього на AppStore

• Ігровий двигун 
• Соціальна мережа 
• Рейтинг та Статистика 
• Крос-платформа



Наші ціни та 3 варіанти 
франшизи:

MAFIA: CRIME 
SCENE

Ціна 
Спорядження та реквізит - Don`s Box  

Доступ до додатка 
Доступ до Telegram-бота 

Керівництво Дона 
Допомога в пошуку ресторану 

Консультації та підтримка 
Налаштування таргета 

Налаштування контент-плану 
Виїзд та навчання у Вашому місті 

Ексклюзивна франшиза у Вашому місті

$ 2000 
так  
так 
так 
так 
так 
так 

- 
- 
- 
-

$ 3000 
так  
так 
так 
так 
так 
так 
так 
так 
так 

-

$ 5000 
так  
так 
так 
так 
так 
так 
так 
так 
так 
так
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• Дізнайтеся, чи вільне Ваше місто  

• Дізнайтеся спеціальні умови на 
франшизу у Вашому місті

Зателефонуйте нам 
Та…

Ви зможете заробити перші 24 тисячі 
гривень вже за 2 місяці! 

www.Mafia.events – про франшизу ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАС!

0507400764

0966630363


www.Mafia-Game.club– про клуби та послуги

Instagram.com/man_of_Mafia - про ігри

www.Mafia.show – про корпоративи


