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LIVE YOUR OWN 
DASKALIDÈS-DREAM

Daskalidès Chocolatier
Noordlaan, 10
B-8520 Kuurne, 
Belgium

T +32 (0) 56 379150
daskalides.com
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Al sinds 1931 serveert Daskalidès stukjes puur 
chocoladegeluk. Dankzij traditionele recepten, 
vooruitstrevende technieken en de allerbeste 
kwaliteitsingrediënten ontwikkelen we smaaksensaties 
die blijven verrassen. 

Laat je betoveren door tijdloze finesse en ontdek 
onder een krakend laagje warme familietraditie een 
smaakvolle ganache van modern vakmanschap.  
 
Ons geheim? We combineren Belgische ambacht met 
een vleugje Griekse passie. Vertrouwd en nostalgisch, 
maar ook een tikkeltje verrassend en onverwacht. Dat 
maakt onze chocolade zo bijzonder. 
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Aankomst van de nog onbekende Griekse 
familie Daskalidès-Kestekides in Gent. 

Papa Daskalidès opent het lekkerste plekje 
van de Veldstraat: tearoom Fritz. En lanceert 
er de eerste ambachtelijke pralines van het 
merk. 

Zoon Jean neemt de leiding over. Daskalidès 
doet inmiddels al 40 landen wereldwijd 
watertanden.

De appel valt niet ver van de boom: zoon 
Alexandre neemt het roer over.

Overname door een andere Belgische kwal-
iteitschocolatier: Bouchard l’Escaut, een telg 
van de familieholding SEA-invest.

Daskalidès komt in handen van een roemrijke 
Belgische confiseriefamilie en vertakt verder 
over de hele wereld.

In het begin van de coronacrisis neemt Dimi-
tri Daskalidès – neef van Alexandre –, samen 
met twee Vlaamse investeerders, de touwtjes 
in handen om het levenswerk van zijn groot-
vader veilig te stellen.
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BELGISCHE FAMILIEGESCHIEDENIS 
MET GRIEKSE ROOTS

Kersverse CEO Georgy Helssen komt aan 
het roer en stippelt, samen met een nieuw 
managementteam, een extra smaakvolle 
toekomst uit.

Daskalidès krijgt een eigentijdse look om 
verder terrein te veroveren. De ziel, traditie 
en kwaliteit – waarmee het allemaal begon – 
blijven onveranderd. 
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Bij Daskalidès bouwen we aan de toekomst, 
op de stevige fundamenten van onze  
familiegeschiedenis boordevol kwaliteitsvolle 
tradities. Dat doen we met een vernieuwde, 
moderne visie die eindeloos veel 
mogelijkheden biedt. The sky is the limit!

Het Midden-Oosten en Frankrijk vormen onze 
grootste afzetmarkten, maar ook in België en 
Nederland willen we een zoete Daskalidès-
wind laten waaien. Dus investeren we in extra  
franchisevestigingen en franchisenemers. 

Ben jij uit het juiste hout gesneden?  
Doe de test!

THE CHOCOLATE SKY IS 
THE LIMIT

 Ben je ondernemend?
 Hou je van chocolade?
 Schrikt een uitdaging je niet af?

en 

 Wil je meebouwen aan een mooi groeiverhaal?
 Wil je daarin je eigen baas zijn, maar toch ondersteund   

    worden door een sterk merk?
 Wil je klanten laten genieten van de beste zoete zonde  

    ter wereld?
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Alle vakjes aangekruist? Dan ben jij de 
geknipte franchisekandidaat voor Daskalidès.



Zin om erin te vliegen? Er wacht je een fijne uitdaging, want je staat mee aan de wieg van 
een mooi groeiverhaal waarin kansen en mogelijkheden nog volop voor het grijpen liggen.

OP ZOETE WEG DANKZIJ 
ONZE COACHING

Kortom, je krijgt al onze succesingrediënten om jouw nieuwe uitdaging 
alle slaagkansen te geven:

Een avontuur als zelfstandig ondernemer geeft je vleugels, zeker als je de 
wind in de zeilen krijgt van een sterk merk als Daskalidès. Je bouwt verder 
op onze jarenlange expertise en je kunt rekenen op een professionele 
omkadering. 

 Je rekent op een spiksplinternieuw 
winkelconcept dat je zelf implementeert 
in je vestiging.

 Je krijgt daarvoor alle nodige point-
of-sales- en promotiemateriaal ter 
beschikking, van posters en displays tot 
allerhande communicatiedragers.

 Je krijgt een opleiding in onze fabriek 
in Kuurne, waar onze chocolatiers je 
onderdompelen in de wondere wereld 
van chocolade. Op die manier scherp je 
je productkennis op korte tijd aan.

 Je krijgt tijdens de eerste dagen in 
je vestiging begeleiding ter plaatse 
van onze inhouse coach. Van de 
praktische opstart tot bestellingen 
plaatsen, stockbeheer en andere 
zakelijke tips & tricks … je wordt in geen 
tijd klaargestoomd om zelfstandig en 
probleemloos aan de slag te kunnen.

Op die manier geven we chocolade-
ondernemers in spe alle tools in handen 
om een bloeiende business uit te bouwen.

10



Je eigen chocoladedroom in drie stappen
Klaar voor een zoet avontuur? In drie  
eenvoudige stappen sta je aan de start:

 Neem contact met ons op. Vertel ons welke 
ideeën en verwachtingen je hebt:  
info@daskalides.com of +32 (0) 56 379150

 We nodigen je uit om jouw ondernemersdromen 
te bespreken.

 Je gaat op zoek naar een goedgelegen pand. 
Advies nodig? Onze experts staan je graag bij.

See you in chocolate heaven!

JE EIGEN CHOCOLADEDROOM 
IN DRIE STAPPEN

PROEF VAN ONS CONCEPT EN … 
MAAK JE KEUZE

Smaakt naar meer? Ontdek dan hier ons Daskalidès-shopconcept en maak 
je keuze. Ga je voor een all-in boetiek, opteer je liever voor een charmante 
corner of is een kokette kiosk eerder iets voor jou?

Breid je aanbod in je eigen, bestaande winkel uit 
en laat een nieuwe, zoete wind waaien met een 
Daskalidès-corner. Nodig je klanten uit om kennis 
te maken met onze kwaliteitsvolle confiserie. Een 
echte aanwinst voor je huidige aanbod!

 Locatie: je eigen geclimatiseerde winkel (20°C)
 Oppervlakte: (5 m² op benedenverdieping)
 Investering: … per m²

Open je eigen zoete miniwinkel in een  
gezellig shopping center en verras voorbijgangers 
met de smakelijke schatten van Daskalidès. 
Wedden dat het naar meer smaakt?

 Locatie: shopping center
 Oppervlakte: tussen 25 en 36 m²
 Investering: … per m²

Neem met ons volledige shopconcept een 
duik in de magische wereld van chocolade. Je 
laat je klanten kennismaken met het complete 
Daskalidès-gamma, van chocolade, confiserie en 
koekjes tot een bijbehorend kopje thee of koffie. 
Kortom: je bent dé ambassadeur van alles wat 
onze reputatie zoveel smaak geeft sinds 1931.

 Locatie: commercieel gelegen, in een 
stadscentrum of shoppingcenter

 Oppervlakte: tussen 30 en 90 m²
 Investering: … per m²

CORNER (SHOP IN SHOP)

KIOSK

ALL-IN BOETIEK
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DASKALIDÈS-KENNERS 
GEVEN JE EEN  
VOORSMAAKJE 
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MARINE DRONSART, COMMUNICATIE- EN 
MARKETINGVERANTWOORDELIJKE DASKALIDÈS EN 
DASKALIDÈS-SHOPEIGENAAR IN MÉRU (FRANKRIJK):

“Het mooiste in mijn job als shopeigenaar voor Daskalidès?  
Je staat dicht bij je klanten en je mag een (zoet) deeltje zijn van de 
belangrijke momenten in hun leven. Want voor elke gelegenheid is 
er wel iets wils bij Daskalidès. Of het nu voor een verjaardag, een 
geboorte, een verloving of een andere blijde gebeurtenis is …  
Met chocolade en confiserie van de bovenste plank verras je 
iedereen, nietwaar? 

En onderschat bovendien niet het effect van een stukje 
kwaliteitschocolade als dagelijks ‘klein gelukje’. Ze maken het leven 
van je klanten net dat tikkeltje zoeter, letterlijk en figuurlijk.

Ben je commercieel ingesteld, heb je zin om alles te weten te komen 
over de wondere wereld van chocolade, ben je creatief aangelegd 
en hou je ervan om de smaakpapillen van je klanten te laten dansen 
met heerlijke creaties? Dan heb je zeker alles in huis om een goede 
Daskalidès-shopmanager te zijn.

Zelf geniet ik er nog elke dag van dat ik deel mag uitmaken van een 
smakelijk verhaal dat al sinds 1931 zijn smakelijke geschiedenis 
doorgeeft. En daarbij nooit haar familiale karakter verloren is! Je 
kunt jezelf en je business elke dag heruitvinden en je talenten (en 
smaakpapillen ) ontwikkelen. Bovendien is het aanbod ruim en – 
naargelang de seizoenen - gevarieerd genoeg om je omzetcijfer op 
peil te houden.” 
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DONATIENNE … , SHOPMANAGER VAN HOUSE OF 
DASKALIDÈS IN GENT:

“Ik werk sinds de zomer van 2021 voor Daskalidès. Na een aantal 
maanden werd ik verantwoordelijk voor House of Daskalidès in Gent. 
Dat doe ik samen met mijn dochter, mijn schoondochter en een 
paar studenten die ons ondersteunen in drukkere periodes. Naast 
de chocoladewinkel hebben we ook een terrasje met zes tafels waar 
we koffie, thee, warme chocoladedranken en huisgemaakte ijsthee 
aanbieden. Samen met een lekker pralientje natuurlijk!

Wat mijn job inhoudt? Klanten laten kennismaken met heerlijke 
chocolade en de winkel visueel laten schitteren: van etalages tot 
verpakkingen … Ik hou ervan om alles tot in de puntjes te verzorgen. 
Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor personeel, administratie, 
controle van de chocoladevoorraad, opvolgen van bestellingen, 
facturatie … Heel gevarieerd dus. Elke dag is anders, want je ontmoet 
altijd andere mensen en ieder seizoen en iedere feestdag brengt 
nieuwe uitdagingen met zich mee. Never a dull moment!
Chocolade is bovendien een heerlijk en dankbaar product om mee te 
werken. Je maakt er echt iedereen blij mee. 

Als shopmanager zijn organisatie en een creatieve, commerciële 
mindset cruciaal, maar ik heb nooit het gevoel dat ik er helemaal 
alleen voor sta. Ik kan steunen op het dynamische en professionele 
team achter Daskalidès en er is altijd een mogelijkheid om ideeën uit 
te wisselen. Je maakt echt deel uit van een groter geheel. Ik voel het 
merk ook groeien. Daskalidès innoveert: smaken worden verbeterd, 
nieuwe pralines worden gecreëerd, verpakkingen worden vernieuwd. 
Heel fijn om die evolutie mee te maken, want het zal veel nieuwe en 
mooie toekomstperspectieven bieden”


