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Vanuit de vestigingen van I 
Love Sushi worden sushi en 
andere Japanse gerechten, 
vers van het mes worden 
bereid, bezorgd aan huis. 

Natuurlijk kunnen de 
bestellingen ook afgehaald

worden op alle locaties. 



De drijvende krachten 
achter dit succesvolle

concept?

Een familiebedrijf met 
gezamenlijk ruim 100 jaar 

ondernemerservaring



De structuur om Nationaal 
en Internationaal door te 

groeien naar de marktleider



The I Love Sushi Roadmap

Oprichting I Love 
Sushi Beheer 
B.V. 5 januari 

2017

47 vestigingen -
30 november 

2020

Uitbreiding naar 
België - 2021

Landelijke 
dekking in 

Nederland met 
93 vestigingen -

2022

Uitbreiding naar 
Duitsland en 

Frankrijk

I Love Sushi is na de 
oprichting in 2017 inmiddels 
de grootste sushi-keten die 
actief is op de Nederlandse 

markt.

In 4 jaar 49 locaties in 
Nederland opgezet met 
expansiedrift naar 93 en 
eerste stap naar België.



I Love Sushi een 
totaalconcept, waarbij 

franchisenemers na training 
een vestiging ‘turn-key’

opgeleverd krijgen

Marketing strategie om 

T.O.M.A. te worden en te 
blijven bij klanten

I Love Sushi Beheer B.V. 
bewaakt het merk en de 

kwaliteit. 

De formule behelst een 
scherpe prijsstelling en richt 
zich op een breed publiek .



Met de NPEX
Obligatielening zullen wij de 

stap naar 93 Locaties 
kunnen versnellen en onze 

marktleiderspositie
versterken.

Wij zien veel kansen in 
diverse steden om ons 
concept verder uit te 

bouwen



TOP notering in de 
Nationale Franchise Gids 
van 2020 maakt ons trots

RABO Research geeft eind 
2020 een vooruitblik op de 
Foodservice markt, waarbij 

in 2021 een groei >15% 
wordt verwacht voor online 

delivery.



CO2 

Scooters en fietsen 100% 
elektrisch 

100% Groene energie

Circulariteit 

Frituur vet wordt opgehaald 
en gerecycled. Duurzame 

verpakkingen 

Sociaal aspect

Het creëren van beginnende 
ondernemers, startende I 
Love Sushi franchisers. We 

hebben minimaal 10 
statushouders.



Omzet verdubbeling
nagenoeg ieder jaar sinds 

oprichting in 2017

Winst groei gemiddeld 81% 
per jaar sinds oprichting in 

2017

EBITDA groei gemiddeld 
105% per jaar sinds 
oprichting in 2017
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2017 2018 2019 P2020 P2021

OMZET en EBITDA in €

OMZET EBITDA Exponentieel (OMZET) Exponentieel (EBITDA)

Omzet en EBITDA in euro's

x 1000

2017 2018 2019 P2020 P2021 GEM

OMZET 459 - 810 76% 1.265 56% 2.669 111% 5.088 81%

EBITDA 197 - 459 134% 701 53% 1.594 128% 3.126 105%



Wij hebben geen gebruik 
gemaakt van 

overheidsmaatregelen 
hoeven nemen naar 

aanleiding van Covid-19

Omzet Groei sinds de 
uitbraak van +40%

+13 nieuwe locaties     
geopend tijdens de            
1ste en 2de lockdown



Samenvattend

100 vestigingen

Omzet 10 miljoen 

EBITDA 5 miljoen

De NPEX Obligatie lening

• 25 Locaties

• Organisatie

• Marketing

• Panden

• Duurzaamheid



info@npex.nl

070 – 385 15 30

Bedankt voor uw  
aandacht & blijf  

gezond!

Mocht u nog vragen  
hebben, neem dan  
contact op met het  
Investor Relations  
Team van NPEX.
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