Rentabilidade

Perfil do Franqueado

A rentabilidade da operação é variável entre 30%
e 40% dependendo de como é administrado o negócio.
O retorno do investimento é da ordem de 6 a 12 meses.

É necessário que seja empreendedor, com
habilidades comerciais e administrativas e com total
compromisso quanto à padrões de qualidade.

Suporte ao Franqueado
- Apoio na escolha do ponto comercial;
- Treinamento do franqueado e da equipe;
- Know-How;
- Venda pelo Site: www.walltatoo.com.br ;
- Projeto Arquitetônico, no caso de lojas e construção do
quiosque;
- Preferência para abertura de novas unidades além da
autorização para prospecções externas;
- Assistência no controle de qualidade visando a
uniformidade nos padrões de operação;
- Apoio operacional para a inauguração;
-Manuais de implantação, Treinamento, Identidade
Visual;
- Atualização do portifólio dos lançamentos WALL TATOO
a cada mês.

Onde Instalar

Área Necessária
3x2m (6,0m²) - medido do quiosque
30m² para lojas
Investimento
R$ 52.500,00.

Números
- Taxa de Franquia: R$ 15.000,00 mil
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Este negócio tem a peculiaridade de cada unidade
funcionar totalmente independente, fabricando os
adesivo sem depender do Franqueador como no caso
das franquias tradicionais. Com isso trabalhamos
com estoque zero, só produzindo por demanda.

Shoppings Centers
Hipermercados
Home Centers
Centros Comerciais
Galerias
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Wall Tatoo é o lançamento de um novo conceito
de customização de interiores e exteriores.
Decorar com requinte e originalidade os mais diversos
ambientes agora está ao alcance e todos.
São adesivos de alta performance, onde você
escolherá entre centenas de imagens disponíveis
com temas diversos como: Infantil, Natureza, Florais,
Frases, Esportes, Abstrato, Religião e etc.

- Aquisição do Quiosque: R$ 15.000,00
(Completo: móveis, 2 computadores, piso em alumínio, prateleiras de vidro,
capa protetora; mostruários dos produtos, placa luminosa, displays de PDV ).

- Equipamentos para fabricação: R$ 15.000,00
- Capital de Giro: R$ 2.000,00
Isenção nos primeiros 6 meses;
- Royalties:
R$ 500,00 mensais a partir do 7º mês até o 18º mês;
R$ 800,00 mensais a partir do 19º de contrato.
- Taxa de Publicidade: Isento
- Taxa de manutenção do Site: Isento
- Número de Funcionários: de 2 a 4
- Faturamento Bruto: entre R$ 23.000,00 a 45.000,00
- Prazo de Contrato: 5 anos

