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NOSSA HISTORIA
O sistema cardUP vem sendo desenvolvido desde 2014 para
atender a funcionarios de iniciativas publicas e privadas que
consiste em uma opção de crédito aos colaboradores que tenham
seus vencimentos em folha, os quais serão contemplados através
de um cartão (de crédito) para utilizá-lo em compras dentro do
município.
Com ampla rede de credenciados nas cidades onde atua o
cardUP conta com um sistema em nuvem prático e robusto para
manter a rede de credenciados funcionando 24 horas por dia com
segurança.
Através do app CardUP, disponível na Play Store ou pelo site
www.cardup.com.br os funcionários e credenciados poderão
realizar pagamentos e recebimentos com segurança e com a
praticidade do QRCODE (no app). Sem necessidade de aluguel
com maquinetas.

PRINCIPAIS SERVIÇOS

A Rede CardUp opera com mix de serviços selecionados e
direcionados para a constante satisfação e fidelização dos seus
clientes, entre eles:
CARTÃO ADIANTAMENTO SALARIAL: Onde é antecipado 30%
do salario do servidor como crédito para compras na cidade
atendida, fomentando a economia local.
CARTÃO SOCIAL: Atendendo a famílias cadastradas junto a
secretária de assistência social do município, fornecendo um
cartão personalizado com recarga mensal para compra nos
estabelecimentos credenciados, eliminando a necessidade de
cestas basicas ou valor em espécie.

Com este Mix de produtos é possível entregar os seguintes
serviços sendo eles:

Os principais serviços aos Funcionário:

Os principais serviços aos Lojista:

Crédito pré aprovado
·
Ampla rede de estabelecimentos
·
Até 45 dias para desconto em folha
·
Sem consulta SPC/Sersa.
·
Recarga celular, claro, sky, netflix, google play,
·
Seguro funerário, plano assistencial e sorteios
mensais de 5 mil.

Sem taxa de Adesão e Mensalidades
·
Antecipação de Vendas
·
Vendas pelo APP ou QRCODE

PÚBLICO ALVO

Prefeituras e Câmaras
de Vereadores

Associações e
Sindicatos

Empresas Privadas

COM OBJETIVO DE EXPANDIR O NOSSO SUCESSO E CREDIBILIDADE NO
MERCADO, NÓS OFERECEMOS A TODOS OS NOSSOS FRANQUEADOS

Consultoria permanente.

Treinamento inicial
completo.

Atualização de
treinamentos de equipe.

Visitas periódicas para
acompanhamento e
orientação do franqueado.

Recebimento dos
manuais completos de
franquia.
Suporte diário para total
tranquilidade do
franqueado.

Indicação de fornecedores
credenciados.
Apoio de marketing,
administrativos e vendas.

CARDUP MASTER
Modelo de loja constituida por 1 membro
contratado via CLT, além do franqueado ou
coordenador contratado.

CARDUP EXPRESS
É o modelo de atividade profissional onde o
franqueado tem a possibilidade de trabalhar em
casa, como se estivesse na empresa.

Demonstrativos Financeiro
Demonstrativos Financeiro

Metas Comerciais

O Franqueado oferece uma estrutura para que, sendo seguido o molde
oferecido no treinamento, cada modelo terá faturamento, conforme
segue a baixo.
Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito,
grosso modo, da seguinte forma
R$ 60.000,00* / 12 meses = R$ 5.000,00 por mês

DESCRIÇÃO

CUSTO

Imposto (simples nacional - 4%)
Contabilidade Virtual
Sistema (taxa de uso)
Taxa de Cartão
Royalties (Fixo)
Taxa de Publicidade (Fixo)
Impressos

R$ 200,00
R$ 90,00
R$ 100,00
R$ 120,00
R$ 450,00
R$ 300,00
R$ 320,00

TOTAL DE CUSTOS

R$ 3.420,00

RESULTADO

R$ 7,745,01

Modalidades e Taxas

Foram definidas as seguintes diretrizes, tendo em vista, que os valores
estimados, poderão variar em função do tamanho, do ponto e do
Impressos da unidade.
potencial
Diversos

Desembolso direto do Franqueado (Giro)
Marketing pré inaugural
Taxa de Franquia
Investimento Total Estimado

R$ 1.500,00
R$ 1.800,00
R$ 4.000,00
R$ 1.200,00
R$ 8.000,00

Royalties mensais Fixo:

R$ 16.500,00
R$ 450,00

Taxa de Publicidade Fixo

R$ 300,00
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