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NOS CONTE UM
POUCO SOBRE VOCÊ
1. Você está pronto para ter uma franquia?
2. Qual a sua expectativa de ganhos?
3. Você conhece os seus pontos fortes?
4. Você está disposto a trabalhar para fazer sua unidade ter sucesso?
5. De zero a dez, qual o seu nível de empreendedorismo?

quem somos?
Nossa especialidade é facilitar a portabilidade de alimentos - facilitando o
planejamento de suas refeições e contribuindo para uma vida mais saudável!
A Pollev é uma empresa especializada em
portabilidade de alimentos. Ela chegou ao mercado
com o objetivo de facilitar o transporte de
alimentos, lanches ou refeições de maneira
prática, elegante, “descolada” e segura. A empresa
busca colaborar com a saúde e a economia das
pessoas.
Em viagem pela Europa, uma das sócias pôde
observar o grande número de pessoas que levam
seus próprios alimentos de forma natural e
qualiﬁcada. Daí surgiu a ideia de revender os
produtos no Brasil dentro de lojas existentes. Após
análise de possibilidade de faturamento e em
conversa com as outras sócias, enxergou-se a
possibilidade de criar um stand/quiosque em locais
de grande circulação. Um modelo em que as
pessoas pudessem manusear os produtos e que
facilmente fossem visualizados e tivessem suas
utilidades entendidas pelo público.
A Pollev iniciou suas atividades em Dezembro de
2015. Antes disso, foi feito um modelo teste de
venda com display dentro da Noz Moscata

(setembro 2015), loja de produtos naturais com
público interessado em saúde e alimentação
saudável.
O primeiro quiosque da Pollev foi inaugurado em
dezembro de 2015, no Shopping Barra, bairro
nobre da cidade de Salvador. Já no primeiro mês, a
marca surpreendeu pela aceitação e volume de
vendas.
Com o grande sucesso da primeira unidade, quatro
meses depois, abril de 2016, foi inaugurado no
Salvador Shopping o segundo Quiosque, que
também teve grande aceitação, com movimento
similar e até superior ao da primeira unidade.
A Pollev recebe constantemente convites de
Shoppings de Aracaju, Recife, Fortaleza e outras
cidades importantes, para abertura de unidades da
Rede. A partir destes convites, veio a decisão de
expandir via Sistema de Franquias, aonde vai se
buscar parceiros que possuam o perﬁl da Marca,
para levar este mesmo sucesso para muitos outros
locais do Brasil.
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o que oferecemos
COM O OBJETIVO DE EXPANDIR O NOSSO SUCESSO E CREDIBILIDADE NO MERCADO, NÓS
OFERECEMOS A TODOS OS NOSSOS FRANQUEADOS:

Consultoria permanente.

Treinamento inicial completo.

Atualizações de treinamentos da equipe.

Visitas periódicas para acompanhamento
e orientação do franqueado.

Recebimento dos manuais completos de franquia.

Indicação de fornecedores credenciados.

Suporte diário (inclusive ﬁnais de semana)
para total tranquilidade do franqueado.

Apoio de marketing,
administrativo e vendas.

Direito de uso da marca.
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nossos PRodutos
Nossa especialidade é facilitar a portabilidade de alimentos - facilitando o planejamento de suas refeições e contribuindo
para uma vida mais saudável!
Conheça nossas soluções em portabilidade de alimentos e bebidas que vão facilitar a sua vida!
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Estrutura de comercialização
Depois de tanto sucesso e como não poderia deixar de ser, seguindo as últimas tendências, foram
desenvolvidos três modelos de franquia Pollev, que são extensão do modelo original:

LOJA

QUIOSQUE

DISPLAY

Que é uma loja física compacta,
que pode funcionar na rua ou
shopping Center e área que varia
entre 20 e 40 m².

Funciona em local ﬁxo (Shoppings,
rodoviárias, aeroportos, galerias,
etc.), também seguindo tendências
modernas e internacionais.

São mini modelos, que podem ser
instalados dentro de outros
negócios. A Pollev display é uma
modalidade a ser explorada por um
Franqueado Loja ou Quiosque,
dentro do seu território de atuação,
para alavancagem das suas vendas.
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Estrutura de
comercialização
MODELOs de QUIOSQUE
01

02

03
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FATURAMENTO MÉDIO
FATURAMENTO MÉDIO/DIA (CONSIDERANDO 30 DIAS/MÊS)
DESPESAS
INSUMOS (28%)

R$ 1.333,34
VALOR
R$ 11.200,00

PESSOAL

R$ 4.190,00

ENCARGOS DE PESSOAL

R$ 1.204,50

COMISSÃO DE VENDAS 1%
CUSTO TOTAL DE OCUPAÇÃO
ENERGIA
IMPOSTO (SIMPLES) 6%

R$ 400,00
R$ 6.000,00
R$ 150,00
R$ 2.400,00

CONTABILIDADE

R$ 800,00

SISTEMA (TAXA DE USO)

R$ 350,00

ROYALTIES 15% (Sobre as compras)

Demonstrativos
Financeiros
LOJA ou QUIOSQUE

R$ 40.000,00

R$ 1.600,00

mODALIDADE E TAXAS
Projeto

R$ 3 MIL

TAXA DE PUBLICIDADE 1%

R$ 400,00

CUSTOS FIN. COM CARTOES (2.1%)

R$ 840,00

TELEFONE E INTERNET

R$ 300,00

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais)

R$ 10 MIL

MANUT. e LIMPEZA (ESTIMATIVA)

R$ 300,00

Taxa Inicial de Franquia (TIF)

R$ 15 MIL

SEGUROS

R$ 300,00

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO

R$ 60 MIL

TOTAL
RESULTADO

R$ 30.434,50
R$ 9.565,50

Montagem da Loja / Preço do Quiosque

R$ 25 MIL

Estoque inicial

Royalties mensais:
Taxa de Publicidade:

R$ 7 MIL

15% sobre as compras mensais
½ salário mínimo vigente
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unidades da rede
Shopping Barra
Salvador - BA

salvador Shopping
Salvador - BA

Shopping paralela
Salvador - BA
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Seja um franqueado de sucesso
contato@mpdumet.com.br
71 99979-4606
www.pollev.com.br
pollevbrasil

@pollevbrasil

