SEJA UM FRANQUEADO ALGASZARRA
A MARCA
A Algaszarra se consolidou como referência no mercado baiano de
bijuterias e acessórios por criações exclusivas que representam suas
raízes e traduzem o DNA da marca. Suas coleções são dinâmicas,
fornecendo

toda

semana

novos

produtos

que

acompanham

as

necessidades de cada unidade e seguem as principais tendências da
moda. Surpreendendo por sua diversidade e versatilidade.

O segredo do sucesso dessa trajetória em um mercado competitivo é
resultado de 30 anos de experiência e dedicação. Preços acessíveis,
produtos de qualidade e o bom relacionamento com seus clientes,
transmitindo confiança e atendendo às necessidades do público alvo.

A primeira franquia surgiu em Salvador no final de 2011 e desde então
pessoas dispostas a investir no ramo de bijuterias e acessórios podem
analisar a possibilidade de ser um franqueado Algaszarra.

O FRANQUEADO
Para ser um franqueado Algaszarra é visto como essencial a identificação
com o seguimento e conceito da marca, estando disposto a atuar
diretamente no negócio como sua principal atividade.

Suporte ao franqueado:
•

Direção e acompanhamento na escolha do ponto comercial;

•

Projeto da arquitetura da unidade;

•

Estudo do mix de produtos adequado para a unidade;

•

Planejamento de compra e pedido de mercadorias;

•

Acompanhamento na implantação e obra civil;

•

Apoio no recrutamento, seleção e treinamento da equipe;

•

Direcionamento para publicidade de inauguração;

•

Capacitação

da

equipe

quanto

à

operação

do

sistema,

especificações dos produtos, gestão e técnicas de vendas.

INVESTIMENTO
•

Valor da taxa de franquia: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

•

Valor da obra/reforma: Aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais) por m²;

•

Tamanho ideal: A partir de 30 m² (trinta metros quadrados);

•

Estoque inicial: A partir de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Este
valor estimado varia de acordo com o tamanho da unidade;

•

Capital de Giro: Durante o período de operação inicial da unidade e
até que alcance um faturamento estável através dela, é necessário
que

o

franqueado

tenha

uma

reserva

para

despesas

imprescindíveis do negócio;
•

Payback/Retorno sobre investimento: O retorno de investimento
ocorre, em média, em até 24 meses, variando diante de fatores
como porte da cidade, localização do negócio e dedicação do
franqueado.

ALGASZARRA
MAIS INFORMAÇÕES
franquia@algaszarra.com.br
+55 (71) 3264-5321
*Outubro/2014 – os valores acima são válidos durante 6 meses, podendo sofrer alterações após esse período.

