FALE CONOSCO
Departamento de Expansão:
Tel.: 11 2588-0350
Cel.: +5511 98563-0858
Nextel: 11 7757-6167
ID: 55*117*72522

E-mail:
roberto.tacla@mrtie.com.br

Cadastre-se no site:
www.fattoamanouomo.com.br

Fatto a Mano | Rua do Arouche, 139
República | São Paulo | SP | 01219-001

SEJA UM FRANQUEADO

A marca
Desde de 1987 operamos como varejista de moda
masculina com sucesso. Nosso portfólio de produtos
atende ao homem nos seus diversos momentos.
Possuimos na linha work camisas, calças, gravatas,
blazes e na linha casual, polos, bermudas, jeans,
malhas, jaquetas, além dos tradicionais costumes e
acessórios diversos.

Baixo Investimento Inicial
54 Lojas Novas em 5 Anos
Excelente Margem
Rápido Giro de Estoque
Qualidade e Rentabilidade
Suporte ao Franqueado
Assessoria na prospecção do ponto comercial;

Nossas coleções são concebidas através de intensas
pesquisas alinhando tendências mundiais de moda,
customizando tecidos e modelagens que vão de
encontro ao gosto do consumidor brasileiro.

Fornecimento de manuais;
Suporte na montagem e abertura da loja;
Apoio de recrutamento e seleção da equipe;
Apoio na gestão de estoque;

Investimos fortemente na divulgação da marca nos
principais meios e veículos de comunicação.

Supervisão e consultoria de Campo;

A rede Fatto a Mano conta com mais de 90 lojas
distribuídas entre São Paulo, Minas Gerais, Ceará,
Pará, Paraná e Mato Grosso.

Desenvolvimento e fornecimento de produtos;

Acompanhamento de Performance;
Ações de Marketing.

Números de Investimento
Nosso processo de expansão está a pleno vapor e
conta com uma equipe capaz de indicar a melhores
opções para que você empreendedor possa entrar
neste rentável mercado com segurança.

Modelo do Negócio: Loja Padrão
Investimento Inicial Mínimo: R$150.000,00
Taxa de Franquia: R$50.000,00
Royalties: 5% sobre vendas
Taxa de Publicidade: 2% sobre vendas
Área Mínima: 50 m²
Número de Funcionários: 03
Lucro Líquido: 14% á 17% do FB
Prazo de Retorno: 18 a 36 meses
Prazo de contrato: 60 meses
Opções de Financiamento

LOJAS
São Paulo | Minas Gerais | Ceará |
Pará | Paraná | Mato Grosso
Plano de Exapansão para todo o Brasil

