PLANO DE NEGÓCIOS 2022

FRANQUIA

A FRANQUIA MULTIMARCAS MAIS
SUSTENTÁVEL E DIVERTIDA DO BRASIL!

Rede e lojas Container Baby & Kids
UM QUEBRA-CABEÇA DE IDEIAS
A Rede de Franquias Container Baby & Kids sempre teve o
foco de levar para as crianças e suas famílias a importância da
sustentabilidade e da preservação do planeta, juntamente com
o melhor do mundo da moda de 0 até 16 anos.
Atualmente somos a única franquia multimarcas e multinegócios
totalmente sustentável do Brasil. Trabalhamos com as melhores
marcas com qualidade, conforto, design e ótimos preços,
para que a loja seja sustentável também nos preços e no
relacionamento com o seu consumidor.
As Lojas Container Baby & Kids são um excelente investimento
para quem quer ter seu primeiro negócio, já que oferece para o
investidor treinamento, gestão e suporte de uma empresa com
45 anos de experiência.
Venha fazer parte da rede de franquias que mais cresce no Brasil!

CONTAINER BABY & KIDS, SUSTENTABILIDADE,
MODA E MUITA DIVERSÃO!

AS MELHORES
MARCAS COM
QUALIDADE,
CONFORTO E
DESIGN EM UM
SÓ LUGAR.

* marcas sujeitas a disponibilidade na região.

VENHA FAZER PARTE
DESTE TIME QUE NÃO
PARA DE CRESCER
CONHEÇA ALGUMAS VANTAGENS
DO NOSSO PLANO DE NEGÓCIOS

BUSCA DO PONTO
COMERCIAL IDEAL PARA O
SUCESSO DO SEU NEGÓCIO.
O grande segredo para o sucesso de qualquer negócio é a escolha do
ponto tanto na localização ideal, como no pagamento justo do valor de
locação para o sucesso da loja.
Por este motivo, a FRANQUIA CONTAINER BABY & KIDS, oferece um trabalho
único no Brasil, que antes de abrir uma loja, coloca à disposição do nosso
futuro franqueado, um trabalho de um profissional qualificado, que vai até
a cidade pesquisar o futuro ponto, com uma análise técnica do corredor
comercial, análise dos concorrentes e claro chegar no valor de locação
que seja ideal para o sucesso financeiro do seu negócio.
Este trabalho tem como finalidade o sucesso da futura operação e proteção
das marcas que a empresa representa, já que o nosso futuro franqueado
terá exclusividade na cidade da maioria das marcas. Conheça mais sobre
este trabalho através de nosso time de expansão e veja a vantagem de
abrir um negócio único, com todos os cuidados para o seu sucesso.

PLANO DE NEGÓCIOS
E PROJETO 3D

Após o ponto comercial ser aprovado por você, nós da
Container Baby & Kids preparamos um Business Plan, este
documento possui todas os detalhes importantes para
seu negócio, co-mo: locação, custos fixos de operação
e também informações para sabermos se há viabilidade, afinal muitos franqueados utilizam este material para
conseguirem aprovação do financi-amento bancário.
Elaboramos e entregamos um projeto 3d, interno e externo
e iniciamos toda a gestão e pla-nejamento para abertura
e o sucesso da sua loja.

FRANQUIA
MULTIMARCAS E
MULTINEGÓCIOS
Nosso projeto é inovador. Junto com o melhor da moda e
produtos de grandes marcas para crianças de zero a 16 anos,
nossas lojas oferecem uma arquitetura moderna e inovadora,
juntamente com uma decoração sustentável. No mesmo local,
os pais encontrarão acessórios, roupas, calçados, brinquedos,
mochilas e muito mais.
Nossos preços são muito competitivos, já que, por sermos uma
rede de franquias grande, possuímos descontos na compra dos
produtos que podem chegar até 30%.
São mais de 250 marcas exclusivas a sua disposição.

PARCERIAS COM
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
Com o nosso plano de negócios, a FRANQUIA
CONTAINER BABY & KIDS, oferece parcerias
financeiras para você financiar até 80% do total
do seu negócio em 60 meses e com 6 meses de
carência.
Com isto você pode realizar o sonho do negócio
próprio com as facilidades de um financiamento
bancário.
* Aprovação sujeita a análise pelo parceiro bancário.

UMA LOJA DA GESTANTE
AOS 16 ANOS

As lojas Container Baby & Kids trabalham com mais de 250 marcas
homologadas, com o melhor da moda nacional e mundial, que
além de moda, temos brinquedos, acessórios, calçados, e tudo
para o enxoval do seu bebê até os 16 anos.
Isso ajuda muito no seu sucesso, já que você pode oferecer um
mix completo para seu cliente ou focar em nichos e idades, de
acordo com o seu mercado.
Além disso, a franquia oferece produtos com alta qualidade e
preços incríveis, para montar o mix de produtos e marcas que
sejam ideais para que você tenha êxito no negócio.

UMA LOJA PARA VOCÊ
AMAR, GANHAR DINHEIRO
E FICAR PRÓXIMO DOS
SEUS FILHOS
As lojas Container Baby & Kids, tem dezenas de prêmios
pela importância na preservação do meio ambiente e na
educação ambiental para crianças além disso, criamos um
trabalho único de unir as famílias em atividades, dentro da
loja.
As lojas possuem espaço para as crianças e sua família
brincar, aprender e se divertir, além de um enorme calendário
de eventos voltado para a família como aulas de música,
culinária e muito diversão, criamos um negócio onde você
pode trazer e ver seu filho crescer em um espaço sustentável,
inovador e criativo.

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
PARA
CRIANÇAS

A educação ambiental já começa na
arquitetura e decoração da nossa franquia.
As crianças encontrarão muitos brinquedos
sustentáveis, participarão de atividades
educativas e através de histórias e
programações bem alegres e divertidas
aprenderão reciclar e cuidar do planeta.
Para incentivar nas atividades recreativas e
campanhas de marketing da rede de lojas,
criamos a Turminha do Verde. A turminha
é composta de personagens alegres,
inteligentes e divertidos, que dão dicas
e contam histórias sobre preservação e
sustentabilidade.
Agora conheça os personagens da turminha
do verde:

Container
O grande e alaranjado Container é um dos moradores
mais antigos do lixão, e vive sua vida entre a tristeza
de ter sido deixado para trás há muito tempo e a
missão de preservar a natureza.
Ele acredita que as peças devem ser sempre
reaproveitadas, reduzindo assim o descarte na
natureza, e luta com todas as suas forças para que
isso se torne realidade.

Limão
O papagaio Limão é o falador da turma, um legítimo contador de histórias. Mesmo ainda jovem, tem
grandes histórias para contar, principalmente quando o
assunto é a preservação da natureza.
Ele está sempre ligado no que pode ser feito com
cada coisa encontrada no lixão - seja as que têm uma
utilização aparente ou aquelas que ninguém faz a
mínima ideia de que sirvam para alguma coisa. Como
bom falador, se define como um cientista: “o que não
existe eu invento!”

Katy
A foca Katy é uma foca super engraçada, toda
patricinha, que encanta a todos com seus desejos
delirantes de consumo.
Ex-participante de um circo, katy viu as casas de
todos serem retiradas para a construção de uma
empresa, e acabou por causa disso parando no lixão.
Super fashion, Katy está sempre pronta para dar as
dicas mais quentes e comentar as últimas tendências,
seja de moda ou de preservação da natureza.

Well
O ratinho Well é o mais antigo morador do lixão, e é
um especialista em utilizar materiais do lixo para
fazer coisas - como a sua casa, por exemplo.
Além da reciclagem, é um defensor da preservação
da natureza, pois lembra do tempo em que o lixão
era uma linda e verdejante floresta.

Urso Max
O urso Max é um urso polar que deixou há muitos anos
sua casa no polo norte e hoje vive no lixão da Turminha
do Verde.
Vítima do degelo dos pólos, ele viu sua casa toda
derreter e, como muitos outros ursos, acabou tendo
que deixar o gelo em busca de casa e comida.
Encontrou no lixão amigos e moradia, hoje ajuda a
todos com seus conselhos sábios.

Urso Mel
O urso Mel é o filho único de Max, e divide com o pai
o gosto pelo esporte, mais precisamente o basquete.
Não é incomum ver pai e filho jogando na quadra improvisada do lixão. Mel é um adolescente típico, e está
sempre com energia para tudo, seja para colaborar
com a preservação da natureza ou para aprontar.... é
um jovem positivo e antenado nas novas tecnologias.

ESPAÇO GOOD

A Container Baby & Kids ao completar 12 anos, inova mais
uma vez! Preocupada com a dependência das crianças
de equipamentos eletrônicos como: telefones celulares e
tablets, lança o Espaço Good, que é um espaço divertido,
alegre e diferente, onde as crianças aprendem a brincar
como antigamente, e ainda podem montar brinquedos e
se divertir junto com seus pais. Todas as embalagens são
preocupadas com a sustentabilidade e com a diversão,
todas são reaproveitáveis.
Conheça o espaço Good na Container Baby & Kids mais
próxima de você!

SUPORTE PARA ABERTURA
DA SUA FRANQUIA
CONTAINER BABY & KIDS
Nosso suporte é focado para uma loja multimarcas, ou seja, o nosso foco
é na fidelização de clientes e no relacionamento, por isso, buscamos o
ponto ideal, analisamos os concorrentes e o mercado onde a loja será
instalada.
Após isso, elaboramos o Business Plan de acordo com a proposta de valor
do seu negócio. E depois dessas análises, nossos franqueados passam
por um grande treinamento, focado em gestão de varejo, marketing,
internet, gestão de pessoas e muito mais, contratamos em conjunto
com o franqueado toda a equipe de vendas, com treinamentos dentro
dos manuais de regras e comportamento da rede.
Fora isso, sempre acompanhamos as lojas através de indicadores
de desempenho, ou seja, você terá a vantagem de uma franquia
multimarcas, com todo o suporte de um time de 45 anos de experiência
no varejo nacional.

MARKETING
INTERATIVO
Além do Produto, do Ponto e do Preço, outro fator importantíssimo é a
Promoção, ou seja, a Comunicação com o mercado.
Como você vai mostrar para seu público-alvo o seu negócio? Qual a
estratégia de marketing que deve utilizar? Como usar corretamente as mídias
sociais como Facebook, Twitter, Instagram e outras mídias? Quais as datas
comemorativas que devo participar? Para que serve o cartão fidelidade?
São tantas perguntas e tantas ferramentas, não é mesmo? Para simplificar
isto tudo, nossa equipe de marketing cria o perfil da sua loja nas principais
mídias sociais e lhe orienta como administrá-las. Nosso marketing cria
todas as campanhas referente a datas comemorativas como Volta às Aulas,
Carnaval, Halloween, Dia das Crianças etc. Você recebe artes e conceito
para aplicar à sua franquia.
Tudo isto faz com que você possa trabalhar tranquilamente, vendendo muito
e se relacionando com os seus clientes.

CAMPANHAS DE MARKETING CRIADAS
PELA EQUIPE DA REDE, JUNTAMENTE
COM O CARTÃO FIDELIDADE.

PERFIL DO
FRANQUEADO
Para ser um franqueado Container Baby & Kids você precisa
ter perfil empreendedor, gostar de crianças e estar aberto
a projetos inovadores e sustentáveis. Buscamos líderes
dispostos a dedicar tempo e energia a este projeto, que é
muito mais do que apenas uma loja infantil.
Trabalhamos com educação e construção de um futuro
melhor para todos. Buscamos pessoas que venham contribuir
com ideias e principalmente queiram crescer conosco.
Você tem este perfil? Então venha fazer parte do nosso time!

ROYALTIES

Cobramos pelo uso da
marca e suporte uma taxa
de royalties fixa.
O valor fixo varia de acordo
com o tamanho da sua loja.

MAIS DE 60
LOJAS NO BRASIL
E NO EXTERIOR

APRESENTAMOS A

A LOJA IDEAL PARA ALAVANCAR
SUAS VENDAS.

2,30m
(altura)

Com o projeto Space você pode levar sua loja
para qualquer lugar. Condomínios fechados,
supermercados, salão de festas infantil, shoppings,
onde seu cliente estiver!
E ainda pode contar com uma loja virtual incrível,
moderna e cheia de novidades todos os dias,
ajudando a aumentar suas receitas o ano todo.
O projeto do Space é incrível, além de você ter
uma unidade vendedora, você pode ir acoplando
módulos e crescendo tudo de forma prática, simples
e inteligente.

2,30m

(largura)

0,80m

(profundidade)

PROJEÇÃO DE INVESTIMENTO PARA SER FRANQUEADO
DA LOJA MAIS SUSTENTÁVEL DO BRASIL
Space

Store

superfície de exposição de produtos com 9,40m²

15m² a 35m²

Taxa de Adesão

R$ 35.000,00

Taxa de Adesão

R$ 60.000,00

Quiosque

R$ 29.000,00

(projeção para uma loja de 25m²)

Móveis*

R$ 44.000,00

Outros*

R$ 10.000,00

Outros*

R$ 35.000,00

Estoque inicial sugerido

R$ 25.000,00

Estoque inicial sugerido

R$ 60.000,00

TOTAL

R$ 99.000,00

TOTAL

R$ 199.000,00

Super Store

Mega Store

36m² a 70m²

a partir de 71m²

Taxa de Adesão

R$ 75.000,00

Taxa de Adesão

R$ 85.000,00

(projeção para uma loja de 50m²)

Móveis*

R$ 69.000,00

(projeção para uma loja de 75m²)

Móveis*

R$ 89.000,00

Outros*

R$ 45.000,00

Outros*

R$ 65.000,00

Estoque inicial sugerido

R$ 70.000,00

Estoque inicial sugerido

R$ 120.000,00

TOTAL

R$ 259.000,00

TOTAL

R$ 359.000,00

* Outros: cabides, manequins, equipamentos eletronicos, comunicação visual, MKT impresso, sacolas, equipamentos específicos e despesas com gestor para abertura da unidade
franqueada. Valores não inclusos na projeção acima: frete dos móveis; obra civil da sala locada; licenças e aprovações de projetos; engenheiro e arquiteto local; capital de giro.
Para lojas em container deve ser consultada valores. O nosso royalties é fixo: Space: R$ 600,00; Store: R$1.500,00; Super Store: R$2.500,00 e Mega Store R$3.500,00,
sendo que o valor é cobrado no mês sequinte a abertura da unidade franqueada. Financiamento com parceiros está sujeito a aprovação.

SUSTENTABILIDADE,
MODA E MUITA DIVERSÃO
Central de Franquias:
(54) 98112 6969

