
Franquia Eco Digitais
Seja um franqueado
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Sobre o negócio
O atual modelo de negócios Eco Digitais é prático e eficiente. A Marca trabalha 
com os seguintes produtos:

Eco Lista - A Evolução da Lista Telefônica 

Eco Cardápio - A Evolução dos Cardápios

Eco Convite - A Evolução dos Convites

Eco Catálogo - A Evolução dos Catálogos

Eco Raspadinha - A Evolução da Raspadinha– –

Todos os produtos acima geram conectividade entre os clientes, trazendo fonte 
inesgotável de possibilidades de negócios.

Isso significa, fidelização do cliente conquistado!

Eco Loja - A Evolução das Lojas

Fale pro Dono - A Evolução das Caixas de Sugestões

Eco Cartão - A Evolução dos Cartões de Visitas 



Como funciona a franquia Eco Digitais? 

Na franquia Eco Digitais, o franqueado terá foco total nas vendas e na administração 
do seu negócio, visto que terá recebido todo o treinamento da franqueadora para 
tal.

O suporte aos franqueados é contínuo e eficaz. 

Toda a parte de produção será feita pela equipe Eco Digitais, com profissionais 
capacitados e experientes nessa área.



Vantagens de se tornar um franqueado

Retorno do investimento em 90 dias 

Suporte total 

Software de vendas Eco Vendas

Assessoria contábil e financeira 

Os produtos comercializados pelas Unidades Eco Digitais possuem extrema facilidade 
de adesão junto aos clientes o que gera resultados rápidos e satisfação para 
ambas as partes.



Como me tornar
 um franqueado?

Simples e Rápido



Você preenche o formulário de pré-
qualificação da Franquia;

A franqueadora analisa o seu perfil e sua 
região;

Com o perfil e região aprovados, você 
recebe a COF – Circular de Oferta de 
Franquia

Assina o Contrato de Franquia

Recebe treinamento da franqueadora

Iniciar o seu novo negócio!



-

Investimentos

Taxa de Franquia – R$ 15.000,00 (exclusividade por  
cidade)

Despesa de legalização (abertura de empresa) – R$ 800,00

Kit uniforme para 2 colaboradores – R$ 300,00

Kit promocional – R$ 300,00



-

Taxas e custos mensais
Mensalidade do pacote de software – R$ 300,00

Mensalidade do contador homologado – R$ 440,00 

Taxa de publicidade – 2% sobre o F.B. 

Taxa de Royalties – 20% sobre o valor bruto de cada venda*

*a taxa de royalties é composta de:

Suporte contínuo ao franqueado

Utilização contínua da Marca Ecolista

Despesas de produção



-

Preços sugeridos de venda 
podutos Eco Digitais

Eco Lista - R$ 297,00 (p/ ano)

Eco Cartão - R$ 147,00 

Eco Convite - R$ 147,00

Eco Cardápio - R$ 797,00 

Eco Catálogo - R$ 797,00

Eco Raspadinha - R$ 397,00

Fale pro Dono - R$ 397,00 (p/ ano)

Eco Loja - R$ 1.197,00



-

Qual será minha lucratividade sendo
franqueado Eco Digitais? 

Cenário Conservador

20 vendas no mês (01 por dia)  - faturamento de R$ 10.440,00 

Royalties + publicidade – R$ 2.296,80 (22%) 
Impostos e outras despesas –
LUCRO REAL – R$ 7.099,20

R$ 1.044,00 (10%)



-

Cenário Médio Desempenho

40 vendas no mês (02 por dia)  - faturamento de R$ 20.880,00 

Royalties + publicidade – R$ 4.593,60 (22%) 
Impostos e outras despesas –
LUCRO REAL – R$ 14.198,40

R$ 2.088,00 (10%)

Qual será minha lucratividade sendo
franqueado Eco Digitais? 



-

Cenário Alto Desempenho

100 vendas no mês (05 por dia)  - faturamento de R$ 52.200,00 

Royalties + publicidade – R$ 11.484,00 (22%) 
Impostos e outras despesas –
LUCRO REAL – R$ 35.496,00

R$ 5.220,00 (10%)

Qual será minha lucratividade sendo
franqueado Eco Digitais? 



-

Configuração da Unidade Franqueado

As Unidades franqueadas iniciarão com a seguinte configuração

Franqueado (função administrar e vender)

Caso o franqueado não tenha dedicação integral na franquia, deverá instituir 
um operador
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