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DÚVIDAS
FREQUENTES
modelos de franquia

1. Qual o investimento inicial para a abertura de uma
franquia Ecojardim na minha cidade?

life

R$

8.600

corpore

R$
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36.500

2. haverá um treinamento para me orientar na montagem
da minha nova franquia?

life

5 dias de treinamento
corpore

MÓDULOS:

8 dias de treinamento

:: Treinamento de rotina/ níveis de jardinagem
:: Produtos Ecojardim - Linha de fertilizantes
:: Produtos Ecojardim - Linha de fungicidas
:: Produtos Ecojardim - Controle de plantas daninhas
:: Procedimento de orçamento
:: Procedimento para escopo de implantação
:: Treinamento prático: Manutenção
:: Treinamento prático: Aplicação de produtos
:: Treinamento prático: Vasos e canteiros
:: Treinamento prático: Visita a garden parceiro
:: Treinamento prático: Prospecção e abordagem
:: Plano de negócios
:: Rotina comercial
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3. Ao comprar uma franquia, ela será minha?
Por quanto tempo?

Ao adquirir a sua franquia Ecojardim, você terá exclusividade da
área escolhida mediante contrato, ou seja, não será vendida nenhuma
outra unidade para a mesma localidade que a sua.
O contrato tem duração de 2 anos e sua prorrogação não tem
custo adicional, ou seja, se após 2 anos você queira permanecer na
franquia, não terá que realizar nenhum pagamento.

3.1 Poderei vendê-la?

Caso você deseje sair da franquia, não poderá fazer a venda da
mesma. Em sua saída, a sua unidade será encerrada e a área cará
aberta para novas negociações.
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4. Quais serviços de apoio eu terei disponível?

Nosso principal objetivo como franqueadora é garantir o sucesso
das nossas unidades, portanto, oferecemos um suporte técnico
(bióloga, engenheiro agrônomo e paisagista), gerencial (nanceiro,
jurídico e contábil) e comercial que estarão sempre à disposição para
auxiliar em qualquer dúvida ou diculdade.

4.1 Por quais canais?

Nossos atendimentos são feitos via ligação, vídeo chamada, WhatsApp,
Skype, E-mail ... por onde for mais fácil e prático pra você!
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5. Receberei apoio da franqueadora para
questões contáveis e jurídicas?

Sim. Possuímos um departamento jurídico terceirizado para apoio
em quaisquer questão que envolva a sua franquia.
Já os procedimentos contábeis da sua empresa poderão ser feito
totalmente por nós, caso você não queira procurar por um contador em
sua cidade.

6. Precisarei contratar funcionários?

Sim. De início você poderá trabalhar com freelancers, porém conforme
o uxo de trabalho da sua unidade for aumentando, será necessário realizar
a contratação de funcionários xos. Essa contratação poderá ser feita
através do Regime Intermitente de Trabalho, onde o funcionário receberá
por hora trabalhada.
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7. Quais serão as minhas despesas mensais
com a unidade?

ROYALTIES FIXO
ROYALTIES FIXO
R$

350,00
+ 5% a 8% do faturamento bruto
para contratos PJ e implantações
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8. Meus funcionários receberão treinamento
também?

Após a contratação de funcionários xos, você poderá mandá-los para
nossa sede para a realização do treinamento prático junto da nossa
equipe técnica, sem nenhum* custo.
*Exceto viagem, hospedagem e alimentação

Caso você sinta a necessidade de fazer um treinamento de
reciclagem ou de rever algum módulo, também poderá fazer sem
nenhum* custo!
*Exceto viagem, hospedagem e alimentação
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9. Qual o próximo passo para a negociação?

:: Te enviaremos a COF (Circular de Oferta de Franquia) e o
recibo da COF.
:: Você irá imprimir, ler com atenção, assinar e nos enviar
por e-mail.
:: Por meio da COF assinada iremos redigir o seu Contrato
de Franquia.
:: Você irá realizar o pagamento da Taxa de Franquia.
:: Iremos incluir você no próximo treinamento.
:: No primeiro dia de treinamento você deverá trazer o
contrato assinado e com assinatura reconhecida em
cartório.
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