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espalhe beleza



nós
Um de nossos grandes pilares de inspiração é a Rainha do 
Egito, mulher forte que se armava com sua imensa be-
leza e vaidade. O que poucos sabem, entretanto, é que, 
na verdade, uma de suas maiores armas era a simpatia. 
Cleópatra sabia ao menos 12 línguas e fazia suas reuniões 
sempre falando o idioma de seus interlocutores. Talvez ela 
tenha sido umas das maiores influenciadoras, ou a única, 
de seu tempo. Ainda hoje, Cleópatra é uma referência de 
feminilidade, poder e sedução, motivo pelo qual nós, da 
Egípcia, a consideramos uma das pioneiras do mundo da 
beleza.

Inspirada em mulheres pioneiras e visionárias no quesito 
beleza e autocuidado como a Cleópatra, nossa marca 
traz o empoderamento, a independência e, claro, a auto-
estima como seus pilares. Estamos aqui para espalhar be-
leza com preço acessível e possibilitar que as nossas fran-
queadas se tornem mulheres poderosas e independentes, 
com um modelo de negócio inspirado na relação pessoal 
e próxima com toda a linha de atendimento! 

Invista em 
uma marca 
completa, 
com baixo 
investimento 
e alta 
lucratividade.



mercado
Dados sobre o promissor mercado de beleza no Brasil
O faturamento do mercado de beleza no Brasil cresce 
ano a ano, atingindo a marca de 29,62 bilhões de dólares 
em 2019, conforme dados da Euromonitor. Isso faz dele o 
quarto maior mercado mundial de cosméticos e cuidados 
pessoais, atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão

Fonte: Portal Negócios S/A
. 
O que vai bombar no mercado de beleza em 2020 – 
e render muito dinheiro
O mercado de beleza e bem-estar cresceu cerca de 10% 
ao ano nos últimos dez anos, de acordo com a Associa-
ção Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria 
e Cosméticos (Abihpec). Além disso, estima-se que 1,5% do 
orçamento das famílias seja destinado a gastos em pro-
dutos e serviços do setor.

Fonte: Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios

Mercado da beleza tem demanda na vida virtual
Quando avaliado maio de 2020 versus o mesmo período 
de 2019, o setor já sinalizou recuperação em seus resulta-
dos econômicos, apresentando um crescimento de 5,2% 
em valor de vendas e de 4,3% em volume, o que possivel-
mente é reflexo positivo do Dia das Mães, principalmente 
no segmento de perfumaria, que obteve uma alta de 7,2% 
em valor de vendas e 8,9% em volume.

Fonte: portal Diário do Comercio

O mercado da beleza é um dos que mais crescem 
atualmente, pensando nisso, criamos uma marca ao mesmo 
tempo encantadora, com baixo investimento e altíssima 
lucratividade!
Além disso, A Egípcia é uma marca com o DNA do Grupo 
ATNZO, de gestão simples e descomplicada. Oferecemos 
toda estrutura para que você se torne a dona do seu 
próprio 
negócio, contando com treinamento e suporte completos e 
um maravilhoso curso de maquiagem profissional.
Seu sonho é empreender nessa área? Então não perca mais 
tempo, venha com quem entende de franquias e construa 
seu sucesso!



Autoestima, 
Beleza, 
Independência e 
Autocuidado 
para todos.



+20
marcas



Mix
produtos



Mais de 1.500 produtos;
Linha de Produtos Veganos;
Produtos à prova d’agua;
Qualidade;
Preço acessível;
Lançamentos e novidades



Beleza 
é para 
todos!



Flat
Store

-Estoque inicial com mais de 700 produtos;
-Projeto Arquitetônico ;
-Estoque inicial completo
-Infraestrutura de TI, telefonia
-Materias Gráficos
-Fundo de Marketing Inaugural

Investimento

Área
Faturamento Bruto
Royalties

Taxa de Publicidade

Prazo de Retorno do Investimento

Prazo de Contrato de Franquia

R$ 69.000,00

22m2

R$ 41.000,00
5% das Compras

2% das Compras

10 a 15 Meses

5 Anos



Quiosque  
Mall

Investimento

Área
Faturamento Bruto
Royalties

Taxa de Publicidade

Prazo de Retorno do Investimento

Prazo de Contrato de Franquia

R$ 69.000,00

6m2

R$ 50.000,00
5% das Compras

2% das Compras

8 a 12 Meses

5 Anos

-Projeto Arquitetônico 
-Quiosque Padronizado e montagem
-Estoque inicial completo
-Infraestrutura de TI, telefonia
-Materias Gráficos
-Fundo de Marketing Inaugural



segurança + 
vantagens e 
crescimento
A Franquia A Egípcia é uma marca com o selo do Gru-
po ATNZO, responsável por transformar mais de 2000 
sonhos em realidade.

Nossa marca está em pleno crescimento, e nosso obje-
tivo é estar em mais de 200 cidades até 2022.

Faça parte dessa história! São diversas as vantagens 
em ser uma franqueada A Egípicia:

-Baixo investimento inicial
-Alta Lucratividade
-Mais de 300% margem de lucro
-Rápido retorno do Investimento
-Excelente rentabilidade
-Ganhos por indicação.
-Ter revendedoras.
-Ganhar como maquiadora profissional.
-Suporte total da franqueadora.
-Constante novidades e mix completo de opções de 
produtos

Vamos 
espalhar
beleza
juntos?


