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A Phiz é a verdadeira clínica de estética que visa sobretudo a autoestima de homens e 
mulheres com procedimentos realizados por profissionais extremamente qualificados. 
Nosso catálogo de serviço é o mais completo e foi escolhido a dedo por nossos 
profissionais. Além de todo esse poderoso trabalho feito para construirmos a essência da 
marca, foi necessário contar com a ajuda de nada mais nada menos que a maior holding 
de franquias do país, o Grupo ATNZO  que possui um know-how sem precedentes quando 
o assunto é estruturação de franquias, tendo em seu cartel mais de 1700 sonhos 
implantadosimplantados dentro e fora do país. As palavras que sustentam esse grupo são o suporte ao 
franqueado, com setores como: Inteligência, Administrativo, Arquitetura, 
Desenvolvimento, Financeiro, Marketing, Jurídico, CAF (Central de Apoio ao Franqueado), 
Expansão e Implantação. Trabalhando exclusivamente para você com foco em 
resultados. Tudo é isso é a receita do sucesso, profissionais qualificados e uma grandiosa 
equipe por trás auxiliando pra que seus voos como franqueado se tornem cada vez 

maiores. Seja muito bem vindo(a) ao lugar onde seus sonhos se tornarão realidade.

Observamos que, de forma geral, o Brasil é muito bem posicionado no mercado de estética, tendo um 
mercado menor somente em relação aos Estados Unidos e China. Entenda mais sobre esse comparativo, 
com alguns dados sobre o mercado global de estética e cosméticos:

Franquias de estética são como aquelas roupas que 
nunca saem de moda. Com o início da pandemia do 
novo coronavírus, muitos estabelecimentos que 
ofereciam serviços presenciais tiveram que ser 
interrompidos. Porém, com a flexibilização da 
quarentena as franquias de estética estão se 
adaptando às medidas de prevenção e já está 
registrando um aumento por tratamentos estéticos. registrando um aumento por tratamentos estéticos. 

Para fugir da crise, franquias de estéticas ofereceram 
avaliações online durante a quarentena e agora os 
clientes estão realizando seus cuidados estéticos 
seguindo todas as medidas sanitárias e de 
distanciamento nos estabelecimentos.

MERCADO DE ESTÉTICA É PROMISSOR
Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de 
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(ABIHPEC) apontou que na última década o setor de 
estética  registrou um crescimento anual de 8,2%, com 
resultado de R$100 bilhões ano.

FONTE: https://www.abf.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Desempenho-Franchising-3o-Trimestre-2020.pdf

Acupuntura
Carboxiterapia
Eletrocautério

Ensimas de ativador metabólico
Fios de sustentação

Limpeza de pele e Skinbooster
Lipo de papadaLipo de papada

Microagulhamento
Peelings químicos

Preenchimento facial
Secagem de Vasinhos

Toxina botulínica

Os benefícios da Acupuntura dentro do modelo de negócios da Phiz:

Além de todos os processos oferecidos para estética facial, a Acupuntura 
entra em nosso modelo de negócios para auxiliar no tratamento de vários 
problemas de saúde e mal-estar, e, em alguns casos, ameniza os sintomas 
desses problemas, sendo que os mais comuns são:
- Doenças respiratórias (asma, bronquite, sinusite, rinite e resfriados);
- Dores de cabeça, enxaquecas, dores gerais;- Dores de cabeça, enxaquecas, dores gerais;
- Melhora as noites de sono, melhoria na circulação sanguínea;
- Problemas ortopédicos (dores, artrite, lombalgia, etc.);
- Problemas emocionais (ansiedade, estresse);
- Diminuição de problemas hormonais.

Fazendo assim, com que a sua operação 
tenha um valor agregado sem comparação
no mercado em que atuamos.no mercado em que atuamos.

Hoje o atendimento nos shoppings se 
tornou algo altamente confiável. E um 
dos maiores motivos disso é o 
posicionamento estratégico dos 
shoppings em relação a seus clientes. 
AlémAlém de estar em um ambiente com 
estacionamento, praça de 
alimentação e vários outras lojas que 
os clientes podem aproveitar. Modelo 
de negocio com alta lucratividade e 
tempo de retorno veloz.

Modelo de negócios enxuto e pratico 
com design moderno, arrojado e com 
elementos da cultura clásica. Ideal 
para atendimentos exclusivos, com 
alto fluxo de clientes buscando o 
retorno veloz do investimento.


