
CHICKEN TOWN
FRANCHISING

www.chickentown.com.br



Somos uma rede nacional de frango empanado estilo Americano 

e estamos em grande ascensão pelo alto sabor e qualidade 

aprimorada dos produtos. 

✓ Receita de sucesso

✓ Produto autêntico

✓ Fácil operação

✓ Marca e produto em grande ascensão

Seja bem-vindo



Origem

Começamos em 2017 na cidade de Uberlândia, interior de 

Minas Gerais.  Nosso objetivo: Ser diferentes! Com inovação no 

sabor do frango, algo que fosse crocante por fora e suculento 

por dentro.

No início havia apenas um food truck para atender em eventos 

de gastronomia. Mas não levou muito tempo para a marca se 

fortalecer e necessário abrir unidades físicas para receber mais 

clientes e assim ampliar a produção da saborosa receita.

Em 2019, com todo o sucesso se viu a grandeza de ampliar o 

projeto de expansão.



EM OPERAÇÃO

✓ Belo Horizonte / MG

✓ Contagem / MG

✓ Santo André / SP

✓ Campinas / SP

✓ Jardim Planalto / SP 

✓ Vila Velha / ES

Aqui estamos!

DEPOIMENTOS

Barbacena / MG Catalão / GO

✓ Uberlândia / MG

✓ Barbacena / MG

✓ Catalão / GO

✓ Vila dos Remédios / SP

✓ São Paulo - Tatuapé / SP

✓ Araguari / MG

✓ Vila Maria / SP

A INAUGURAR

✓ Sorocaba / SP

✓ Goiânia / GO

✓ Perdizes / SP

✓ Taubaté / SP

✓ São José dos Campos / SP

✓ Recreio / RJ

✓ Boa Vista / SP

https://vimeo.com/357225342
https://vimeo.com/357225882


MISSÃO: Oferecer produtos e serviços com valor nutritivo, sem abrir mão do 

máximo de sabor, estimulando a alegria, as reuniões em família, amigos e o bom 

humor.

VISÃO: Ser uma marca de referência para consumidores e franqueados. Sempre 

melhorar e inovar a qualidade de serviço. Estabelecendo profissionalismo.

VALORES: Ser uma solução gastronômica com atendimento rápido, prático e 

diferenciado num ambiente familiar. Atingindo o resultado esperado nas 

plataformas de vendas.

Nossa essência



• Receita ultra secreta de altíssima qualidade

• Know-how de sucesso comprovado

• Produto em alta ascensão

• Fácil operação e expansão 

• Treinamentos teóricos e práticos

• Praticidade dos modelos de negócios

• Excelente índice de rentabilidade, baixo investimento e sem burocracia

• Treinamento completo para preparar e manter os padrões de qualidade da franquia

Por que somos diferentes?



Frango empanado com qualidade aprimorada para um público altamente exigente. 

Nossos produtos



✓ Alcançar 40 lojas franqueadas até 2022

✓ Expansão para todos os estados brasileiros;

✓ Foco em franquias. Especialmente em loja de delivery, considerando 

outros modelos de lojas.

Planos futuros 



✓ Valorização do investimento

✓ Busca maior rentabilidade sobre seu capital

✓ Reconhece uma grande oportunidade no setor

✓ Busca um negócio para investir com alta rentabilidade

✓ É profissional da área e quer empreender com sucesso

Perfil do franqueado

44%
Mulheres empreendedoras

56%
Homens empreendedores

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64



Perfil do Consumidor

Nosso público alvo aborda todas as classes sociais, 

sem exceções.

Com valores justos e qualidade exclusiva dos nossos 

produtos, conseguimos gerar confiança e satisfação a 

todos nossos clientes.

44,7%
Mulheres consumidoras

55,3%
Homens consumidoras

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54



Modelo de negócios



Franquia Modelo Dark Kitchen

• Área mínima exigida de até 35 m²

• Equipamentos + instalação*;

• Obra civil e adequação do espaço;

• Apoio presencial e treinamento completo;

• Royalties: 5% do faturamento bruto com mínimo de R$ 1.000,00. Fundo promoção 3% com mínimo de R$ 400,00

Investimento: R$ 75.000,00



Franquia Modelo Delivery

• Área mínima exigida de até 35 m²

• Equipamentos + instalação*;

• Obra civil e adequação do espaço;

• Comunicação visual (luminoso, fachada, comunicação em geral);

• Apoio presencial e treinamento completo;

• Atendimento presencial / balcão (para pedido e retirada);

• Royalties: 5% do faturamento bruto com mínimo de R$ 1.000,00. Fundo promoção 3% com mínimo de R$ 400,00

Investimento: R$ 85.000,00



Franquia Modelo Standard

• Área mínima exigida acima de 35 m²;

• Equipamentos + instalação*;

• Obra civil e adequação do espaço;

• Comunicação visual (luminoso, fachada, comunicação em geral);

• Apoio presencial e treinamento completo;

• Salão para consumo local;

• Royalties: 5% do faturamento bruto com mínimo de R$ 1.000,00. Fundo promoção 3% com mínimo de R$ 400,00

Investimento: R$ 120.000,00



GOSTOU? VEJA OS PRÓXIMOS PASSOS


