




Nossa marca surgiu em 1997 com a criação da receita do Croasonho. Um produto com massa de
croissant artesanal, fresquinha e crocante, acompanhada de recheios surpreendentes e coberturas
de dar água na boca. Uma novidade de sucesso que, em pouco tempo, conquistou milhares de
#Croalovers e nos consolidou no mercado gastronômico.
Em 2000, buscando ampliar negócios, inauguramos a primeira loja da rede Croasonho na praia de
Atlântida, no Rio Grande do Sul. Já em 2009, demos um novo salto e criamos o sistema de
franchising. Uma oportunidade que nos fez remodelar o negócio e expandir nossas lojas para todo o
Brasil.

Hoje, somos reconhecidos pela qualidade do nosso produto e pela personalidade única da nossa
marca. Descolada, descontraída e próxima das pessoas, ela conquista novos fãs a cada dia e, é claro,
o crescimento no mercado.

A Croasonho faz parte do Grupo Halipar, que também possui as marcas Griletto, Jin Jin e
Montana Grill. A Holding é um dos maiores grupos de franquias de alimentação do país. O que nos
permite levar aos nossos franqueados toda a assistência para o seu desenvolvimento, da abertura
das lojas às ações de marketing.



SOMOS ESPECIALISTAS EM CONQUISTAR CLIENTES
E O sucesso no mercado!

Há cerca de 10 anos, a Croasonho criou a sinergia perfeita entre produto, ambiente e consumidores com suas
franquias. Ponto de encontro ideal para reunir os amigos e a família, nossas lojas proporcionam experiências
gastronômicas únicas para momentos inesquecíveis.

Com Croasonhos que são verdadeiras delícias, ao longo dos anos, conquistamos milhares de #Croalovers,  fãs e 
clientes apaixonados que divulgam a nossa marca e produtos de todas as formas possíveis.
Além disso, expandimos nosso negócio com lojas distribuídas por todo o país.  Um 
crescimento que não para de avançar, sempre com a qualidade e dedicação  
incomparável da Croasonho.

#croalovers
Nossa presença nacional é sinônimo de sucesso com os #croalovers.
Essas pessoas são verdadeiras amantes da marca, que a divulgam de todas as formas possíveis e adoram participar de  
suas ações e promoções. Um público bastante importante que demonstra a relevância da marca Croasonho como uma  
das principais do segmento de alimentação no país.



SÃO MAIS DE

13 ESTADOS

LOJAS80 em
BRASILEIROS



NA ÁREA DO DELIVERY,
NOSSAS VENDAS NÃO PARAM DE

Os pedidos, por meio de delivery, são cada vez  mais 
comuns em nossas franquias. Atendemos a um  
público específico e fiel, o qual representa uma fatia  
interessante do nosso faturamento atual.

CRESCER!



+ de 1 milhão de fãs no Facebook

+ de 70 mil seguidores no Instagram  

somos notícia constante na mídia



PARCERIAS RECHEADAS  
DE OPORTUNIDADES



Software de gestão intergrado

Desenvolvimento permanente de  
de novos produtos e serviços

Central de Pedidos

Apoio para a escolha do ponto  
comercial e sua negociação

Redes Sociais Integradas

Operador logístico: otimização  
de entregas de insumos

Assistência na implantação da loja,
acompanhando as obras e reformas
do imóvel até a data de inauguração

Treinamento aos franqueados  
e colaboradores

Manuais de implantação  
e operação

Equipe especializada para  
orientação das práticas do negócio  

(análise de performance)

Marketing institucional  
e apoio no marketing local

Elaboração do  
projeto arquitetônico

Portal do Franqueado

SUPORTE TOTAL PARA  
A GESTÃO DO SEU  

NEGÓCIO



Loja Croasonho

www.croasonho.com.br/seja-um-franqueado *Valor não inclui CDU/ponto comercial/luvas

taxa de franquia:
R$ 45.000,00
custo para abertura da loja:
a partir de R$ 350.000,00
marketing de abertura:

R$ 10.000,00
tamanho da loja:
a partir de 40 m²
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