
A sua melhor maquiagem

Oportunidade

de Negocio



O Conceito

Um  jeito novo de vender maquiagem, com uma 

abordagem diferenciada. Um ponto de venda 

descolado com produtos de qualidade e o melhor,

com preço jamais visto.

Tudo por um preço único (R$ 10,00), é como está

acontecendo em diversos países do mundo e que  

agora chega no Brasil. 

E a pergunta é, como conseguimos fechar a conta vendendo produtos de qualidade

a preço tão baixo? O segredo é que importamos diretamente do fabricante e

quando o produto é nacional nossas compras são sempre em alto volume, com tudo

isso nosso negócio pode sobreviver com saúde. 



O Quiosque

Feito para impactar, nosso quiosque é confeccionado

com MDF e chama muita atenção dos clientes sem

perder  o charme e a elegância.

Com produtos ao alcance dos cliente facilitando

a demonstração e compra.

No total temos mais de 100 itens para o delírio de nossas clientes que são

crianças de a partir de 3 anos até senhoras com disposição para ficar sempre 

belas.

Nossa marca existe deste 2019 e estamos presente no Hipermecado Extra

( Abolição e Amoreira), Carrefour (Don Pedro) e Shopping Unimart

Nosso quiosque possui 6 m2. e pode ser adaptado em diversos locais.  



Por Dentro do Negócio

Criamos pra você a oportunidade de entrar no 

mundo das maquiagens, um produto sempre em

alta e sem sazionalidade um mundo onde nossas

clientes gastam muito e sempre querem mais.

Nesta proposta queremos que você vislumbre a

possibilidade de trabalhar em um ambiente seguro

com fluxo garantido e onde nossas clientes se encontram. O ambiente de corredores de

shopping, hipermercados, outlet, aeroportos e rodoviárias. Este é um convite especial,

único e para poucos. Venha fazer parte deste grande projeto.

Nossos números

Nossa proposta

Quantidade de Quiosques: 8

Shopping UNIMART/ Extra Abolição / Suzano Shopping / Shopping Cantareira / 
Shopping Tiête Plaza / Shopping Penha / Santana Shopping / Center Lapa

O que contempla esse investimento?

Quiosque 6x2, estoque inicial com *2500 itens (totalizando 25.000,00 em 
venda).
Pc com impressora e leitor de código de barras.
Instalação no ponto de venda.
Projetos elétricos e 3d.
Art de arquitetura e elétrica.
Negociação do ponto de venda.
Contatos de fornecedores.
Treinamento 

Por Dentro do Negócio

Criamos pra você a oportunidade de entrar no 

mundo das maquiagens, um produto sempre em

alta e sem sazionalidade um mundo onde nossas

clientes gastam muito e sempre querem mais.

Nesta proposta queremos que você vislumbre a

possibilidade de trabalhar em um ambiente seguro

Valor do investimento a vista: 70.000,00 / Sendo 35.000,00 na assinatura do
contrato restante de 35.000,00 na impantação do quiosque.

* aproximado

Valor do investimento parcelado 80.000,00 / Sendo 40.000,00 na assinatura 
do contrato. E mais 10 parcelas de 4.000,00  no boleto.



Custo e Retorno

Nossas maquiagens são de fornecedores nacionais
e estrangeiros, priorizamos a qualidade e preço.
Nossas compras são de grande quantidade o que
nos confere o preço baixo e acesso sempre aos
melhores e exclusivos lançamentos. 

Custo do Negocio

Aluguel

Funcionário

Impostos

Contador

Internet

Sistema

Taxa Cartão

Depende muito ponto escolhido a média é de R$ 3.500,00 a R$ 6.000,00
Com nossa negociação podemos conseguir o melhor preço. 

São 2 e 1 folguista: R$ 1.200,00 mês + 300 vt (x 2 R$ 3.000,00)
Folguista R$ 60.00 dia  

Vamos fazer a conta em cima de um 
faturamento de R$ 50.000,00

4% sobre as vendas. Ex: 50.000,00 em vendas 4% = R$ 2.000,00

Média R$ 400,00

Média R$ 80,00 (Cotação Claro 30mb)

Média de 2% a 3% nas operações de crédito (Negociável).
Em nossos pontos de venda a operação de crédito é apenas 30%.
Ou seja 30% de R$ 50.000,00 = R$ 15.000,00  x  3% = 450,00

Para uma venda de R$ 50.000,00 você precisa de um investimento 

médio de: R$ 25.500,00. O seu custo fixo foi de R$ 9.565,00.

Então R$ 25.500,00 + 9.565,00 = R$ 35.065,00 (custo total). 

Operacional Fixo: R$ 9.565,00 

Quiosque informatizado com custo de sistema R$ 135,00

Custo

Lucro 
Liquido Sabemos que uma venda de 50.000,00 é meramente ilustrativa e um

número muito conservador. Baseado nesse número obtivemos um

LUCRO LIQUIDO DE R$ 14.935,00



Imagens Reais
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