
Quer 
investir?

Conheça os quiosques da Fator 5!



Fator 5 
 
A Fator 5 é uma empresa com mais de 25 anos de 
existência que se consolidou como pioneira no mercado 
de contratipos e venda porta-a-porta.

Nesse período aprimorou sua qualidade e hoje se firma 
como uma casa de fragrância.

A partir desse momento, para atender uma grande demanda 
de seus parceiros, inicia expansão no varejo com modelo 
de Quiosques em Shopping centers e lugares de grande 
circulação.



Conheça o 
Quiosque 
 
O modelo de inserção da 
marca no varejo se dá 
exclusivamente através de 
quiosques por conta de 
algumas vantagens:

• Contratos de aluguel pré-
pagos que diminuem os 
riscos dos parceiros. 

• Facilidade de mobilidade 
para aprimorar o fluxo 
e apresentação para o 
cliente. 

• Menor investimento 
inicial. 

• Abordagem direta do 
consumidor gerando 
experimentação.



Modelo de Negócio 
 
Trabalhamos com contrato de fornecimento e 
licença de uso da marca, o que exclui o valor de 
taxa de franquia e pagamento de royalties.

Entendemos que nossos parceiros são parte do 
time e ajudam no desenvolvimento da marca, 
dessa forma o licenciado ajuda diretamente no 
modelo de negocio.

Tem maior flexibilidade para trabalhar as 
peculiaridades de cada região.



Diferenciais 

• Marca forte e reconhecida. 

• Baixo investimento inicial. 

• Baixo risco. 

• Boa rentabilidade. 

• Modelo de real parceria. 

• Linha completa de perfumaria. 

• Mais de 80 referências de perfume.



Investimento,
retorno e 
lucratrividade

Com investimento de 60 a 100mil é 
possível iniciar nossa operação, onde 
nossos quiosques que podem variar 
de 7,5m2 a 9m2. Com esse valor a 
Fator 5 disponibiliza: 

• Estrutura e montagem 
• Sistema operacional completo
• Uniformes
• Equipamentos 
• Treinamento de operação

Lucratividade 
de 12 a 18%

Além disso entregamos de acordo 
com nossa curva ABC um estoque 
de 60.000 a 100.000 para que em 
poucos meses já seja recuperado o 
investimento inicial.



Oportunidades 

Sendo licenciado em sua região, você terá 
prioridade na expansão frente a qualquer 
novo interessado. Dessa forma, qualquer 
pessoa que queira montar um quiosque 
Fator 5 em uma região próxima a sua, você 
terá prioridade no ponto.

O investimento inicial é baixo, pois nossa 
operação é enxuta, focada no negócio e 
na experiência do consumidor.

O licenciado recebe orientações e planilhas 
de estudo de viabilidade do negócio no ponto 
escolhido e juntos definimos as expectativas 
de faturamento para a região.

O mercado de cosmético não para de crescer 
no Brasil. Segundo o Euromonitor já estamos 
na 4a posição mundial no consumo em 
perfumaria, e hoje a distribuição de pontos 
desse segmento dentro de shoppings está 
nas mãos de poucas marcas.

Seu desconto sobre os preços de venda 
dos produtos são de 65%, o que gera uma 
excelente margem de lucro.
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