
Lucratividade para seu bolso e 
satisfação para seus clientes.

TUDO NO MESMO 
BARCO!



SHOPPING CENTER
TAMBÉM É LUGAR DE CULINÁRIA 
ASIÁTICA DE QUALIDADE.

A culinária asiática é um dos grandes nichos do mercado de food service, conquistando consumidores que
prezam por uma alimentação leve, saudável e de qualidade. Investindo nessa premissa, desde 1992 a Jin Jin
vem conquistando cada vez mais espaço nessa categoria, com mais de 80 operações em shopping centers
em 12 estados pelo país.

Para fidelizar seus clientes, a rede Jin Jin oferece um cardápio exclusivo, variado e com preço justo,
entregando uma experiência gastronômica única. Além desses diferenciais, outra característica relevante da
marca é a preparação dos alimentos centralizada totalmente dentro da loja, permitindo total controle sobre a
qualidade dos alimentos utilizados, sempre frescos e selecionados.

Além de tudo isso, possuímos know-how para delivery, um diferencial cada vez mais atrativo para o público e
que tem um grande potencial de faturamento.

A Jin Jin faz parte do Grupo Halipar, detentor das marcas Griletto, Montana Grill e Croasonho. É considerado
hoje um dos maiores grupos do brasil, no segmento de alimentação.



O reconhecimento da marca Jin Jin pelas 
principais entidades de franchising do Brasil 
atesta a qualidade e credibilidade da marca. 
Além de ser a vencedora na categoria 
“Culinária Oriental” no 21º Prêmio Lojista 
Alshop em 2018, a rede recebeu, pelo 19º ano 
consecutivo, o “Selo de Excelência em 
Franchising” pela ABF - Associação Brasileira 
de Franchising. Outro importante 
reconhecimento foi o prêmio especial por ter 
garantido o selo de excelência durante 15 anos 
consecutivos, recebido em 2016.

Toda essa excelência mostra a qualidade e a 
segurança de investimento que uma marca de 
sucesso leva a seus franqueados.

CULINÁRIA
ASIÁTICA COM 
EXCELÊNCIA.



JIN JIN: 
UMA
REDE
QUE SÓ 
CRESCE.

AMAZONAS 
Manaus

BAHIA
Itabuna
Salvador
Vitória da Conquista

DISTRITO FEDERAL
Brasília

GOIÁS
Goiânia

MATO GROSSO DO SUL 
Campo Grande

MINAS GERAIS
Uberlândia
Varginha

PARAÍBA
João Pessoa

PARANÁ
Curitiba
Foz do Iguaçu
Londrina
Maringá

RIO DE JANEIRO 
São Gonçalo

SANTA CATARINA
Florianópolis

SÃO PAULO
Araçatuba
Araraquara
Barueri
Bauru
Botucatu
Campinas
Cotia
Franca
Indaiatuba
Itu
Jacareí
Jaú
Jundiaí
Limeira
Mogi Guaçu
Piracicaba
Presidente Prudente
Ribeirão Preto
Rio Claro
Santa Bárbara d’Oeste
Santo André
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
São Carlos
São João da Boa Vista
São José do Rio Preto
São Paulo
São Roque
Sorocaba

TOCANTINS
Palmas



INVISTA EM UM
NEGÓCIO SEGURO E
RENTÁVEL.
INVISTA EM UMA
FRANQUIA JIN JIN.

Faturamento
do segmento de 
franchising

Faturamento anual 
das lojas Jin Jin

O faturamento médio 
mensal das lojas Jin Jin é de 
R$ 130 mil e o faturamento 
da rede em 2018 foi de R$ 

155 milhões.



APOIO AO FRANQUEADO.
Os resultados são muito importantes para os nossos franqueados. Por isso, a Jin Jin oferece ferramentas e serviços que otimizam a produtividade e facilitam 
o fluxo de trabalho, deixando os objetivos do franqueado muito mais próximos de serem alcançados.

INTELIGÊNCIA EM LOGÍSTICA E OPERAÇÕES.
Fornecedores homologados, testados e aprovados dentro dos padrões de qualidade exigidos pela Jin Jin, condições especiais de negociação e valores 
diferenciados: além de todos os benefícios oferecidos, o franqueado ainda conta com mais esses diferenciais. Além disso, toda a rede Jin Jin trabalha com 
um Operador Logístico Exclusivo, deixando toda a operação ainda mais simplificada.



COMUNICAÇÃO QUE GERA LUCRATIVIDADE.
A Rede Jin Jin se reinventa a cada 
campanha publicitária, 
apresentando um calendário 
consistente de ações de 
marketing e comunicação, 
atraindo, fidelizando clientes e 
alavancando as vendas de todos 
os produtos da rede.



ESPECIALIDADES 
JIN JIN

Bentô

Uma apresentação diferenciada de refeições diárias, charmosa 
e com um toque sofisticado. Preparada com muito carinho.

Yakisoba

Três receitas exclusivas que já fazem grande sucesso em 
nossas lojas: Yakisoba Tradicional, Yakisoba de Legumes e 
Yakisoba de Frutos do Mar.

Temaki

Uma das estrelas do nosso cardápio, com mais de 20 opções e 
as mais variadas combinações.

Barcos, Sushis e Combinados

Barcos e combinados com Uramakis, Hossomakis, Niguiris, 
Sashimis... tudo com receitas exclusivas e ingredientes 
fresquinhos e selecionados.

Entradas

Deliciosas opções disponíveis em nosso cardápio com a 
qualidade Jin Jin: Baos, Rolinhos, Sunomono e Shimeji.

Poke Bowls

Uma onda que começou no Havaí, atingiu a Califórnia e chegou 
ao Brasil como uma forte tendência que veio para ficar.

Executivos, Frango e Carnes

Nossos deliciosos e suculentos pratos principais 
acompanhados de arroz primavera e legumes na manteiga.

Sobremesas

As tradicionais frutas carameladas e rolinhos doces são as 
deliciosas sobremesas do cardápio Jin Jin.

Buffet

O buffet da Jin Jin oferece uma variedade de produtos feitos na 
hora que trazem pratos que agradam a todos os gostos, como 
Frango com Laranja, Beef com Brócolis, Lombo ao Molho de 
Gengibre, Peixe ao Molho Apimentado, entre outros.



Tamanho médio da loja Loja instalada em shopping 
centers

Local de fácil acesso para 
clientes

Grande visibilidade

O PONTO 
COMERCIAL 

IDEAL



SOLIDEZ E RENTABILIDADE
EM UM NEGÓCIO PERFEITO PARA VOCÊ.
Quanto custa uma franquia Jin Jin?

A partir de R$ 440 mil*.

Qual é o valor da taxa de royalties?

5% do faturamento bruto.

Qual é o valor da taxa de propaganda?

2% do faturamento bruto.

Qual é o valor da taxa de franquia?

R$ 45 mil*.

Quantos funcionários são necessários
para minha franquia Jin Jin?

De 12 a 16 funcionários.

Qual é o faturamento médio de
uma unidade da rede Jin Jin?

R$ 130 mil.

Qual é o prazo de retorno?

A partir de 30 meses.

*Não inclui ponto comercial. Referência 
para uma loja de 40 m2 em 2019


