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Somos uma rede de franquias especializada 
em capinhas, películas e acessórios em geral 
para smartphones e tablets. Nascemos do de-
sejo do Grupo ATNZO de ajudar pequenos e 
médios empreendedores a terem seu próprio 
negócio, levando excelência em produtos, ser-
viços e atendimento.

Nosso Objetivo é ocupar um espaço no seg-
mento da comunicação, informática e  eletrô-
nicos, dentro do mercado de franchising, nos 
tornando referência no ramo. Afinal, proporcio-
namos aos franqueados suporte que possibili-
ta alcancar o melhor desenpenho comercial, 
operacional e financeiro

QUEM
SOMOS
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4° Maior mercado 
de franquias do mundo
2.668 redes de Franqueados
156.798 Unidades Franqueadas
Faturamento R$529 Bilhões 
(2018-2020)
Gera 1,192 milhões de empregos 
diretos e 2,5 milhões de empregos 
indiretos

Franchising
Brasileiro

Fonte: 
https://canaltech.com.br/smartphone/mercado-de-celulares-deve-
-crescer-11-em-2021-aposta-a-consultoria-gartner-178496/

Hoje há 424 milhões de dispositivos  

digitais em uso no Brasil, uma média  

de 2 dispositivos digitais por  

habitante.

DADOS DO

MERCADO
Hoje há 424 milhões de dispositivos 
digitais em uso no Brasil, uma média 

de 2 dispositivos digitais por 
habitante.
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Mude de 
vida
Ter uma franquia Me Salva será o 
primeiro de muitos sonhos reali-
zados a partir daqui, nossa opera-
ção facilitada e suporte ao fran-
queado vão te ajudar a chegar 
ainda mais longe! 

COnquiste sua 
independência
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VALIDAÇÃO

ESTRUTURA

MARCA

Suporte

Treinamento

motivos para
investir em
franquias

Cortando o risco do amadorismo do 
mapa, ao escolher abrir uma franquia 
você terá a garantia de um negócio 
que já foi testado e sofreu as devidas 
alterações para conquistar um know-
-how de respeito. Ou seja, há maior 
chance de colher bons frutos.

Os modelos de negócio franqueados 
já vêm com uma estrutura pronta para 
ser replicada. Por isso, você terá auxílio 
tanto na montagem do espaço físico, 
quanto nos direcionamentos de prá-
ticas e comportamento, tanto no pós-
-venda quanto ao funcionamento total 
do negócio.

Aqui você já vai trabalhar com uma 
marca pronta e desenvolvida especial-
mente para a empresa. Isso quer di-
zer que, com sua entrada, não haverá 
preocupação em iniciar um nome do 
zero, já que toda a identidade visual e 
posicionamento estarão estabelecidos.

O papel da franqueadora é te oferecer supor-
te em todos os momentos de necessidade. 
Por isso, sua empresa nunca estará sozinha 
durante a jornada de crescimento. Passan-
do pelo contrato até a inauguração e, poste-
riormente, com o andamento dos negócios, 
sempre haverá pessoal treinado à sua dispo-
sição.

Você e sua equipe receberão treinamen-
tos para que o desenvolvimento do negócio 
ocorra da melhor forma possível. Vale apontar 
que os cursos de capacitação são contínuos 
para que seu time esteja sempre atualizado e 
pronto para superar os novos desafios, mais 
uma vez mostrando que o suporte da fran-
queadora estará sempre ao seu lado.
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MODELO 
quiosque 
INVESTIMENTO INICIAL : R$59.000,00 
ÁREA DE PONTO 6 A 9M- 
MOVIMENTAÇÃO MÉDIA : R$35.000,00 
ROYALTIES: 1 SALÁRIO 
PUBLICIDADE: MEIO SÁLARIO 
RETORNO DE 10 A 16 MESES
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