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Público alvo:

A, B, C

Payback (retorno previsto)

8 a 24
meses*

Ponto de Equilíbrio

6 a 8
meses* ou 8% do faturamento

/mêsR$ 2.200,00 Loja de Rua ou
Shopping Center

a partir de 40m²

*estimativa *estimativa PONTOS COMERCIAIS

A Beryllos trabalha com serviços de luz intensa pulsada. Com o equipamento mais moderno e tecnológico que existe no mercado, a 
marca realiza procedimentos para REJUVENESCIMENTO DA PELE, FOTODEPILAÇÃO, CLAREAMENTO DE OLHEIRAS E 
MANCHAS, TRATAMENTO DE ROSÁCEAS, ACNES, RUGAS , entre outros.
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POR QUEPOR QUE
FRANQUIA?FRANQUIA?

A franquia apresenta menor risco. É um tipo de 
empreendimento que tem uma resposta rápida. 

Ao adquirir uma franquia você não precisa se 
preocupar em como será o layout, a decoração, 
o modelo de sua loja. Tudo isso já foi estudado, 
desenvolvido e preparado para você, basta 
seguir corretamente os passos indicados pela 
franqueadora.

Outra vantagem é que, para comprar uma 
franquia, os bancos concedem crédito mais 
facilmente se comparado à solicitação de 
crédito para um empreendimento independente.
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Baixo custo operacional

Fácil operação

Departamento de Marketing

Consultoria de campo

Treinamento exclusivo

Serviço de
Atendimento
ao Franqueado

TREINAMENTO DE EQUIPE

SAF
Orientações comerciais e gerenciais

Por se tratar de serviços inovadores e 
exclusivos, é oferecido treinamento 
especializado para as colaboradoras 
com a �nalidade de manter o padrão e 
seguir o know-how da franqueadora 
no mercado.

Acompanhamento da Unidade 
no período de pré-implantação 
e pós implantação
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Capital disponível
para investimento.

Liderança, dinamismo,
empreendedorismo,
e dedicação.

Capacidade
de trabalho e
gestão de equipe.

INVESTIMENTO GESTÃO

CARACTERÍSTICAS



REFERÊNCIA NO MERCADO FRANCHISING
Modelo de negócio sólido e rentável

Os brasileiros são vaidosos e isso justi�ca o crescimento constante do mercado de estética e 
beleza. Em 2017, este segmento teve um crescimento de quase 3% enquanto outros setores 
sofriam com a retração econômica, segundo a Associação Brasileira de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos. Segundo a entidade a projeção para este ano deve ser maior.

No ano de 2016 em que o assunto mais falado no Brasil foi a tão temida crise, produtos e 
serviços de estética cresceram acima do PIB (Produto Interno Bruto), rendendo cerca de 
R$50 bilhões, tornando-se um dos mercados mais promissores para investimento.

As boas perspectivas de crescimento seguem amparadas na busca dos consumidores 
por uma identidade única, embasada na vaidade do povo brasileiro, que já ocupa o 
terceiro lugar no ranking do consumo dos produtos/serviços de beleza perdendo 
apenas para os Estados Unidos e China.

Dados apontam que em um período de 5 anos, 80% dos negócios abertos de forma 
independente fecham, enquanto apenas 15% no formato de franquia encerram as 
atividades. 

(Fonte: Sebrae / ABF / ABIHPEC).

Destaque inovação ABF 2017
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COMO TUDO 

COMEÇOU
O que há de mais MODERNO e TECNOLÓGICO no mercado. A luz intensa 
pulsada (LIP) corresponde a emissão direta de energia por �ashs de luz 
aplicada diretamente sobre a pele do cliente. Isso representa grande avanço 
tecnológico nos tratamentos estéticos, como a remoção de pelos sem 
lesões à pele e fotorrejuvenescimento. Nos procedimentos com luz pulsada, 
oferecemos um serviço seguro e não invasivo, programado ao tipo de pele 
do cliente, obtendo excelentes resultados estéticos e um alto grau de 
satisfação, com protocolos exclusivos, testados e com e�cácia 
comprovada.

UM CENTRO ESTÉTICOUM CENTRO ESTÉTICO
COMPLETO!COMPLETO!
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• CELLULITE CONTROL

• REDUÇÃO DE MEDIDAS

• LIFTING CORPORAL

• LIFTING DE SEIOS

• TERAPIA DE ESTRIAS

• DEPILAÇÃO DEFINITIVA

• TERAPIA DE ACNES

• SUAVIZAÇÃO DE OLHEIRAS

• TRATAMENTO DE RUGAS

• REJUVENESCIMENTO FACIAL

• CLAREAMENTO DE MANCHAS

• TERAPIA VASCULAR

• TERAPIA PARA ROSÁCEAS
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O INVESTIMENTO

LOJA DE RUA /
LOJA DE SHOPPING

R$ 243.520
+ V ARIÁVEIS

40m²



Venha fazer parte do nosso time . 

BERYLLOS12 9 8116 7801 | 12 9782 8528
expansao@go2franquias.com


