PROPOSTA DE FRANQUIA:
- Quer ser um(a) empresário(a) de Sucesso?
- Quer ter o seu Próprio Negócio?
- O Studio Grazzy Brugner ajuda você!
O Studio Grazzy Brugner é a escola de Pole Dance mais tradicional do Brasil. E neste ano de 2018 completa 10 anos
de vida sendo o pioneiro em diversas áreas da modalidade inclusive em Cursos de Capacitação, formando novos
instrutores na modalidade de Pole Dance a cada ano. A proprietária do Studio Grazzy Brugner, Empresária e
Professora de Educação Física Grazieli Brugner já capacitou mais de 1000 pessoas com sua metodologia de ensino. A
Modalidade está crescendo significativamente a cada ano e a quantidade de adeptos também. Hoje além da prática
da atividade física e dança em Escolas e Studios, contamos também com Campeonatos, Festivais, Seminários e
Congressos.

MODALIDADE: POLE DANCE
O Pole Dance é reconhecido na atualidade como uma das formas mais inovadoras de se exercitar e ao
mesmo tempo melhorar a autoestima, também reconhecido por alguns especialistas como uma TERAPIA FEMININA.
O Pole Dance além de trabalhar como uma atividade física completa, também combina movimentos de yoga,
pilates, circo e diversas danças trabalhando com a exercícios isométricos e respiratório. Esta atividade não necessita
ter uma estrutura física pré determinada e nem ter praticado nenhuma outra atividade anteriormente, basta
simplesmente ter força de vontade para se exercitar e ao mesmo tempo trabalhar o lúdico.
Esta nova atividade física permite queimar de 300 a 500 calorias, tonificando músculos, adquirindo força e
flexibilidade, melhorando coordenação, lateralidade e equilíbrio, sem contar que modela o corpo brincando.
POLE DANCE – Fortalece Corpo... Mente... Espírito... uma Atividade Física COMPLETA!
As aulas de Pole Dance normalmente são ministradas 2 vezes por semana em um período de 1 hora/aula por dia,
porém se a aluna já for praticante a mais de 3 meses e quiser praticar todos os dias não tem restrição. É incrível o
quanto as alunas sentem a diferença no corpo em apenas 3 meses de aula.
A Metodologia do Studio Grazzy Brugner de Pole Dance é composta por 5 módulos:
- Básico I, II, III – (postura, giros, bases coreográficas)
- Intermediário I – (giros de força, subidas, inversões)
- Intermediário II – (inversões acrobáticas, combos de giros)
- Avançado I – (transições, figuras acrobáticas e flexíveis)
- Avançado II - (transições, figuras acrobáticas e flexíveis)
A metodologia foi desenvolvida desde a aula experimental, como fidelizar nosso cliente, como dar suporte e atenção
para todos, alongamento, abdominais aéreos, combos de movimentos, montagem de coreografia e muito mais.
“Qualquer pessoa com experiência ou não na modalidade de Pole Dance pode participar deste programa, pois ele
foi criado para formar novos instrutores para o mercado de trabalho no qual ira expandir nos próximo 10 anos.
E temos todo o suporte necessária para ensinar cada um a ser um excelente instrutor e administrador”.

Modelo - Franquia Dilícia
- Studio Grazzy Brugner – Unidade Primavera – By Maria...
- O studio Grazzy Brugner é um grande incentivador e monta sua Unidade com Você.
- Investimento médio total: R$ 39.990,00

A partir de R$39.990,00 não incluindo o valor do ponto comercial e dependendo do formato da loja ou sala.
• No valor acima estão inclusos:
- Projeto Arquitetônico
- Projeto Técnico Complementar
- Comunicação Visual
- Construção
- Equipamentos (Barras Levit )
- Mobiliário

• Taxa de Franquia é o valor pago pelo franqueado á franqueadora pela utilização do Sistema de Franquia, nele
adquire-se o direito à:
- Utilização da Marca
- Aplicativo (APP)
- Manual de treinamento operacional
- Treinamento para os franqueados
- Assessoria por parte da franqueadora
- Clube de Vantagens para o Cliente
- Supervisão periódica
- Desenvolvimentos de novos produtos
- Departamento de Marketing
- Materiais de comunicação
- Contrato de 5 anos renovado automaticamente
* Clube de Vantagens para o Cliente é um site onde o Cliente pontua seus pagamentos dentro das Unidade do
Studio Grazzy Brugner trocando seus pontos por produtos e concorrendo a muitos prêmios.

• Retorno sobre o investimento
O prazo médio de retorno é previsto para ocorrer entre 18 a 36 meses. Este período poderá variar pois depende de
fatores como a localização, fluxo de pessoas, perfil dos clientes entre outros.

• Condições de franquia
- Royalties de 3% sobre o faturamento bruto
- Fundo de propaganda de 2% sobre o faturamento bruto
- Prazo de contrato de 5 anos
- Taxa de franquia R$ 10.000,00
- Taxa de repasse R$ 5.000,00
* Valor pago ao franqueador quando uma Unidade é vendida por seu franqueado.

• Faturamento médio
Pela formatação do negócio e baseado nos históricos da nossa Matriz, o faturamento médio é de R$ 12.500,00*
bruto, com a média de 50 alunas mês, mas salientamos que este valor varia em função de inúmeros fatores, como
localização, público da região e marketing.
* É importante ressaltar mais uma vez que estes valores não são garantia de faturamento, mas sim previsões
baseadas em históricos da rede. Cada caso deverá ser avaliado em função do mercado local e avaliação do ponto.

• Lucratividade
Sua lucratividade dependerá do faturamento bruto e principalmente das despesas operacionais, em média gira em
torno de 15% a 30% líquido.
Vale lembrar que estes percentuais são apenas referências baseadas nos históricos da rede. A atividade empresarial
envolve riscos e na franquia isto não é diferente, apenas podemos minimizá-los com o know how adquirido durante
os 10 anos no mercado pelo histórico da rede e pelo trabalho de todos os envolvidos.

• Infraestrutura MATRIZ
A sede da franqueadora está instalada na Cidade de Curitiba, onde o franqueado conta com toda a infraestrutura e
suporte necessário para o pleno funcionamento de seu negócio.
E em breve uma Unidade de Centro de Treinamento do Studio Grazzy Brugner será implantado na Cidade de São
Paulo - Capital

Modelo - Franquia Diva
- Studio Grazzy Brugner – Unidade Primavera – By Maria...
- O studio Grazzy Brugner é um grande incentivador e monta sua Unidade com Você.
- Investimento médio total: R$ 54.990,00

A partir de R$54.990,00 não incluindo o valor do ponto comercial e dependendo do formato da loja ou sala.
• No valor acima estão inclusos:
- Projeto Arquitetônico
- Projeto Técnico Complementar
- Comunicação Visual
- Construção
- Equipamentos (Barras Levit )
- Mobiliário

• Taxa de Franquia é o valor pago pelo franqueado á franqueadora pela utilização do Sistema de Franquia, nele
adquire-se o direito à:
- Utilização da Marca
- Aplicativo
- Manual de treinamento operacional
- Treinamento para os franqueados
- Assessoria por parte da franqueadora
- Clube de Vantagens para o Cliente*
- Supervisão periódica
- Desenvolvimentos de novos produtos
- Departamento de Marketing
- Materiais de comunicação
- Contrato de 5 anos renovado automaticamente
- Treinamento específico para oferecer o Produto – Capacitação em sua Unidade*
* somente para o modelo de Franquia Diva

* Clube de Vantagens para o Cliente é um site onde o Cliente pontua seus pagamentos dentro das Unidade do
Studio Grazzy Brugner trocando seus pontos por produtos e concorrendo a muitos prêmios.

• Retorno sobre o investimento
O prazo médio de retorno é previsto para ocorrer entre 18 a 36 meses. Este período poderá variar pois depende de
fatores como a localização, fluxo de pessoas, perfil dos clientes entre outros.

• Condições de franquia
- Royalties de 3% sobre o faturamento bruto
- Fundo de propaganda de 2% sobre o faturamento bruto
- Prazo de contrato de 5 anos
- Taxa de franquia R$ 17.000,00
- Taxa de repasse R$ 7.500,00
* Valor pago ao franqueador quando uma Unidade é vendida por seu franqueado.

• Faturamento médio
Pela formatação do negócio e baseado nos históricos da nossa Matriz, o faturamento médio é de R$ 20.000,00*
bruto, com a média de 50 alunas e de 5 a 10 capacitações mês, mas salientamos que este valor varia em função de
inúmeros fatores, como localização, público da região e marketing.
* É importante ressaltar mais uma vez que estes valores não são garantia de faturamento, mas sim previsões
baseadas em históricos da rede. Cada caso deverá ser avaliado em função do mercado local e avaliação do ponto.

• Lucratividade
Sua lucratividade dependerá do faturamento bruto e principalmente das despesas operacionais, em média gira em
torno de 15% a 30% líquido.
Vale lembrar que estes percentuais são apenas referências baseadas nos históricos da rede. A atividade empresarial
envolve riscos e na franquia isto não é diferente, apenas podemos minimizá-los com o know how adquirido durante
os 10 anos no mercado pelo histórico da rede e pelo trabalho de todos os envolvidos.

• Infraestrutura MATRIZ
A sede da franqueadora está instalada na Cidade de Curitiba, onde o franqueado conta com toda a infraestrutura e
suporte necessário para o pleno funcionamento de seu negócio.
E em breve uma Unidade de Centro de Treinamento do Studio Grazzy Brugner será implantado na Cidade de São
Paulo - Capital

Estrutura Unidade - Franqueador:
- 8 barras de Pole Dance Inox, Estática/Giratório(trava simples) marca Levit para uma altura de 2m80 à 4m;
- Até 15 metros quadrados de Espelho parede única e mais espelhos complementares se necessário;
- Aparelho de Som até 150 watts RMS;
- 2 Ventiladores preto de pedestal;
- 8 colchonetes modelo padrão;
- 5 Pôster metodologia franqueador tamanho A3;
- Moldura: -Metragem Espelho -Moldura Pôster;
- Mesa recepção modelo em L cor preta;
- Cadeira Recepção Modelo Escritório Giratória;
- 2 puffs quadrados vermelhos (cliente);
- 1 Armário de produtos tamanho padrão 2 araras + 8 colmeias;
- 2 Armários colmeia 4 lacunas cada um na cor preta;
- 10 metros Led Branco;
- Adesivo Logo com aproximadamente 100mts a 3mts de largura e altura proporcional ao espaço;
- 1 metro quadrado de adesivos SGB;
- 1 cesta branca de Plástico para álcool;
- 4 suportes de álcool;
- 20 toalhas pretas bordadas pequena.
- 2 vasos pequenos de vidro e 2 rosas de madeira vermelha; Decoração.

Assessoria:
- Inauguração do Local com Fotógrafo e Coquetel;
- Manutenção do Site Matriz e Unidades;
- Manutenção e treinamento do Aplicativo;
- Vídeos Aula com Grazzy Brugner anual:
- 6 Vídeos / Aulas de Pole Dance com 1hora de duração;
- 6 Vídeos / Aulas de movimentos específicos com 1hora e meia de duração;
- 2 Vídeos workshop Coreografia anual;
- Apostila impressa da Metodologia atualizada anualmente;
- Agenda e Calendário anual;
- Flyers institucionais;
- Campanhas Publicitárias;
- Planejamento e aplicação de Banca de Níveis para as Alunas;
- Certificado Banca de Níveis;
- Modelo Contrato Aluno(a)
- Reciclagem 1 vez por ano no Centro de Treinamento em São Paulo
- Projeto Festivas – Formatação Padrão

•

Importante:

- Disponibilidade da presença da Professora e Empresária Grazzy Brugner para: cursos, workshops e festivais,
verificar disponibilidade em sua agenda e solicitar orçamento para os mesmos;
- Qualquer outra assessoria não citada nesta proposta, favor solicitar orçamento pelo email:
grazzy@studiograzzybrugner.com.br

Franqueado:
- Realizar cadastro junto a Proposta do Modelo de Franquia;
- Realizar cadastro no MEI (Microempreendedor individual);
- Alugar sala com no mínimo 50mts quadrados e de 2m80 à 4mts de altura;
- Aluguel entre R$ 1.000,00 a R$ 4.500,00 no Máximo*
- 1 Banheiro com Chuveiro (Mínimo);
- Pintura Branca Neve Suvinil;
- Telefone Celular para ficar na recepção do Studio. Não é obrigatório ter número fixo.
- Wifi para os clientes;
- Computador;
- Material de escritório;
- Material de Limpeza;
- Suporte papel toalha e sabonete;
- Piso em Paviflex na cor Cinza, 50 a 60 metros quadrados por conta do franqueador; Acima desta metragem valor a
ser incluído na proposta da Unidade Franquia;
* Valor de aluguel sugerido para receita, porém respeitar valores da localização, público da região e cidade.

•

Ar condicionado sob responsabilidade do Franqueado.

Produtos Grife Grazzy Brugner:
Lançamento em março/2018
• A Grife Grazzy Brugner têm uma variedade de Produtos relacionado a marca, e sua franquiada poderá vender
todos os itens com uma margem de lucro significativa.
- Tops / Shorts / Meias / Joelheira / Munhequeira
*PRESENTE* Na compra da Franquia você receberá R$ 800,00 em produto no valor de atacado para a venda.
* O Franqueador permite que você venda outras marcas em sua Unidade com um formato de padrão de qualidade.

