
CONHEÇA A MELHOR MICROFRANQUIA
DE LAVANDERIA DO BRASIL

A FRANQUIA DE 
LAVANDERIA
QUE CHEGOU PARA FACILITAR 
O DIA A DIA DAS PESSOAS
E QUE É UM EXCELENTE
NEGÓCIO PARA VOCÊ

INVESTIR

ÚNICA MICRO FRANQUIA DE LAVANDERIA 
DO BRASIL TRICAMPEÃ 4 ESTELAS E
5 ANOS INDICADA PELA REVISTA 
PEGN COMO UMA DAS MELHORES
FRANQUIAS DO BRASIL E MELHOR
C O L O C A D A  N O  S E G M E N T O  D E 
MICRO FRANQUIA DE LAVANDERIA 
EM 2020. SEGURANÇA E CREDIBILIDADE
PARA SEU INVESTIMENTO.

MIL
REAIS

DE INVESTIMENTO INICIAL*

 A PARTIR DE APENAS

SEJA UM FRANQUEADO!
(*) Condições sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Maiores informações e detalhamento disponíveis na COF.
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A LAVANDERIA

Toda a confiança e o profissionalismo que 
você espera para o suporte e o sucesso de 
sua franquia você encontra na Lavamais. 

VANTAGENS & DIFERENCIAIS

 
• Menor taxa de adesão do 
  segmento de lavanderias
• Royalties fixos
• Franquia 2 em 1, na sua loja  
  e 24 horas por dia no APP
• Baixo investimento inicial
• Sistema de gestão gratuito  
• 0% de taxa de propaganda  
• Treinamento completo e 
  facilidade de administração
• Ambiente on-line de apoio a
  documentos e marketing
• Auxílio na análise e
  aprovação do ponto

• Completo suporte de
  implantação e operação
• Acompanhamentos pré e 
  pós inauguração
• Mercado com grande 
  demanda por serviços
• Marca de presença forte
• Nome sugestivo ao negócio
• Serviço altamente vendável
• Rápido retorno do 
  investimento inicial
• Empresários experientes no 
  segmento de franchising
• E muito mais...

A correria da vida moderna, os imóveis cada vez menores, as dificuldades de encontrar e manter uma diarista para os serviços 
de lavanderia doméstica impactam no cuidado de nossas roupas do dia a dia. Correto? Temos certeza que sim. E por isso 
criamos a rede de franquia de lavanderias Lavamais.

Nas unidades da rede Lavamais, o cliente ao trazer suas roupas semanalmente, as deixa aos cuidados de nosso time de 
profissionais treinadas e capacitadas para dar toda atenção e carinho que elas merecem e que você certamente deseja. 
Exatamente como se fossem lavadas em casa. 

A Lavamais lava, seca, passa, dobra e embala as roupas dos clientes uma vez por semana. E elas vão prontinhas para o uso. 
Basta o cliente chegar em casa, tirar da embalagem, colocar no armário e pronto! E o melhor de tudo, a Lavamais é a lavanderia 
que o cliente paga por mês. Isso mesmo! Lavanderia semanal, qualidade garantida, pagando pouco e por mês. Tudo para trazer 
as pessoas mais tempo livre, menos preocupações e maior economia no dia a dia.

A FRANQUIA
A Lavamais iniciou suas atividades em 2015 e no final do mesmo ano lançou sua oportunidade de negócios para o mercado de 
franquias. Hoje já são dezenas de unidades contratadas em vários estados brasileiros e franqueados que encontraram na 
Lavamais sua franquia ideal para investir. Idealizada e administrada por experientes empresários do setor de franchising, a 
Lavamais traz em seu histórico toda a qualidade de uma franquia cuidadosamente formatada para levar aos seus investidores 
um negócio de forte demanda, com excelente potencial de retorno de capital investido, agregando excelente lucratividade na 
construção de um futuro financeiro seguro. Invista no seu futuro empresarial e seja nosso franqueado na sua cidade ou região!

AS MELHORES CONDIÇÕES DO SEGMENTO 

TAXA DE ADESÃO *

12MIL
REAIS

INVESTIMENTO NA MONTAGEM 

38MIL
REAIS

CAPITAL DE GIRO

9

LAVAMAIS LAVANDERIA FRANCHISING

RUA BARÃO DE GUAPI,147, CENTRO - BARRA MANSA/RJ

Central de Franquias Tel.: (24)3328-4067 / WhatsApp (24)98811-4067

E-mail: franquia@lavamais.com.br

 www.lavamais.com.br  

 

ROYALTIES FIXOS MENSAIS

1MIL
REAIS

(*) Consulte valores 

promocionais vigentes.

MIL
REAIS


	Página 1
	Página 2

