Franquia

A maior e principal rede de franquias do Brasil
focada em produtos para o artesanato
Conhecida como "Supermercado do Artesanato”,
a Center Panos é hoje a maior rede de artesanato
do Brasil que disponibiliza num ambiente único,
um variado mix de produtos para o mercado,
além de oferecer capacitação, geração de renda
e arte terapia aos seus clientes.
Com 20 anos, a Center Panos se consolidou
como líder no mercado, sendo pioneira no sistema de franchising do País no ramo de artesanato
e a única do segmento a ser credenciada a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Nossa
História

ABF
2002

1° Loja em
Sumaré - SP

2014

Reconhecida e homologada
pela ABF - Associação
Brasileira de Frachising

2020

Adquiriu uma
distribuidora
de produtos

2021

47
Unidades

2022

Recebemos o selo
de Excelência em
Franchising

O Mercado
Hoje o mercado do artesanato
movimenta mais de 50 bilhões por
ano, segundo dados do Sebrae.
Além de ser uma forma de muitas
pessoas, como: crianças abandonadas, portadores de deficiência,
desempregados, presidiários e
idosos serem inseridas na sociedade. Em todo o País, cerca de 8,5
milhões de brasileiros fazem do
artesanato o seu pequeno negócio, segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

Setor que continuou
crescendo ano após ano!

20 Anos de
atuação no
segmento
Equipe de
consultores
permanente

Marketing e
Assessoria de
Imprensa
Produtos de
marca própria

Negócio
Inovador

Nossos
Diferenciais

Equipe
especializada
em artesanato

Apoio na
escolha do
ponto e projeto

Distribuidora
própria e central
de negociação
de compras

Software
de gestão
do negócio

Dois negócios
em um só!
Nossas lojas contam com um
amplo mix de produtos para
diversas técnicas de artesanato
e ateliês de cursos, onde você
ganha também com a capacitação de seus clientes.

Terapia Ocupacional

Fatores Sociais De Mercado

Mais do que trabalho ou hobby, a terapia artesanal é uma
forma de aliviar o estresse e viver melhor. Agulhas, tecidos
e linhas: elas podem fazer uma completa higienização
mental e salvam milhares de pessoas diariamente do tédio
e da depressão. Segundo o Ministério da saúde, 18.8
milhões de pessoas sofrem com crise de ansiedade no Brasil
e uma das principais fontes de cura é o artesanato.

O mercado do artesanato auxilia em setores distintos,
agregando benefícios aos seus clientes, tais como:

Todas as lojas da rede Center Panos possuem ateliês, onde
são ministrados cursos e workshops com artesãos renomados do segmento, com valores acessíveis e indicando a
compra de todos os materiais na própria loja.

Pedagógico

Social

Geração de renda.

Artístico e Cultural

Crescimento no aperfeiçoamento intelectual.
Auxilia na aprendizagem e exercita a criatividade.

Terapêutico e Psicológico

Recomendado como terapia ocupacional.

Mix de Produtos
Conhecida como "Supermercado do Artesanato”, a
Center Panos disponibiliza num ambiente único, o
maior mix de produtos para o mercado. São produtos de altíssima qualidade com preços extremamente
competitivos, dentre eles:
• Aviamentos;
• Cama, mesa e banho;
• Decoração e presentes;
• Linhas, lãs e barbantes;
• Material artístico;
• Máquinas de Costura e acessórios;
• MDF;
• Sacarias;
• Tecidos

Os produtos de marca própria
são os grandes diferenciais da
Center Panos, sendo possível
somente devido ao volume de
compras de uma cadeia de
lojas.

Distribuidora própria auxilia
na logística junto aos fornecedores de todos os segmentos,
reduzindo custos e processos.

Negociações centralizadas e
diferenciadas são feitas pela
franqueadora para a rede de
lojas com todos os fornecedores, alcançando melhores condições comerciais.

Nossas Unidades
A rede da Center Panos
atualmente é formada por
52 lojas; 47 em operação e
05 que serão inauguradas
em breve!

Localização das Lojas
A nossa equipe de consultores acompanha todos os passos da
implantação da nova loja e o processo já se inicia na escolha do
ponto comercial, onde é realizada uma análise de posicionamento
do espaço dentro da região pretendida, buscando encontrar:
• Fachada visível;
• Fácil localização;
• Facilidade de estacionamento;
• Fluxo natural de pedestres ou veículos;
• Proximidade com empresas âncoras ou orgãos públicos.
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Divulgação
A Center Panos investe para colocar seu franqueado e marca sempre em destaque, por isso busca estar presente em
mídias conceituadas no setor através da inserção de merchans em rádio e TV, anúncios em revistas especializadas, PDV
(Ponto de Venda), ações publicitárias, relações públicas, assessoria de imprensa e ações em mídias sociais.

Peças de
Divulgação

POR QUE INVESTIR?
Listamos alguns motivos para você investir em
uma franquia Center Panos:
• Há mais de 20 de anos de mercado;
• Modelo de negócio à prova de crise;
• Maior rede de artesanato do país;
• Benefícios em compras e taxas de cartão;
• Diversificação dos produtos e setores;
• Melhores marcas do mercado;
• Marcas próprias;
• Distribuidora exclusiva para rede;
• Marketing e consultoria de campo estratégica;
• Mercado em amplo crescimento.

Investimento
Tamanho da Loja

60m2

Taxa de Franquia

R$ 50.000,00

Padronização

R$ 124.500,00

Estoque Inicial

R$ 87.500,00

Capital de Giro

R$ 88.000,00

Investimento Total

R$ 350.000,00

Retorno do Investimento

Entre 24 e 36 meses

Taxa de Royalties

5% do faturamento bruto

Fundo de Marketing

1% do faturamento bruto

Lucratividade de 10% a 15%

Seja um Franqueado!
www.franquia.centerpanos.com.br
R. Maria Monteiro, 852 - Campinas / SP
expansao@centerpanos.com.br
facebook.com/centerpanosfranquias
centerpanosfranquias

Visite nosso site!

(19) 99904-7632

