Dossier Informativo

Limpezas

Franchising
Aplicação inovadora

A Limpeza do Futuro

Quem somos?

A MASTER CLEAN é uma empesa de limpeza
inovadora, pertencente ao Grupo Master.

Numa altura em que o tempo é um recurso cada
vez mais escasso, a MASTER CLEAN
disponibiliza um serviço de limpeza rápido e
eficaz, preocupando-se com a comodidade e
qualidade de vida dos seus clientes.
Possui uma aplicação móvel exclusiva que
facilita todo o processo, permitindo prestar um
atendimento personalizado a todos os clientes e
garantindo um serviço de excelência.

O serviço de qualidade aliado a preços
competitivos, faz com que a MASTER CLEAN
tenha sempre clientes satisfeitos. É esta relação
qualidade/preço que faz com que se destaque
de todas as outras. O nosso objetivo principal é
que o cliente tenha vontade
de voltar,
apostando
por
isso
num
atendimento
profissional, do primeiro ao último minuto.

A MASTER CLEAN possui atualmente uma
unidade própria, em Odivelas (Lisboa), e em
breve abrirá no Porto.

MASTER CLEAN: Um compromisso com o seu bem-estar!

Os nossos serviços
Na MASTER CLEAN, pode encontrar uma
variedade de serviços com a qualidade que só
um grupo de prestígio como o nosso lhe pode
oferecer.
A MASTER CLEAN disponibiliza aos seus
clientes os seguintes serviços:
• Limpezas domésticas
• Limpezas industriais
Sempre atenta às necessidades do mercado, a
MASTER CLEAN é inovadora numa série de
produtos e serviços que oferece, tendo para
esse efeito efetuado várias parcerias com
diversas entidades espalhadas por todo o país.

A MASTER CLEAN tem como lema principal “A
Limpeza que brilha”. É assim que se identifica perante
os clientes que procuram os seus serviços.

Na MASTER CLEAN pretende-se evidenciar o quão
gratificante pode ser o ato de oferecer produtos e
serviços de qualidade. E, sem sair do conforto de sua
casa, os clientes podem marcar a sua limpeza pela
aplicação MASTER CLEAN.

Um franchising inovador

O Franchising
Após oito anos de construção de uma imagem forte e de prestígio, a
MASTER CLEAN começa agora a sua expansão e crescimento
através do sistema de franchising.
O sucesso dos franchisados reflete-se no sucesso da Master Clean,
como tal é oferecido todo o apoio que necessitem e um know-how
exclusivo, que permitirá aos franchisados iniciarem o próprio negócio
com a segurança de um conceito já estruturado e com provas dadas
no mercado.
A expansão em franchising, permite o crescimento sustentado do
negócio e uma maior proximidade do cliente final, de uma forma
eficaz, eficiente e com um atendimento personalizado.
.

O Franchising
Plano de Investimento
Direitos de entrada

5.000 €

Adaptação das infraestruturas

0

Equipamento informático

0

Equipamento básico

0

TOTAL DO INVESTIMENTO

5.000 €

Royalties

100 € / mês (por equipa)

Taxa de publicidade

50 € / mês (após o primeiro ano)

O Franchising
PERFIL DO FRANCHISADO

•
•
•
•
•

Empreendedor
Líder
Atitude
Paixão pelo negócio
Dedicação exclusiva
VANTAGENS PARA O FRANCHISADO
• Conceito inovador com provas no
mercado
• Diferenciação através da app
• Alta rentabilidade com baixo
investimento
• Formação inicial
• Formação contínua
• Apoio contínuo
• Zona geográfica exclusiva
• Oferta de smartphone

Agora também pode fazer parte da nossa rede!
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