Apresentação Franquias

Somos a Farmaup
conectamos quem precisa comprar
produtos farmacêuticos a quem quer
vender por delivery. Nosso modelo de
licença oferece excelentes ferramentas
em um campo ainda pouco explorado
com grande potencial de crescimento.
Além disso, cerca de 70% do trabalho
e dos custos ficam com a gente, assim,
você pode gerenciar sua praça de onde
quiser e com horários flexíveis.

Como
Através da nossa plataforma, os clientes podem procurar pelo seus
produtos e fazer pedidos rapidamente. Temos muita tecnologia por
trás. A experiência do usuário é projetada por nossos designers e
programadores. A união destas áreas nos leva à uma visão de que
cada detalhe importa, desde a posição exata de um botão na tela, o
tamanho das fotos, até a velocidade de processamento das
informações.
Apostamos muito em simplicidade, visual minimalista e eficiência na
hora de ajudar o usuário a pedir sua comida sem falar ao telefone.
Todos os pedidos chegam para a farmácia através do Farmaup Ads,
nossa plataforma que é acessada diretamente da farmácia.
São milhares de pedidos por mês!!

Como
Além do aplicativo, temos uma versão desktop/website que
atende o usuário caso esteja no computador ou com pouca
memória no celular (tudo é responsivo e se adapta a tela em que o
usuário está acessando).

Onde tudo acontece
O painel da farmácia foi estruturado pra trazer praticidade ao
dia-a-dia caótico do delivery.
A farmácia abre/fecha sua loja on-line no Farmaup, controla
seu, recebe seus pedidos, tem relatórios de resultado, etc.

Vendedor 24h
Dinheiro é importante, mas não é tudo. O que as farmácias querem é alguém que realmente vista a
camisa por eles. E nossos interesses estão alinhados. Não vendemos nada diretamente as farmácias,
somos apenas um facilitador, um representante, com o único objetivo de gerar resultados para nossos
parceiros!
Diminuindo custos
Para cada venda gerada pela sua própria estrutura, a farmácoa tenta diluir
seus custos com pessoal, aluguel, tecnologia, água, luz, telefone e matéria
prima, além dos investimentos em marketing tradicionais como panfletos,
outdoor e rádio. Nossa plataforma entra como um canal adicional de vendas,
sem custos para a estrutura da farmácia.
Mais vendas
O Farmaup permite alavancar vendas sem aumentar o custo fixo da
farmácia. É uma venda “limpa” e altamente lucrativa para o parceiro

Desafio
O inimigo a ser batido em nosso mercado: de cada 10 pedidos de delivery realizados no Brasil, 9 ainda
são feitos pelo modo tradicional, pelo TELEFONE, mas este cenário está mudando rapidamente.
Linha telefônica liberada
Farmácias trabalham em constante caos em horários de pico. Os pedidos via
telefone chegam ao mesmo tempo e normalmente há uma grande perda de
pedidos devido à linhas ocupadas. O Farmaup resolve este problema para a
Farmácia, levando pedidos extras sem ocupar seu telefone.
Otimizando o delivery
Para cada pedido realizado pelo usuário na plataforma, o Farmaup ganha
uma comissão. Os preços dos produtos no Farmaup são os mesmos das lojas
físicas, isso é obrigatório. Esta é a principal fonte de faturamento da empresa,
comissões sobre os pedidos realizados na plataforma

R$ 0,99 é a comissão do Farmaup em cada pedido

Cadastro rápido
Para cadastrar a farmácia é muito
simples e rápido, não precisa da
tabela de preços e produtos.

Retorno direto e mensurável
Você tem um painel administrativo
onde você acompanha todos os
pedidos das suas farmácias
cadastradas no sistema.

Fonte de receita
O faturamento se dá pela comissão
dos pedidos realizados pelo app
ou site e também uma mensalidade
cobrada a farmácia.

TOTAL DE VENDAS

Genérico Representa

3.257,30

20.44%
Visualizar detalhes

Gráfico de vendas

15 Mai

19 Mai

22 Mai

25 Mai

Quem somos
O Farmaup é a plataforma que vem revolucionando a maneira
de pedir produtos da farmácia. Você não precisa mais procurar
números de telefone em imãs de geladeiras ou fazer pesquisa
de preços em várias farmácias. O Farmaup conecta as melhores
condições e deixa você , à distância de um clique, das melhores
farmácias. Com o Farmaup, você cria sua lista de produtos, envia
para as farmácias que atende onde você está e você recebe todos
os preços e escolhe o melhor para você! Em poucos passos você
faz o pedido e aguarda que a farmácia realize a entrega no seu
endereço. É prático e seguro!

Missão
Aumentar o poder de escolha do
consumidor para realizar a melhor
experiência de consumo otimizando
tempo e dinheiro por meio de
inovação e inteligência.

Visão

Ser o maior delivery de produtos de
farmácia da América Latina,
potencializando as relações de
consumo.

Diferenciais

Rápido Retorno
O investimento inicial pode ser
recuperado nos primeiros meses.

Home Based

Alta Aceitaçao

Não necessita de ponto comercial Se tem um alto índice de aceitação
sendo possível operar seu negócio comercial, pois suporta farmácias de
por meio de uma operação
todos os portes à um grande fluxo de
Home Based.
pessoas diariamente.

Baixo Investimento

Baixo Custo

Baixo Investimento comparado
a outros tipos de franquias.

Custo operacional baixo tendo um
modelo de negócio sem necessidade
de custos com equipe e estoque.

Serviço de Atendimento as Franqueado
Suporte Técnico

Comunicação

A rede se faz presente e disponível
em diversos meios de comunicação
com seus franquiados, sem que
necessário.

Criação de campanhas institucionais,
promocionais e comerciais, peças de PDV
e investimentos recorrentes no meio
digital para a divulgação da marca e
suas novas unidades.

Treinamento
A rede oferece suporte completo,
presencial e/ou online aos franqueados
com módulos de conhecimento
e programas de reciclagem, no qual
abordam situações rotineiras da franquia,
vendas e demais assuntos pertinentes
ao negócio.

Kit do Franquiado

Nº CONTRATO

Termos de Adesão às Condições Gerais de Contratação da
Farmaup Gerador de Pedidos On Line LTDA.
TOTAL DE VENDAS

Genérico Representa

3.257,30

20.44%
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IV - FINANCEIRO
DETALHAMENTO DO CONTRATO

COMISSÃO PEDIDOS
FARMAUP

0,99

R$

Últimos pedidos

Data

Produto

Detalhes

RESPONSÁVEL FINANCEIRO

TELEFONE RESPONSÁVEL FINANCEIRO

E-MAIL RESPONSÁVEL FINANCEIRO

13/02/2016

Móbile

PARACETAMOL 750MG COM 20 COMPRIMIDOS - EMS - GENÉRICO

ENDEREÇO DA FARMÁCIA

13/02/2016

PARACETAMOL 750MG COM 20 COMPRIMIDOS - EMS - GENÉRICO

Painel Administrativo
E-mail e Assinatura de e-mail
Flyer
Flyer de Prospecção
Cartão de Visita
Contrato
Manual de Operações
Adesivo para Anunciante

OUTRO

Á contratante concorda e está ciente da forma de pagamento e taixas de
pedidos praticados pelo Farmaup

Apresentação Comercial
Placa de Checkout

CELULAR RESPONSÁVEL FINANCEIRO

ENDEREÇO DE COBRANÇA

,

DE

DE

ASSINATURA CONTRATANTE
ASSINATURA FARMAUP GERADOR DE PEDIDOS ON LINE LTDA.
Nome: Tadeu Rangel Chagas
Cargo: Diretor

TESTEMUNHA
Nome:
CPF:
END. RES.

RG:

Perfil do Franqueado

Empreendedor
Com aptidão nas áreas
Comercial
Operacional
Gerencial

Esse é você?

Investimento
Região até 80 mil
habitantes

R$8.00,00

Royalty: 10%
Taxa de Marketing: 4%

Sendo 50% na assinatura do contrato e o outro
50% na abertura da cidade.

Previsão do
Retorno do
Investimento:
3 a7 meses

Farmácias

Pedidos/dia

Comissão

Mensalidade

Faturamento bruto mensal

Pessimista

10

5

R$0,99

R$89,90

R$2.384,00

Realista

20

10

R$0,99

R$89,90

R$7.738,00

Otimista

30

15

R$0,99

R$89,90

R$16.062,00

Região de 80 a 150 mil
habitantes

R$15.00,00
Sendo 50% na assinatura do contrato e o outro
50% na abertura da cidade.

Royalty: 10%
Taxa de Marketing: 4%

Previsão do
Retorno do
Investimento:
3 a7 meses

Farmácias

Pedidos/dia

Comissão

Mensalidade

Faturamento bruto mensal

Pessimista

20

5

R$0,99

R$89,90

R$4.768,00

Realista

30

10

R$0,99

R$89,90

R$11.607,00

Otimista

40

15

R$0,99

R$89,90

R$21.416,00

* Contempla Kir Farmaup o qual possui materias promocionais de atuação
de pontos de venda para uma população de até 150 mil pessoas.

Investimento
Região de 150 a 250 mil
habitantes

R$18.00,00

Royalty: 10%
Taxa de Marketing: 4%

Sendo 50% na assinatura do contrato e o outro
50% na abertura da cidade.

Previsão do
Retorno do
Investimento:
3 a7 meses

Farmácias

Pedidos/dia

Comissão

Mensalidade

Faturamento bruto mensal

Pessimista

30

5

R$0,99

R$89,90

R$7.152,00

Realista

40

10

R$0,99

R$89,90

R$15.476,00

Otimista

50

15

R$0,99

R$89,90

R$26.770,00

Região de 250 a 350 mil
habitantes

R$20.00,00
Sendo 50% na assinatura do contrato e o outro
50% na abertura da cidade.

Royalty: 10%
Taxa de Marketing: 4%

Previsão do
Retorno do
Investimento:
3 a7 meses

Farmácias

Pedidos/dia

Comissão

Mensalidade

Faturamento bruto mensal

Pessimista

40

5

R$0,99

R$89,90

R$9.536,00

Realista

50

10

R$0,99

R$89,90

R$19.345,00

Otimista

60

15

R$0,99

R$89,90

R$32.124,00

* Contempla Kir Farmaup o qual possui materias promocionais de atuação
de pontos de venda para uma população de até 150 mil pessoas.

Sua Responsabilidade

Investimento em Marketing: é o que garante
um bom desenvolvimento da praça, sendo ele
todo administrado pela nossa equipe e
totalmente revertido em anúncios locais nas
redes sociais.

Vendas: Visitar as farmácias parceiros e vender
a solução de pedidos online do Farmaup para as
farmácias da sua cidade.

Cadastro de Cardápios: Cadastrar e manter
atualizado os dados das farmácias parceiras.

Pós Vendas - Lojas: Treinamento e suporte local
as farmácias, acompanhando mensalmente os
relatórios de vendas de suas lojas, sempre em
busca de promoções exclusivas.

Nossas Responsabilidades
Negócios: Desde o primeiro momento, nossa
equipe irá acompanhar o andamento e
crescimento de sua praça, analisar dados e
sugerir estratégias.
Marketing: Administração do seu investimento,
criação/publicação de campanhas e
engajamento nas redes sociais,
acompanhamento de resultados.
Produto: Manutenções, atualizações e
desenvolvimento dos aplicativos e painéis de
controle.
Atendimento: Atendemos usuários e farmácias
parceiros via chat online em tempo real, tickets e
em casos emergenciais, telefone para tirar
dúvidas e ajudar em tudo o que for preciso.
Suporte: Gerenciamento e acompanhamento de
pedidos em tempo real e repasse por telefone,
quando necessário

Esperamos fechar negócio!
Envie um e-mail para franquia@farmaup.com.br para garantir a sua franquia.
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