
CONHEÇA A FRANQUIA

DE SUCESSO!



FRANQUIA
LOJA DE FÁBRICA

A Frutiquello Sorvetes, com mais 
de 25 anos de credibilidade, 
oferece a você uma oportunidade 
única de sucesso num dos 
mercados que mais crescem no 
Brasil. 

Se você está interessado em 
investir num negócio de sucesso, 
conheça a Franquia Loja de 
Fábrica Frutiquello e apaixone-se! 



NOSSA HISTÓRIA
A Frutiquello Sorvetes nasceu no verão de 1995, na 
cidade de Francisco Morato, interior de São Paulo.

Com uma história de sucesso, muita garra e 
determinação, a Frutiquello hoje conta com mais de 
15.000 pontos de venda espalhados pelo estado, 
além de mais de 40 lojas self-service.

Levando sempre, desde a sua origem, o desejo de um 
mundo mais feliz, afinal,



NOSSOS DIFERENCIAIS

MAIS DE PRODUTOS200
PRODUTOS COM
PREÇOS ACESSÍVEIS

VENDAS NO 
ATACADO E NO VAREJO

UM NOVO CONCEITO
UM SUPERMERCADO DE SORVETES



PERFIL DO FRANQUEADO FRUTIQUELLO

Veja se você se enquadra no perfil
de franqueado da rede Frutiquello!

perfil de administrador 
com experiência em
gestão de negócios

liderança e
espírito de 

equipe

identificação com
a marca e produto

dedicação diária e 
acompanhamento 

constante do negócio

possuir recursos próprios
para o modelo de
negócio proposto



PASSO A PASSO PARA SER UM FRANQUEADO!

Confira em apenas 7 passos 
como é fácil 

se tornar um franqueado Frutiquello!

Cadastro e 
análise

Avaliação de 
capital e 

documentação

Reunião de 
apresentação

do negócio

Assinatura da 
COF e modelo

de contrato

Assinatura 
do contrato

Treinamento Inauguração

1 2 3 4 5 6 7



TORNE-SE UM FRANQUEADO

*consulte estimativa de investimento inicial

OPÇÃO 1
incluindo a taxa de franquia
(+ 10 freezers)

MIL*78R$

OPÇÃO 2
incluindo a taxa de franquia
(+ 15 freezers)

MIL*88R$

área de loja:

50 m²
área de loja:

65 m²

funcionários: 

2 a 3
taxa de publicidade:

nos 12 primeiros meses,
isenção total

royalties:
nos 12 primeiros meses,

isenção total

retorno:

10 a 18
meses



CONTATOS:

(11) 95025-2323 - Rogério Frutiquello

frutiquello@frutiquello.com.br

0800-7719-388 / (11) 4819-6858

www.frutiquello.com.br

FICOU INTERESSADO? ENTRE EM CONTATO!


