
Apresentação
Franquia



Somos a primeira plataforma digital integrada 
(aplicativo e cartão fidelidade virtual), 
desenvolvida para ajudar as pessoas a economizar 
e o comércio varejista a vender produtos ou 
serviços com descontos de forma rápida e 
simples.

• Consumidores das classes B, C e D.
• Comércio varejista.

Quem somos

Nosso público

Ajudamos pessoas a se informar, 
economizar e vender.



Com o aplicativo e o cartão virtual fidelidade, os usuários terão na 
palma da mão um mundo de possibilidades para se informar e es-
colher as melhores opções de descontos dos mais variados produ-
tos e serviços de forma rápida e simples.

• Dispositivo disponível na Apple Store e Google Play.

Aplicativo e cartão virtual 
fidelidade

card

A plataforma ComDesconto tem como objetivo oferecer suas 
ferramentas (aplicativo e cartão fidelidade virtual) para que  
a população se informe diariamente sobre os descontos de 
produtos e serviços ofertados pelo comércio varejista.

Nossa plataforma



Nossa franquia oferece um modelo de negócio 
enxuto, com baixo custo de investimento e 
excelente retorno financeiro.

• Ser dono do seu próprio negócio;
• Ser representante de uma marca com forte apelo publicitário;
• Ter uma estrutura operacional e administrativa enxuta e online;
• Ter uma excelente fonte de receita mensal;
• Ter uma ferramenta de trabalho 100% digital;
• Ter um produto com alto índice de utilidade e aprovação por 
parte de clientes e usuários.

Franquia ComDesconto

Vantagens de ser um franqueado 

• Ter 5% da população brasileira utilizando a 
nossa plataforma para comprar com desconto.

• Ter 10% do comércio varejista brasileiro utilizando a 
nossa plataforma para vender com desconto.

Nossa meta



De

Ao investir em nosso negócio, o franqueado receberá um 
kit, para iniciar as atividades, composto por:  
2 Camisas pólo / Crachás para consultores /Tablet 

Obs.: serão 100% da franqueadora os valores cobrados pelos upgrades de anúncio.

Nosso modelo de negócio
Módulo 1 = Aplicativo /cartão fidelidade virtual

Nosso modelo de receita

Conheça nossas condições

Franquia

Investimento

Taxa de franquia

Taxa de royaltes

Faturamento mensal

Margem líquida

Retorno do investimento

Aproximadamente R$ 45.000,00

De R$ 10.000,00 a R$ 20.000,00

20% do Líquido

De R$ 8.000,00 a R$ 20.000,00

De R$ 5.000,00 a R$ 17.000,00

De 12 a 24 meses

• Aplicativo
• Cartão Fidelidade Virtual

Aplicativo

Anunciante Varejo

Anunciante  Master

Valor de 1 mídia mensalQuantidade anúncios

Indeterminado

20

a partir de R$ 15,00

a partir de R$ 500,00



11. 3181.7866
f r a n q u i a @ c o m d e s c o n t o . a p p 
www.comdesconto.app/franquia 

Entre em contato 
e adquira a sua franquia.



Ed. Dom Pedro I de Alcântara, 

Av. Paulista, 171 - 10º andar - sala 1000 - Bela Vista

São Paulo/SP- CEP: 01311-000

CNPJ: 31.219.461/0001-83




