
FRANQUIAS

O seu sucesso profissional
acaba de ganhar um novo sabor



Só quem entende o ponto certo
de uma pizza poderia falar de forma 
tão direta sobre investimentos. 

Com a Marguerutti você aplica
a partir de R$ 139 mil e consegue 
faturar 1,2 milhão ao ano.



Marguerutti?
Se você ainda não ouviu falar dessa marca,
não tem problema, mas é bom você começar
a fazer parte agora, já que logo mais
todo mundo só vai falar dela.
 
A Marguerutti é paraibana, quente e saborosa, como

todo o Nordeste. Nossa cidade piloto é capital da Paraíba,

João Pessoa; que caminha para a marca de um milhão

de habitantes. É em João Pessoa que se concentra a maior

parte da renda do estado, liderando a economia.

João Pessoa é considerada uma cidade promissora

e referência em qualidade de vida. Com enorme potencial

turístico, aqui é o lugar de se investir quando o assunto

é gastronomia. Gente do mundo vem provar do nosso

sabor. A Marguerutti é assim: com uma pitada italiana,

alma de paraibana e essencialmente brasileira.



Você vai faturar R$ 1,2 milhão/ano 

Ter seu dinheiro aplicado em
uma marca que mesmo sendo local,
já é destaque nacional.

Tenha acesso a receitas exclusivas
de massas e molhos (tudo de fabricação
própria). 

Ganhe treinamento e acompanhamento
em todas as etapas de implementação
do negócio .

O Mercado de
Alimentação
é a nova bolsa
de valores.
Com a Marguerutti você pode: 



Os números mostram que sim.
 
Todos os anos o mercado de alimentação

cresce cerca de 10%. Isso significa que se

comparado ao PIB total do país, o segmento

alimentício cresce 4 vezes mais.  Pergunte

a quem já provou do crescimento da

Marguerutti.  Levar sabor vale a pena.

Ainda vale a
pena investir
nesse ramo de
alimentação? 



Comer fora de
casa é um hábito
que só aumenta
e os brasileiros
amam.
Além de comodidade, o brasileiro vem 
buscando cada vez mais experiências
e é justamente isso que nós da Marguerutti 
fazemos em nossos ambientes. 

Quem vem em nossas unidades se sente 
acolhido, pode saborear pizzas incríveis, 
recebendo seus pedidos com agilidade
e muita qualidade. 

De acordo com o IBGE, os últimos anos 
foram marcados por muitas mudanças
nos hábitos de consumo, elevando os
gastos com a alimentação para 32,8%.



Os números mais recentes mostram que

se tornar franqueado continua sendo mais

vantajoso e principalmente mais seguro. 

De acordo com a (ABF – Associação

Brasileira de Franchising), o setor obteve

um percentual de aumento de 7,5% no

ano de 2019.  

Esse crescimento fica ainda mais nítido

quando comparado ao ano anterior, 2018,

quando o setor no mesmo período faturou 

R$ 165.190 bilhões, enquanto que em 2019 o

faturamento saltou para R$ 180.540 bilhões.

Franquia ou
negócio próprio?
Esse é certamente o maior dilema
de muitos empreendedores. 



Do conhecedor de massas àquele que só quer

reunir a família no fim de semana em torno

de uma pizza, a Margurutti consegue deixar

todo mundo apaixonado pelo seu sabor. 

Público C | Público B | Público A 

A Marguerutti tem presença, pois sabe o peso

certo da qualidade X preço. Somos uma

das pizzarias que mais consegue diversificar

seu público, sem perder a essencial, cobrando

o justo e proporcionando experiências. 

Perfil do Público
Consumidor



*Contate nosso comercial para obter mais detalhes.

Para espaços de até 60m²

Express
Marguerutti

Loja Delivery







Para espaços de até 200m²

*Contate nosso comercial para obter mais detalhes.

Padrão
Marguerutti

Loja Salão + Delivery





















*Contate nosso comercial para obter mais detalhes.

Para espaços de até 60m²

Shopping
Marguerutti

















Apoio em todas as etapas da
implementação do negócio.

Consultor presencial na inauguração
e início das atividades.

Treinamentos + manuais para todas
as áreas do investimento.

Estudo geográfico para a
implementação da franquia.

Assessoria de divulgação.

O auxílio ao franqueado vai além do treinamento,
sendo continuado por nossa equipe operacional. 
Nosso time está pronto para atender toda a rede
e sanar quaisquer dúvidas. 

Assessoria profissional para um
sabor sem igual. Com a Marguerutti
o investidor tem: 

Suporte e
Treinamento



Comunicação
A propaganda dá ainda mais
alma ao nosso sabor.

Para que a sua região saiba da presença da Marguerutti, 
investimos em comunicação. 

Nossos departamentos de Publicidade e Marketing trabalham 
com integração de conteúdo para gerar ainda mais resultados. 

Estamos fortemente presentes nas principais mídias digitais, 
sem esquecer de fazer ações complementares, a exemplo de 
panfletagem e o uso de outdoor. 

Temos um time de especialistas que está diariamente 
mantendo nossas mídias digitais ativas. Instagram, Facebook, 
Youtube e Google, unidos por um só sabor. 

E é justamente nas redes sociais que conseguimos melhor 
direcionar nossa comunicação. De posse de informações 
valiosas sobre localização, faixa etária, comportamento e outras, 
conseguimos promover uma publicidade muito mais assertiva. 

Na Marguerutti é assim: a gente pensa em tudo. Do primeiro 
ingrediente da cozinha ao post do dia. Tudo para que seu 
negócio atinja o sucesso merecido.



Cardápio
Marguerutti



Uma das maiores
cartelas de sabor
para satisfazer
os mais variados
gostos. 



A Marguerutti tem
parceria com os melhores
fornecedores para
oferecer a você pizzas
com ingredientes
de primeira.



Você precisa
descobrir uma nova
sensação. O prazer
que é se deliciar
com uma Marguerutti. 



Quem prova dessa
perfeição de massa,
guarda pra sempre
essa experiência. 



Qualidade,
dedicação e
muito amor.
Essa é a receita! 





Um líder hábil 

Forte desejo de crescimento 

Compromisso com o sucesso 

Receptividade na gestão de pessoas 

Entusiasmado 

Perfil do
Franqueado 
Características de quem
ama investir em sabor:



Previsão de investimento
Espaço de até 60m2

Investimento inicial a partir de 139 mil

Faturamento Médio Mensal 80 mil

Lucratividade 15% a 18% mensal

Royalties 5%

Taxa de Propaganda 2%

Taxa de Franquia R$ 20 mil

Express
Marguerutti

Loja Delivery

* Não contempla despesas de obra civil



A Marguerutti tá pronta,
quentinha, esperando

você pegar a sua fatia.

R$ 1,2
MILHÃO AO ANO

DE FATURAMENTO
MÉDIO ANUAL

15% a 18%
DE LUCRO

LÍQUIDO MÉDIO
MENSAL

18-24
 MESES

PAY-BACK



A Marguerutti tem experiência comprovada e muito
Know How na produção de pizzas e qualidade em atendimento.

Estratégias de grande visibilidade  do Ponto Comercial.

Não é necessário mão de obra especializada.

Projeto Arquitetônico.

Suporte Administrativo.

Marketing.

Suporte operacional.

Software de gerenciamento exclusivo para gestão do franqueado.

Treinamento Completo Individual e presencial na franqueadora
com duração de 5 dias úteis.

Vantagens em
ser um franqueado
Marguerutti 



É tamanho
família!
Até o final de 2022 serão mais 
de 40 unidades Marguerutti 
em todo Brasil.



Para saber todos os detalhes sobre
o investimento, entre em contato
agora mesmo.

O prazo de
contratação
da Marguerutti
é de 60 meses.

Seja um franqueado Marguerutti: 

franquias@marguerutti.com.br 

www.marguerutti.com.br

whatsapp (83) 99112-3414

https://api.whatsapp.com/send?phone=558391123414



