


Uma Franquia 

muito acessível!



Somos um Espaço que visa promover o 
bem estar físico, mental e emocional do 
ser humano, objetivando melhorar 
qualidade de vida, auto conhecimento e 
conscientização com sua jornada. 
A Premissa é Evitar Doenças!

Tratamos quatro elementos básicos: 

❖ Saúde física;
❖ Psicológica;
❖ Nutricional;
❖ Corporal.

Porque o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo

O Conceito:



❖ Se você tem espírito empreendedor e quer iniciar / apostar num 
negócio sem muito risco, a custo baixo;

❖ Se tem uma propriedade e precisa otimizá-la a fim de aumentar 
recursos financeiros;

❖ Se, assim como nós, se sente `tocado´ em cumprir a missão de fomentar 
o bem estar do próximo, diminuindo os altos índices de doenças 
(físicas e emocionais) e colaborando para a sociedade como um todo;

Porque adquirir a

Franquia do Espaço Conectar?



• Estruturada em coworking:

Sublocação de salas para profissionais
autônomos e liberais da área de bem estar,
saúde e estética e que estejam alinhados com o
Conceito do Espaço;

• As salas são mobiliadas e decoradas com: 
Maca, Poltronas, Lavatório ( tudo de fácil 
acesso para mobilização)

• Sublocação mensal, período ou hora

O Negócio



❖ A Franqueadora oferece divulgação dos franquiados por meio de 
estratégia e inteligência de marketing e comunicação;

❖ Estabelece parcerias e convênios com empresas, associações , 
sindicatos entre outros, possibilitando maior visibilidade e acesso 
aos serviços oferecidos por cada Franquiado. Isso para aumentar 
o acesso aos tratamentos e ampliar a carteira de clientes dos 
sublocatário. Uma tríade colaborativa

❖ Auxilia no gerenciamento de agenda;

❖ Assessora no estudo de viabilidade econômica do Franquiado.

Viabilização



Estrutura necessária:

❖ Local de fácil acesso (transporte) para o 
sublocatário e seus clientes;

❖ Decoração `clean´ sem correlação com 
religião ou seita;

❖ Poltronas, Macas portáteis, Mesa portátil, 
Lavatório, Cadeiras, Recepção (somente para 
recebimento de clientes não agendamentos), 
Interfones das salas;



Valores agregados

A Franquia contempla

❖ Chancela Sindicato para cursos na 
área de Estética e Bem Estar;

❖ Programa “Acolhimento Humano”  
auxiliando na captação de clientes 
para os sublocatários;

❖ Esmalteria (opcional)



❖ A Franquia dispõe de estrutura na web, como redes sociais, 
website e programa de venda ativa para concretização das 
parcerias, convênios e divulgação no meio empresarial.

❖ Estratégias de marketing e comunicação personalizada e 
efetivas para viabilizar cada Franquiado.

Divulgação



❖ Investimento

Entre em contato
(11) 5081-6202


