Franshing Creche Familiar
A CrecheFamiliar desenvolve uma rede de franchising para chegar mais próximo dos seus utentes a nível
nacional promovendo ao mesmo tempo um negócio de sucesso. Através da partilha de estratégias e Knowhow especializado a CrecheFamiliar garante um apoio contínuo à atividade dos franchisados.
O modelo de Franchising utilizado pela CrecheFamiliar, permite ao Franchisado ter acesso a um conjunto de
benefícios que não conseguiria ao actuar individualmente, numa área de negócio com grande potencial de
mercado e especificidade técnica. O Franchisado e a sua equipa receberão uma formação inicial, que terá
uma duração ajustada às necessidades de cada um. Esta formação consistirá de uma apresentação
detalhada da génese e do conceito da empresa, dos serviços que oferece e das suas aplicações de gestão e
de divulgação, e também todos os procedimentos do negócio. Ser-lhe-à ainda facultado o acesso à nossa
base de dados de possíveis clientes e desenovlvimento de todo o marketing social. A expansão da
CrecheFamiliar através de parceiros em rede de franchising segue os seguintes princípios orientadores:
 Know How - O franchisado é um elemento fundamental na promoção da marca CrecheFamiliar.
Desta forma, pretendemos que os serviços prestados por cada franchisado sejam sustentados no
Know How da CrecheFamiliar, para tal, providenciamos a formação inicial ao franchisado. Será
também fornecido todo o pacote de documentação necessária à atividade, desde as minutas de
contratos, fichas de diagnóstico e o projeto de regulamento, assim como direção Técnica.
 Promoção - Pretendemos que cada franchisado desenvolva a sua atividade de uma forma rentável,
minimizando desta forma os custos de entrada e os encargos e atividades administrativas
correntes, e que este dedique assim a maioria do seu tempo à angariação, gestão e apoio aos seus
utentes. A CrecheFamiliar providenciará os meios técnicos, administrativos e promocionais que
permitam ao franchisado iniciar a sua atividade com grande rapidez. Deste modo, e para além das
obrigações legais, o franchisado tem apenas de se preocupar em garantir um acesso a
comunicações fixas, móveis e Internet para iniciar a sua atividade. A integração de um novo
franchisado será destacado no site CrecheFamiliar e os seus contactos serão mencionados na
página dedicada para o efeito. Será ainda fornecido ao franchisado um Website e uma página de
Facebook otimizada à sua área de atuação, Campanhas de Marketing Social, outdoors e outros
materiais publicitários que permitem iniciar a promoção local dos serviços CrecheFamiliar durante
a sua atividade.


Licenciamento da atividade - É garantido o apoio no início do desenvolvimento da atividade,
designadamente: o Apoio na escolha do Local; o Apoio no processo de licenciamento na Segurança
Social (Taxas não incluídas); o Outros Projectos; o Projecto de Segurança; o Apoio na Inauguração.



Suporte Administrativo - Todo o suporte administrativo, designadamente os procedimentos de
faturação e contabilização são assegurados pela CrecheFamiliar. São ainda disponibilizadas de
imediato 5 caixas de correio eletrónico ao franchisado, acessíveis através do computador pessoal
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ou através da internet. Ser-lhe-à aberta uma página de destaque no nosso website nacional para
sua directa administração.

Saiba mais em www.crechefamiliar.com

geral@crechefamiliar.com
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