FRANCHISIN
DOSSIER FRANCHISING

A Designarte é uma empresa com 15 anos de experiência na
área do design, web, marketing e comunicação. Com um vasto
portefólio, a nossa preocupação é apresentar aos clientes as
soluções certas e personalizadas que efectivamente gerem
retorno e que, acima de tudo, impressionem o cliente.
O objetivo de cada empresa é sempre
construir uma imagem forte, que gere
confiança, que transmita credibilidade,
consistência e solidez ao seu cliente.
Para isso, a forma como cada empresa
comunica com o mercado e os meios
que utiliza têm que ser eficazes e bem
enquadrados com o seu público-alvo.
Na Designarte, acreditamos que o
planeamento estratégico da comunicação de uma empresa deve ser centrado na Marca, na sua gestão e
dinamização. Para isso é fundamental
integrar eficazmente todas as atividades da comunicação (nas 2 vertentes,
design e web design), assegurando,
dessa forma, unidade e coerência na

imagem, bem como continuidade e
consistência na comunicação corporativa.
Missão
Ajudar as empresas a comunicar eficazmente com os seus públicos e a
construir uma imagem global, coerente
e homogénea, que lhes traga benefícios em termos de credibilidade, fidelização e reconhecimento.
Valores
O Projeto Designarte assenta num
conjunto de valores que unem todos
aqueles que nele estão envolvidos.
Gerimos o nosso negócio assumindo
uma permanente atitude de

marketing, que nos dá uma forte orientação para o cliente e para as exigências do mercado (nas 2 vertentes,
design e web design).
Acreditamos:
- nas pessoas;
- no respeito por nós próprios e
pelos outros;
- no profissionalismo;
- na inovação;
- na disponibilidade para resolver
os problemas;
- no pensamento positivo;
- num espírito aberto, crítico e
pró-ativo;
- na simplicidade.

Franchising
O franchising é uma fórmula empresarial de sucesso, que assenta numa
parceria entre duas entidades jurídica
e financeiramente distintas e independentes.
Foi com este espírito e responsabilidade que a Designarte, ao fim de 15 anos
de actividade, enveredou pela sua
expansão em franchising,

Neste sistema, já devidamente testado,
o Franchisador cede o direito de utilização da marca, oferece formação inicial
e apoio permanente, um modelo de
gestão comprovado e ainda garante
de forma centralizada determinados
serviços de design, de modo a assegurar a homogeneidade da oferta a
nível nacional.

O Franchisado Designarte pode desenvolver o negócio a partir de casa,
sem necessidade de loja, e beneficia
assim de um negócio rentável, num
sector em contínuo crescimento: as
empresas precisam cada vez mais de
serviços de marketing e comunicação.

Vantagens

A Designarte oferece a partir de agora a possibilidade
de ser franchisado, com plena autonomia, de uma
marca credível e experiente, num sector que vai continuar a crescer nos próximos tempos.
Marca credível, com procedimentos comprovados

Exclusividade territorial

Sector de futuro e em crescimento

Formação inicial

Experiência e know how do Franchisador

Apoio permanente com serviços centralizados de design

Sem necessidade de loja

Rápido retorno do investimento

FICHA TÉCNICA
Empresa
Marca
País de Origem

DADOS DE FRANCHISING
Paulo Taveira, Unip., Lda.

Investimento Total

8 500  + IVA

DESIGNARTE

Direitos de Entrada

Incluídos

Portugal

Royalties

8%

Início da Actividade

2000

Taxa de Publicidade

Isento

Início do Franchising

2014

Duração do Contrato

5 Anos

Naming / Branding / Identidade Corporativa / Design
Editorial e Promocional / Brochuras / Catálogos /
Newsletters / Campanhas / Estratégias de Comunicação
/ Packaging / Rótulos / Stands / Brindes / entre outros...

Websites / Portais / E-commerce / Apresentações
Multimédia / Vídeos Institucionais, Promocionais
e Virais / entre outros...

a agência de comunicação das PME

A missão da Designarte® é ajudar as empresas a
comunicar eficazmente com os seus públicos e a
construir uma imagem global, coerente e homogénea, que lhes traga benefícios em termos de credibilidade, fidelização e reconhecimento.

Centro Empresarial Forum
Rua Cunha Júnior, Nº 41B - Loja 9
4250-186 Porto | Portugal

t. (351) 225 095 166
geral@designarte.pt
www.designarte.pt

