Abra uma franquia
do BEM NA FOTO
na sua cidade!

FRANQUIA BEM NA FOTO
Saiba como se tornar um franqueado exclusivo em sua cidade.
Em cooperação com o Bem na Foto você pode explorar o site em sua região através de um
sistema de franquia criado para atender as demandas de administração on-line, estratégias de
marketing e divulgação dos serviços de fotografia prestados por fotógrafos com experiência e
qualidade comprovadas no currículo profissional.

Proposta:
Após nove anos sob o controle da administração fundadora desde meados do ano 2000 os
proprietários do Bem na Foto representados pela atual administradora do site renovam sua
diretoria estabelecendo novas metas para a empresa. A atual gestão assume a partir do dia 01
de Agosto de 2010 com a missão de executar o plano de negócios. O objetivo será a expansão
nacional através das parcerias regionais com os franqueados.
O plano de negócios foi cuidadosamente desenvolvido como ferramenta de trabalho que visa
estruturar as principais concepções e alternativas para uma análise correta de viabilidade desta
nova etapa. Utilizaremos de forma adequada a marca Bem na Foto que conta com dez anos de
credibilidade e ótima aceitação no mercado para alcançar o objetivo proposto. Conforme a
estratégia definida a atual diretoria deve proporcionar aos franqueados, através do plano de
negócios, uma avaliação técnica do mercado para que antes da implantação de um novo núcleo
Bem na Foto possamos reduzir as possibilidades de se desperdiçarem recursos e esforços em
ações inviáveis. A diretoria do Bem na Foto também colocará este plano de negócios à
disposição dos franqueados do site em cada região para a solicitação de empréstimos e financiamento junto a instituições financeiras, para que, caso seja necessário, auxilie o processo de
aquisição de mobiliário e equipamentos.
Procuramos investidores locais e fotógrafos profissionais empreendedores interessados em
explorar o site Bem na Foto na sua região em um sistema de franquia com a empresa Céu
Digital atual administradora do site Bem na Foto. Contudo profissionais dispostos a desenvolverem parcerias empresariais que viabilizem o núcleo Bem na Foto em cidades brasileiras com
mais de duzentos mil habitantes contarão com o plano de negócios anteriormente aplicado com
sucesso nos núcleos laboratórios de Porto Alegre e Florianópolis. A cidade escolhida pelo
franqueado compreende uma região pré-definida, dentro desta região todas as cidades que
estiverem em seu perímetro metropolitano fazem parte de uma exclusiva reserva de mercado.
Sendo assim, ao fechar a franquia com o site Bem na Foto você terá exclusividade total na sua
região de atuação, ou seja, você será o único franqueado Bem na Foto de sua cidade, fator que
aumenta substancialmente a taxa de retorno do negócio.

O Conceito:
Trata-se de um sistema cooperado, de um lado a empresa Céu Digital administradora do site
Bem na Foto e do outro os franqueados regionais. Fotógrafos profissionais, empreendedores, ou
investidores locais, interessados em explorar o site Bem na Foto em sua região através de um
sistema de franquia.

O Objeto:
Franqueadora:

Tecnologia e Know How.
Franqueado:

Exeriência profissional e força de trabalho.
O Perfil do Franqueado:
Fotógrafo Empreendedor ‒ Fotógrafo com cinco anos de experiência comprovada, que deseja

aliar de uma forma comprovadamente vencedora o seu negócio de fotografia às margens de
lucro da nova economia para aumentar substancialmente seu faturamento atual. Para tanto
contará com um sistema on-line desenvolvido para atender as necessidades de um fotógrafo e
sua equipe.

Investidor Local ‒ Para você que deseja participar do cenário promissor oferecido pela nova
economia e conta com experiência e saber acumulados em outras áreas da economia. Existe a
opção de contratar um fotógrafo profissional para gerenciar seu núcleo Bem na Foto e
permanecer apenas administrando o negócio e recebendo lucros e dividendos.

Os Lucros e Dividendos:
Franqueadora:

Publicidade nacional
Franqueado:

Prestação de Serviço de Fotografia
Publicidade regional

Observar e respeitar
o sistema dinâmico
de regras e padrões
do site Bem na Foto.
| fundamental |

Os Royalties:
Os royalties sob propriedade intelectual são transferidos mensalmente para os proprietários do
Bem na Foto pela administradora do site para a utilização da marca registrada conforme
legislação em vigor. A empresa Céu Digital arrecada um salário mínimo de mensalidade a título
de royalties entre os núcleos Bem na Foto. Esta taxa é fixa durante toda a vigência do contrato.
Sendo monetariamente corrigida de acordo com o índice de reajuste fixado pelo governo
brasileiro para o salário mínimo da federação.

Obrigações do Franqueado:
· Pagamento dos royalties.
· Observar e respeitar o sistema dinâmico de regras e padrões do site Bem na Foto.

Recursos disponíveis para o Franqueado:
Licença de uso da marca registrada na região de atuação.
Licença de uso do domín io HYPERLINK "http://www.bemnafoto.com.br/cidadeescolhida"
\t "_blank" www.bemnafoto.com.br/cidadeescolhida
Hospedagem e arquivo de 365 dias para todas as coberturas fotográficas realizadas.
Transmissão de dados em alta velocidade.

Administrador remoto
fotógrafo credenciado:
· Editar galeria fotográfica
· Editar publicidade regional
· Editar agenda
· Editar e enviar newsletter

Acesso às novas tecnologias em desenvolvimento permanente para o sistema nacional
autodidata de núcleos Bem na Foto.
Renovação anual de layout conforme padrões internacionais da internet (web standard).
Branding de marca.
Uniformes profissionais para a equipe de fotografia.

· Plano de negócios
· Material Gráfico

Cartões de apresentação para a equipe de fotografia.

· Comércio eletrônico
· Propostas Comerciais

Manutenção e Suporte 24h/7 do banco de dados do sistema nacional autodidata de núcleos
Bem na Foto.

Material impresso para comercialização de produtos e serviços de fotografia.

| e-mail comercial, proposta e contrato |

Login e senha do administrador remoto – Núcleo Bem na Foto/cidadeescolhida

| Preencha o formulário para verificar a disponibilidade de parceria em sua região |

