
Sua Loja

Procedimentos Estéticos

Cosméticos

Aromas

Nutricosméticos

Perfumes

Lucro e Investimento

Expansão

Aplicativo e Sistema

Reportagem PEGN

Destaques na Mídia

Nossa Empresa

Não Perca Tempo!

Entre em Contato

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Proposta
Comercial

ADRIANA COLIN
APRESENTADORA



Linha de Cosméticos.
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Linhas profissionais 
de dermocosméticos

Qualidade e
Sofisticação

Nossa linha de produtos é completa, para atender todas as 
etapas  necessárias do tratamento estético. 
São produtos para tratamento capilar, anti-idade, hidratação 
corporal e facial, higienização, enrijecimento da pele, cuidado 
íntimo, linha labial, diminuição de medidas e muito mais.



Aromatizadores, Difusores e Águas Perfumadas.

Linha especial
de aromas

Requinte
Conforto

A Cheflera possui cinco variedades de frascos de 
Aromatizadores e Difusores para atender ambientes 
comerciais e residenciais. E, para roupas de cama e tecidos, 
possui a linha de Águas Perfumadas. Foram selecionadas 
cinco aromas que mais se destacam no mercado.
Cada um dos produtos estão disponíveis nos aromas: Canela, 
Vanilla, Bamboo, Pitanga e Alecrim. 
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Nutricosméticos para
tratar a beleza

Suplementos
Naturais

A Cheflera possui em sua linha de produtos, oito opções de 
nutricosméticos, que são suplementos alimentares que 
tratam a beleza de dentro para fora.
São suplementos para tratar cabelos e unhas, combater a 
celulite, ajudar no emagrecimento e colágeno para a pele e 
diversas outras propriedades.

Linha Nutricosméticos.
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Linha exclusiva de perfumaria masculina e feminina.
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Perfumaria
exclusiva

Sedução
Charme

São 15 fragrâncias exclusivas em nossa linha de perfumaria. 
Contamos com 9 essências femininas e 6 masculinas, todas 
baseadas em produtos de renome e destaque.
Oferecemos um produto de altíssima qualidade, apto a saciar 
até mesmo os olfatos mais exigentes.
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Loja completa
com clínica de estética.

Prático
Acessível

Eficiente
Planejado

Econômico
Adaptável

Tenha uma loja de cosméticos completa com clínica de esté-
tica, investindo a partir de, apenas, 65 mil reais, incluindo
móveis, estoque e equipamentos.
A Cheflera fornece o projeto de decoração completo da sua 
loja e, também, participará de todas as etapas de instalação 
junto com você, do início ao fim. A partir de 24m2, você já 
pode montar uma loja com clínica de estética. 
Acredite, é possível!

Espaço reduzido,
atendimento especializado.

Planejado especialmente para espaços enxutos ou, que in-
tencionam dedicar-se com maior exclusividade aos atendi-
mentos e procedimentos estéticos, o Espaço Cheflera foi 
criado para atender justamente à estes objetivos.
Da mesma forma que a Loja e Clínica Completa, o Espaço 
também trabalha com a venda de cosméticos, porém, pode 
ser inserido em salas de prédios comerciais, galerias ou outros 
locais sem acesso direto à transeuntes ou pedestres. Justa-
mente por investir com maior ênfase no faturamento recor-
rente proporcionado pelos planos de estética.
Tudo isso e muito mais, investindo a partir de, apenas, 35 mil 
reais!

Investimento 
sob medida.

São diversas as possibilidades de implementação, e, os proje-
tos base que oferecemos têm a função de demonstrar possi-
bilidades, proporcionar idealizações e vislumbrar o potencial 
que seu investimento é capaz de alcançar.
Os modelos que apresentamos são totalmente funcionais e 
planejados, porém, cabe à você decidir a forma que irá adap-
tar estas ideias ao seu orçamento.
Independentemente de sua escolha, oferecemos exatamente 
as mesmas condições e proporcionamos as mesmas facilida-
des e ferramentas, tanto para a montagem de um Espaço 
Cheflera, quanto para a Loja e Clínica Completa. 
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NÚMERO DE SESSÕES

6 Radiofrequência
6 Massagem Modeladora

Procedimentos 
Estéticos
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A Cheflera possui um método exclusivo de faturamento 
mensal recorrente, ou seja, você tem a certeza de que sua 
loja terá vendas de produtos todos os meses. 
Toda loja Cheflera possui anexa, uma clínica de estética que 
faz planos de procedimentos com pagamento mensal, e, 
todo o valor pago pelo tratamento é revertido em produtos 
para o cliente. 
Com isso, a loja terá faturamento recorrente de venda de 
produtos com os clientes mensais de estética.
Isso não é genial?

REJUVENESCIMENTO COM
JATO DE PLASMA

NÚMERO DE SESSÕES

1 Hidratação Facial
3 Peeling de Diamante

3 Jato de Plasma
1 Limpeza de Pele

LIMPEZA FACIAL
PEELING E HIDRATAÇÃO

PLANO
ANTI-IDADE

HIDRATAÇÃO E 
RELAXAMENTO FACIAL

MÁSCARA 
HIDROPLÁSTICA

PROCEDIMENTOS CORPORAIS
PLANOS DE 3 MESES

PROCEDIMENTOS FACIAIS
PLANOS DE 3 MESES

LIPO ERRADICAÇÃO
COMPLETA

NÚMERO DE SESSÕES

4 Massagem Modeladora
2 Drenagem Linfática

3 Radiofrequência
3 Lipocavitação

ELIMINAÇÃO DA 
CELULITE

NÚMERO DE SESSÕES

4 Drenagem Linfática
5 Massagem (Bambu, Rolo de Ventosa)

3 Radiofrequência

ELIMINAÇÃO DA
FLACIDEZ

PLANO ANTI STRESS COM
ELIMINAÇÃO DE INCHAÇO

NÚMERO DE SESSÕES

3 Massagem Relaxante 6 Drenagem Linfática
3 Hidratação e Esfoliação

NÚMERO DE SESSÕES

3 Limpeza de Pele
6 Peeling de Diamante

3 Hidratação

NÚMERO DE SESSÕES

5 Radiofrequência
6 Massagem Modeladora

1 Hidratação

NÚMERO DE SESSÕES

1 Drenagem Linfática
5 Massagem Relaxante

6 Hidratação

TRATAMENTO AVULSO

Rejuvenescimento com
Máscara Hidroplástica

Hidratação Profunda com
Máscara Hidroplástica

Faturamento
recorrente
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Aplicativo e Software
exclusivos

Aplicativo e
Software

A Cheflera fornece ao franqueado um aplicativo e um 
software exclusivos que trabalham interligados, para otimizar a 
gestão da sua loja.
Através do software, será possível controlar estoque, fazer 
pedidos com fornecedores, fazer gestão financeira (contas a 
pagar e receber, caixa, etc), cadastro de clientes e muito
mais.
Já com o aplicativo, seus clientes poderão agendar o horário 
de atendimento, contratar planos, comprar produtos e muito 
mais.
Tudo isso, sem nenhum custo adicional para o franqueado.



60%

Franquias Vendidas

Expansão Distribuição por Região
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Sul
Sudeste

Centro Oeste
Nordeste
Norte

Mais da metade 
da meta anual 
de expansão 
atingida já nos 
primeiros 6 
meses.

Unidades 
franqueadas 
presentes em 
todas as regiões 
do Brasil.

Estabelecida em janeiro, a meta de expansão para o ano de 
2019 exigia a venda de 100 unidades franqueadas e, em menos 
de 10 meses, alcançamos nosso objetivo.
Apesar do desafio existir, este resultado não se deu ao acaso.
A Cheflera foi concebida com um modelo de negócio inovador 
e arrojado, focado no crescimento do franqueado enquanto 
empreendedor. E esta é, e sempre foi, a chave para o nosso su-
cesso como franqueadora.
Com mais de uma década de experiência na montagem e ge-
renciamento de franquias, temos total convicção e conheci-
mento, de que a melhor forma de demonstrar a qualidade do 
nosso trabalho, é através do sucesso de quem investe em 
nossas ideias.
Portanto, estamos juntos nessa jornada, oferecendo todo o 
apoio e ferramentas necessárias para que nossos franqueados 
sejam empreendedores bem sucedidos, dessa forma, nosso 
crescimento é apenas uma consequência. 

45%

Franquias vendidas
em menos de um ano.
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Impacto no mercado de 
Estética desde a fundação

Destaque
Nacional

Franquia Cheflera em matéria exclusiva no consagrado 
programa semanal "Pequenas Empresas & Grandes Negócios" 
(PEGN), que, tradicionalmente apresenta reportagens com 
soluções de investimento e empreendedorismo com os 
melhores e mais inovadores negócios do mercado brasileiro. 
Exibida em Maio de 2019, a Cheflera completava pouco mais 
de seis meses de fundação, porém, desde o início já trazia 
grande promessa de sucesso e crescimento.
Como não poderia ser diferente, e parafraseando o diretor e 
fundador, Fernando Martins, sempre tivemos certeza dos 
resultados positivos e de que nossa meta, de 100 franquias 
vendidas em 2019, seria alcançada.
Confira o conteúdo completo da matéria no link abaixo:
http://bit.ly/ChefleraPEGN

http://bit.ly/ChefleraPEGN
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Lançamento da franquia é
destaque em reportagem 
do portal exame

Cheflera
é Destaque

Recém lançada, a franquia Cheflera já é destaque na mídia 
nacional, com reportagem exibida no portal Exame.
Confira a reportagem completa acessando o link abaixo:
http://bit.ly/RevistaExameCheflera

Franquia Cheflera 
vende mais de 55 
unidades em 6 meses

Reportagem
Exclusiva

Com crescimento rápido, rede de franquias de 
cosméticos oferece uma alternativa intuitiva e inovadora 
de empreendedorismo. 
Confira acessando o link abaixo:
http://bit.ly/FeiraseNegociosCheflera

Franquia aproveita o crescimento 
do mercado de estética e vende 
100 unidades em 2019

Revelação
no Setor

Rede de franquias de estética cria formato inovador de 
negócio e alavanca as vendas em um dos setores do mercado 
que mais crescem no país.
Confira acessando o link abaixo:
http://bit.ly/TerraNotíciasCheflera



Venha fazer
sucesso com a gente!

Dedicação
Integral

Somos uma empresa especialista em administração e criação 
de franquias, responsável por mais de 1000 unidades ao 
longo de nossa jornada, distribuídas em 6 diferentes redes de 
franquia. 
Acreditamos no potencial e vontade de crescer de cada um 
de nossos franqueados e, por isso, estamos dispostos, todos 
os dias, a oferecer todas as ferramentas necessárias para a 
trajetória empresarial de nossos parceiros.
Com nossa vasta experiência e dedicação integral, somos ca-
pazes de apresentar soluções inteligentes e certeiras, que so-
mente uma empresa com a bagagem que possuímos é capaz 
de entregar.
Caso você ainda não tenha nos visitado, no dia do treinamen-
to você irá conhecer nossa equipe e a maravilhosa cidade de 
Maringá, localizada na região norte do estado do Paraná!
Será um prazer recebê-lo! 

09

FERNANDO ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
FUNDADOR E DIRETOR DA CHEFLERA

"Você é o único responsável pelo seu
sucesso, acredite sempre."



Seja o primeiro
em sua cidade!

A hora é
Agora!

A Cheflera está screscendo em todo o Brasil.
Seja o primeiro a ter uma franquia Cheflera em sua cidade ou 
região, aproveite as condições e facilidades de uma rede de 
franquias em fase inicial de expansão!
Em breve, a Cheflera será a maior rede de lojas de cosméti-
cos e tratamento estético do país.
Não perca tempo!
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Avenida Pedro Taques, 294
Edifício Átrium - Torre Norte, Sala 908
CEP 87030-000
Zona 10- Maringá

Entre em contato!
44 3046-2500
44 99950-1188
chefleracosmeticos.com
/chefleracosmeticos
/chefleracosmeticos


