Plano de
Franchising.
Disclaimer: Todo o material aqui exibido contém informações confidenciais sobre negócios
da nossa empresa. Pedimos que não partilhe as informações aqui exibidas com terceiros.

BemVindos.

À maior plataforma de
delivery online da Europa.

O mercado.
Podemos ser o maior player do mercado, pois
podemos atuar onde UberEats e Glovo não operam
com qualidade, ou às vezes nem chegam.
O serviço de Delivery Online já representa uma
grande fatia de mercado em grandes centros
urbanos, e a tendência é aumentar cada vez mais.

Seja o primeiro!
E leve este
conceito
para a
sua cidade.

O mercado
digital é
o futuro.
O mundo digital é o futuro dos negócios e,
ainda nos dias de hoje, é o mercado em
maior expansão
A beleza de apreciar um negócio digital
consiste em não ter de comprar matéria
prima, sem entrega física, nem uma
estrutura pesada.

01.

TRABALHE A PARTIR DE CASA!
Sem funcionários, sem ponto comercial
físico. Faça a gestão da sua cidade através
do nosso completo sistema.

02.

HORÁRIOS FLEXÍVEIS
Apesar de digital, o nosso negócio
também depende da sua atuação direta
nos restaurantes. Estabeleça os seus
horários e agende visitas aos restaurantes
consoante a sua disponibilidade.

03.

BAIXO RISCO
Por não ter custos fixos, a Upeats é um
negócio de baixo investimento e baixo risco.
No pior cenário, o que pode acontecer é
faturar pouco e demorar a ter retorno, mas
nunca se irá afundar em dívidas.

O que influencia
o comportamento
dos nossos utilizadores?

Opções

Custo

Recorrência

Conveniência

Erros

O Marketplace oferece centenas de
parceiros e produtos completos,
mostrando opções que não seriam
possíveis via telefone.

Não há despesas com telefone, e o
principal? Tempo!
Já ouviu dizer que tempo é
dinheiro?
Então aqui encaixa perfeitamente,
pois o tempo é otimizado ao
máximo.

Nós precisamos de comer todos os
dias, e comer é um dos maiores
prazeres da vida, certo?
Então, oferecer uma boa experiência
de compra fará o cliente usar a App
novamente no futuro.

Pedir pela App é muito mais rápido,
fácil e conveniente. O utilizador tem
o tempo que quiser para escolher e
uma variedade de opções para
matar a fome.

O restaurante esquece-se de pedir
à cozinha para tirar a cebola do
pedido? Ao telefone, a morada foi
mal anotada?
Aqui o pedido segue direto da App
para a cozinha, e a morada é
geolocalizada para evitar todos os
erros.

Perfil das
cidades
potenciais.
O NOSSO ALVO actual são cidades até 100 mil
habitantes, com perfil utilizadores familiarizados com
compras on-line, e que tenham a maioria dos
restaurantes com serviços de delivery.
São cidades onde os grandes Players não chegam e
quando chegam não firmam compromisso com
empreendedores locais, pois um dos nossos valores é
fazer com que o franqueado cresça e o tecido
empresarial da zona se desenvolva.

Estamos
comprometidos
com bons
resultados
para ambas
as partes.

53%
MULHERES

Dos 18 a 34 anos

60%

Hambúrguer e
Pizza

30%

Marmitex,
Açai e Sushi

Perfil do
utilizador.

10%

Árabe, Mexicana,
Chinesa e etc.

90%
Mbway

47%
HOMENS

Dos 18 a 34 anos

10%

Cartão de
crédito

Market
place.
A NOSSA MISSÃO é conectar
clientes a restaurantes, mercados,
lojas etc, em toda a Europa.

Como funciona?

1.

2.

3.

O cliente navega
no nosso site
ou aplicação.

Encontra o produto
desejado.

Adiciona ao carrinho.

4.

5.

6.

Escolhe onde quer
receber o seu pedido.

Paga diretamente no site
ou aplicação com total
segurança (Cartão de
Crédito, MBway).

Recebe o produto no
conforto de sua casa,
ou no trabalho.

Modelo
franchising.
Como funciona?

Suporte técnico;
Manutenção e atualização constante da
tecnologia (App, site, backoffice);
Dashboard com relatórios com
análises do negócio;

Responsabilidades
Upeats.

Gestão de redes sociais da marca;
Criação e gestão de campanhas
com cupons;
Criação de todo o design para
material promocional;
Criação e gestão de campanhas de
marketing digital para a zona;
Gestão financeira e repasse de receitas;
Formação ao franqueado: Marketing,
Comercial e Painel.

Angariar restaurantes parceiros
na sua cidade/zona;

Responsabilidades
Franqueado.

Formação e suporte local aos
restaurantes;
Investimento em marketing;
Gestão dos pedidos em tempo
real/estafetas;
Serviço Pós-Venda, apoio ao
cliente;
Registar e manter atualizados os
menus/ementas dos restaurantes
parceiros.

Ganhos.
5% de comissão de todos os pedidos feitos
pela App ou Marketplace, mais 0,90€ por
pedido proveniente da taxa de entrega.
Com este modelo de negócio, assumimos
também a responsabilidade no apoio à
divulgação, gerando o máximo de resultados
possíveis para os nossos franqueados.

Repare
Para gerar 1000€ de lucro basta gerar 10 000€
em encomendas ou 500 pedidos mensais.

5%
+
0,90€
por pedido
+
100%
(comissão - taxa de
adesão private)

Comece já
a facturar.
Para além da proximidade e atentimento personalizado
a restaurantes e clientes, a nossa maior vantagem
competitiva passa pelo site private, ou seja:
UM SITE COM O DOMÍNIO DO RESTAURANTE.
Um canal de vendas próprio, onde cobramos 0%* de
comissão ao restaurante.
*À exepção de pedidos Take-away onde cobramos 1€ por pedido.

Terá apenas um custo de
50€ anuais que incluí
- Criação da loja;
- Domínio;
- Alojamento web;
- Painel de Administração;
- Integração com sistema de
pagamentos;
- Integração com sistema de entregas;

Projeção de
desempenho.

Numa cidade até 15mil
habitantes

Ganhos
Franqueado

Pedidos

Ticket Médio

Valor Transacionado

Entrega

Comissão

900

30,00 €

27 000,00 €

810,00 €

5%

2 160,00 €

Realista

1500

30,00 €

45 000,00 €

1 350,00 €

5%

3 600,00 €

Otimista

2000

30,00 €

60 000,00 €

1 800,00 €

5%

4 800,00 €

Pessimista

Etapas após
licenciamento.

Onboarding

Marketing

Comercial

- Formação para administração do backoffice e
operacionalidade do negócio;
- Formação Comercial;
- Formação de marketing.

- Estratégias para captar mais
utilizadores;
- Criação e gestão de
campanhas de awareness.

- Criação de um mapa de
prospeção comercial;
- Meta de visitas e angariações de
restaurantes parceiros;
- Dados de restaurantes parceiros
e registos.

Investimento.
Para levar a Upeats para a sua
cidade basta investir 1000€
ANUAIS.

Estes 1000€ anuais incluem
Taxa de licenciamento e contrato de franquia;
Sessão de formação inicial (Aplicação User; Aplicação
Estafeta; Aplicação restaurante; Painel de backoffice;
Comercial, Apoio ao cliente);
Material promocional/merchandising (Flyer para users;
flyer para angariar restaurantes; autocolantes etc)
Criação de campanhas digitais.

Vamos conversar?

FRANCHISING.UPEATS.PT

COMERCIAL@UPEATS.PT

(+351) 214 183 415

