


Este é um modelo de micro franquia, onde o franqueado fica  responsável
por uma micro-região ou de um segmento desta região, a franquia ContaJá
Enterprise proporciona ao parceiro dono desta franquia,
ganhos ampliados e escalaveis, deixa este livre de toda burocracia
operacional possibilitando assim uma contabilidade mais consultiva, sendo
mais estratégico para o negócio do seu cliente. 
 
No modelo enterprise, ele pode trabalhar de onde quiser, este franqueado é
conectado a um hub da região, que lhe dá acesso a suporte comercial e de
marketing, um escritório compartilhado para trabalhar ou ter reuniões com
seus clientes, desde que com agendamento prévio e disponibilidade, além da
locação de veículo elétrico até 1 vez por semana sem custo para visitar o
cliente.
 
 
 

ENTERPRISE
Micro Franquia



Como funciona a Região? 
A  micro-região é determinada com a quantidade de empresas ativas, com potencial para obterem ou
migrarem seus serviços contabies para a ContaJá, em regiões maiores, ainda existe a possibilidade de ser
um franqueado por segmento, obtendo as certificações da ContaJá Academy, atuando assim em regiões
mais segmentadas e com potencial de faturamento maior.



Motivos para
se tornar um
franqueado
ENTERPRISE!
 



Não existe nada parecido, no mercado de contabilidade, que una a experiência
técnologica, com o potencial humano de cada um se relacionando mais próximo ao
cliente, permitindo você ser mais um consultivo, um cientista de números.

Um mercado que cresce todos os anos, e que tem exigido uma evolução, é um mercado
milionário que nenhuma empresa do setor conseguiu até agora, ter 1% de market
share.

você não está sozinho, está conectado a um hub para te dar todo suporte necessário
em sua jornada de sucesso, além de ter a tecnologia como aliada.

Queremos que você fuja do convencional, do que os outros já fazem, queremos você
único, nosso negócio exige isso, por isso temos uma academia para te manter sempre
atualizado e em constante evolução.

IVocê não precisa mais que de um computador e um celular. Nossa equipe te apoia na
geração de demanda, no operacional, no fechamento. Você tem uma equipe
trabalhando 24x7 pelo sucesso do seu negócio.

Pay back em até 6 meses. 

Inovação

Mercado

Conectividade

ContaJá Academy

Operação Enxuta

Retorno



Taxa da Franquia
• A concessão do direito de uso não exclusivo da marca ContaJá; • A concessão de uso da identidade
visual; • A cessão em comodato dos manuais da franquia; • Treinamento inicial do franqueado no sistema
recebendo todo o know-how para gerir a Franquia; • Assistência durante a montagem da franquia e
orientação inicial sobre os aspectos pré-operacionais; • Conexão com um Hub local e o uso do espaço; •
ERP, integrado a franqueadora hub e a master franquia. • Apoio na geração de demanda, apoio em
marketing e vendas. • Veículo elétrico (com estação de recarga) para utilização de até 1 vez por semana,
grátis, de acordo com as regras de agendamento; • Welcome kit com Mochila Personalizada ContaJa,
Crachá de Acesso ao hub, caderno personalizado ContaJá, canetas ContaJá, Cartão de Visita e Materiais
Promocionais em geral.
 
R$ 10.000,00

A taxa da franquia remunera:

Royalties
Uso de marca e suporte da rede, a franquia master deverá pagar à franqueadora mensalmente a Taxa de
Royalties correspondentes a 25% do faturamento bruto.


