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A MARKETING BAG é uma empresa do grupo A DE L JACOMO ME, que está
inserida no segmento de publicidade e propaganda, é uma rede criada com
uma única filosofia: Fornecer soluções especializadas de mídia direta
off-line e de baixo custo para micro e pequenas empresas. 

A franquia MARKETING BAG é uma unidade franqueada no formato "Home
Based", isto é, sem a necessidade de abertura de ponto comercial e nenhum
custo de implantação e sem a necessidade de capital de giro.

Conheça a MARKETING BAG nesta apresentação! 



Home-Based, em tradução livre, significa "Baseado em casa". Se tratando de
negócios, isto equivale a oportunidade de abertura de uma empresa em sua
própria residência. 

É um formato difundido para micro-franquias que necessariamente não
precise de ponto comercial, o que barateia a sua aquisição, baixando os
custos de operação, alugueis, pessoal e capital de giro.

Porém, quando falamos em micro-franquias "Home Based", em nada muda,
quanto a suporte, treinamentos e processos para o seu crescimento.

O QUE É HOME-BASED



Nossos saquinhos são produzidos com o mais alto padrão de qualidade, em
papel kraft de 35 gramas. A impressão é feita com tintas a base de água e

os sacos são selados com colas livres de poliamida.
 

E os nossos saquinhos são 100% Biodegradáveis, e a capacidade dos sacos
é de 5 kg, isso significa que é o tamanho ideal para condicionar até 10 pães.

 
Cada saquinho tem a capacidade de expor até 36 espaços para as
propagandas, permitindo que os anunciantes conversem com seus

consumidores de forma inovadora. 



É VANTAJOSO ANUNCIAR
EM SACOS DE PÃO?

30.000
Residencias alcançadas

120.000
Pessoas Alcançadas

30 dias
Veiculação do anúncio

40 minutos
De exposição do anúncio por dia

Distribuição
Altamente eficaz pelas padarias
parceiras

Colaborativo
Padarias recebem gratuitamente 

Chancelado
E seguro, indicado pela ANVISA

100% Ecológico
Tintas e colas atóxicas
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Apresentação da
solução de

Marketing para os
empresário

Planejamos a
campanha e

fazemos a inserção
do anúncio Produzimos os

saquinhos com
alto padrão de

qualidade.

Distribuimos
gratuitamente os
saquinhos para as

padarias parceiras.
Consumidor leva o
saquinho para casa
e passa a conhecer

a marca anunciante.

COMO É O PASSO A PASSO
PARA ANUNCIAR?





1

Cadastramento das
padarias da região

de atuação.

Prospecção e venda de anúncios, 
sendo o faturamento todo seu.

2

3

Distribuição
gratuita dos sacos
para as padarias
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Apoio inicial completo, abertura de empresa (MEI) e 90 dias de incubação com reuniões
semanais de alinhamento, ajustes e estratégias 

Suporte inicial
completo

Suporte comercial e
marketing

Material de auxilio 
em vendas

Plataforma do
franqueado

Não se preocupe com as artes do seu cliente. Caso ele não tenha, nós fazemos de forma
gratuita. Se preocupe apenas com suas vendas 

Com a equipe de marketing e design alinhada com sua estratégia, lhe entregaremos todo
material de auxilio de vendas e o Kit franqueado 

Nosso processo tem que ser claro e objetivo ao franqueado, pensando nisso, o portal do
franqueado lhe dará rapidez e agilidade em todos os processos 



Apresentação

comercial

Cartão de
Visita

Kit Posts 

Diversas amostras
dos saquinhos de pão

Flayer para as

padarias
Flayer para as
anunciantes

controle deVisitas

Manuais deFranquiaPlaybook de

Vendas
Camisa Polo

Marketing Bag

Crachá

PlanilhasGerenciamento

Termos compadarias

Contrato de

anunciantes

Canetas

promocionais

Kit Email
profissional





PROJEÇÃO DE FATURAMENTOPROJEÇÃO DE FATURAMENTO
SIMULAÇÃO PARA 1 TIRAGEM DE 30 MIL SAQUINHOS POR MÊS

R$ 400,00

R$ 14.400,00

- R$ 7.051,00

Valor sugerido por anúncio

Faturamento total da venda dos anúncios

Custo da Produção de 30 mil saquinhos

R$ 6.629,00 LUCRO BRUTO

- R$ 720,00 Custo inclusão dos 36 módulos no clichê de
produção  -  (R$20,00 por módulo)



4.500,00R$

Kit Franqueado

INVESTIMENTO
Taxa de Franquia

1.000, 00R$

5.500,00R$
Investimento total

Em até 10x de apenas R$ 665,85



FRANQUIA
SEM

Todos os custos envolvidos no negócio somente existem
quando o franqueado já realizou a venda dos anúncios.

1ª

CAMPANHARETORNO DO

INVESTI
MENTO NA



Grande

experiência

gestora

suporte

completo em

todas as áreas

treinamentos

completo para o

franqueado 

1 2 3 4 5

Análise da apresentação da
franquia pelo candidato

Recebimento da COF -
Circular de Oferta de

Franquia

Reunião de alinhamento de
detalhes do projeto

Assinatura do contrato
de franquia

Plano de treinamentos e
inicio da operação

VOCÊ ESTÁ AQUI

FASES DE
AQUISIÇÃO




