
de Publicidade em sacos de pão

SUSTENTABILIDADE
Nossos saquinhos são  100% biodegradáveis, produzidos com tintas a base de
água e cola de amido do milho, sem poliamida. Com isso contribuímos com a
retirada de sacolinhas plásticas e garantimos que todos os  consumidores
recebam seu pãozinho dentro dos padrões chancelados pela ANVISA.

PREMIAÇÃO
Semestralmente distribuímos grandes prêmios. 
Cada saquinho tem um código que o consumidor final cadastra em nosso site
para concorrer aos prêmios. Com isso fidelizamos àquele que consume o seu
anúncio.

DO OFF-LINE PARA O ON-LINE
Com  o modelo da premiação, a cada tiragem conseguimos captar através da
mídia off-line o cadastro para fazermos ações on-line e conseguimos
redistribuir os cadastros para os anúnciantes, conforme região.

1 Padaria Anunciantes2 Padaria3

Incubação - Apoio
inicial completo

Apoio inicial completo, abertura de
empresa (MEI) e 90 dias de incubação
com reuniões semanais de alinhamento,
ajustes e estratégias.

Suporte
Comercial

Estudo de estratégias de venda na
região de atuação, desde a efetivação
com padarias até as vendas de
anuncios, mediante a treinamentos.

Suporte completo
em Marketing

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

Material de auxilio
as Vendas

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

Consultoria em
Gestão

Se tornar empreendedor e dono do seu
próprio negócio não é fácil, porém
pensando nisso, sempre conte com a
nossa ajuda na sua gestão.

Plataforma do
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.

Franquia

®

A MARKETING BAG é uma empresa que está inserida no segmento de publicidade e propaganda, é uma rede criada com
metodologias e conceitos voltados para comercialização de publicidade em sacos de pão, que são distribuídos pelas
panificadoras para divulgar diferentes marcas e produtos diretamente ao público-alvo, uma franquia a qual consiste
entregar o máximo de visibilidade as marcas. As panificadoras, por sua vez, recebem os sacos de pão sem custo,
aumentando assim o comprometimento das panificadoras e alavancando o resultado alcançado pelos anunciantes.

 A busca pela excelência e o espírito empreendedor do seu fundador, impulsionaram o projeto, tornando-o um destaque
no mundo do franchising, aliando expertise a sustentabilidade. 

De fato, hoje pode se dizer que a MARKETING BAG se destaca como uma relevantíssima impulsionadora das marcas dos
seus anunciantes.

Efetivar parcerias
com as padarias da
região de atuação.

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

Distribuição dos
sacos para as

padarias parceiras

NOSSO PRODUTO

KIT FRANQUEADO
Entrando para a nossa família, o franqueado recebe um kit completo, em formato

digital e materiais impressos, para iniciar o trabalho imediatamente.

NOSSO SUPORTE
Como premissas de uma rede de franquias, prestamos todo o suporte para o franqueado, em

todos os aspectos e necessidades cotidianas.

QUEM SOMOS

Observe como é fácil a operação da Franquia e quais os seus
principais papéis como franqueado.

Como funciona a franquia?

De todo o restante nós cuidamos para você!

Apresentação

comercial

Cartão de
Visita

Kit Posts 

Diversas amostras
dos saquinhos de pão

Flayer para as

padarias
Flayer para as
anunciantes
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Termos compadarias
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Canetas

promocionais

Kit Email
profissional



R$ 400,
R$ 14.400,

- R$ 7.051,
00

00

Valor sugerido por
anúncio

Faturamento total dos
anúncios

R$ 7.349,

00

SIMULAÇÃO PARA 1 TIRAGEM POR MÊS

Tiragem: 30 mil sacos de 5 kg
Número de anuncios: 36 por saco

Custo da Produção dos
saquinhos

00 LUCRO BRUTO
Mensal

Obs.: Não  consideramos os custos mensais, tais como, taxa de royalties, telefone, internet, combustível.
Obs.2: Não consideramos valor de frete, que fica em média entre R$300,00 a R$ 500,00, conforme localização.
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1 módulo

5

Nosso saquinho tem 36 espaços publicitários para venda, o qual
chamamos de módulos.

Imagens Ilustrativas

OS MÓDULOS DE VENDA

1

Gerencie a sua franquia no
conforto do seu lar. Aqui você
encontra um formato validado e
sólido, onde você terá todo o
controle sobre o seu tempo
gerando qualidade de vida que
você sempre sonhou.

Sendo uma microfranquia, esse
negócio é acessível a você que
busca baixo risco e não tem
capital de giro, sem necessidade
de estoque. Tenha retorno do
dinheiro investido à partir de 4
meses.

As padarias, os anunciantes e os
consumidores de pão, aceitam
nossos saquinhos com facilidade,
pois trata-se de um produto de
alta qualidade e agradável,
trazendo o pãozinho sempre
fresco a mesa do cliente.

NOSSO NEGÓCIO
Caracteristica básicas. E você sabe o que é Home Based?

HOME
BASED

BAIXO
INVESTIMENTO

BOA
ACEITAÇÃO

TAXA DE FRANQUIA
Valor fixo mensal

Baixo investimento a altíssima lucratividade conforme mostrado nas
projeções de faturamento.

7.997,00R$

TAXA DE ROYALTIES

499,
Por numero de habitantes na região

10.494,00R$ 624,

12.991,00R$ 779,

15.488,00R$ 974,

POPULAÇÃO

Até 100 mil Hab.

Região / Cidade

de 101 mil a 300 mil
hab.

de 301 mil a 500 mil
hab.

Acima de 500 mil
hab.

00R$

00R$

00R$

00R$

Franquia
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