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Quando se decide levar a marca para que outros empreendedores possam também
administrá-la nos mostra oportunidades e desafios importantes.
 
O  processo de expansão de uma marca exige um planejamento e uma estruturação
para  que estes empreendedores possam fazer uma parceria de crescimento.
 
Um bom planejamento dará os indicadores certos de onde e quando as marcas devem
ajustar os processos, alinhar as metas e colocar seus esforços. 
 
Não se pode pensar em ter uma rede de franquias sem pensar nos passos básicos para
que os franqueados, ao optarem por fazer parte desse crescimento, sintam solidez no
processo e que terão o que buscam numa franquia.
 
Como pensar seu negócio e estruturar de forma sólida:
 
●    Desenvolvimento de Plano de Negócios
●    Implementação de OKR, Cultura e Estruturação
●    Manuais, Processos e indicadores
●    Desenvolvimento de documentação interna por áreas
●    Implementação de SLA
●    Estruturação das áreas da franquia
●    Estruturação do Treinamento de Novos Franqueados
●    Estruturação Digital para a expansão, para a marca e para os franqueados
●    Implementação de departamento de Suporte e CS
●    Treinamento dos colaboradores
●    Documentação Jurídica ( COF, Contrato de Franquia e Contratos em geral)
●    Estruturação de Eventos
●    Plano de sustentabilidade

CONSULTORIA PARA FORMATAÇÃO DE
GESTÃO DE FRANQUIAS



O que a implementação correta destes itens trás para sua rede:

●    Transformação de negócios;
●    Desenvolvimento sustentável do negócio;
●    Aumento da capacidade produtiva da rede;
●    Intermediação de relacionamentos;
●    Uma equipe multidisciplinar;
●    O foco é direcionado para os resultados que realmente importam;
●    A gestão se desenvolve em tempo real;
●    Todos se tornam responsáveis pelos resultados;
●    A comunicação se torna fluida entre colaboradores, gestores e diretores;
●    Os resultados são acompanhados de forma rápida;
●    Os relatórios de desempenho são claros, objetivos;

Gostaria de fazer uma cotação destes serviços?
Faça contato conosco e solicite uma cotação:

atendimento@centraldafranquia.com.br
(48) 99124-7587 
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