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Dossier de Franchising

A Nossa Empresa
PERFECT VISIONS & AUDIO PERFECT é uma cadeia de ótica e audiologia com

Realizamos um estudo profundo para a detecção de qualquer problema

mais de 12 anos de experiência no sector da correcção de problemas

visual ou auditivo, oferecendo as soluçoes mais adequadas y eficazes a

visuais e auditivos.

baixo preço.

Ao longo da nossa trajectória profissional em PERFECT VISIONS & AUDIO

E ainda uma ampla oferta com serviços de Ortoqueratologia, Terapia

PERFECT, temo-nos caracterizado por ser pioneiros na introdução de novas

Visual, Ortopedia, etc.

técnicas de análise auditivo e visual, incorporando novos instrumentos e
medições que nos têm permitido manter na vanguarda da qualidade e
serviço ao cliente.

Nos nossos centros PERFECT VISIONS & AUDIO PERFECT os clientes
encontram sempre uma atenção próxima e sobretudo profissional.

Os Nossos Produtos
Os nossos clientes encontram nos centros de PERFECT VISIONS & AUDIO

No campo da ótica, o nosso catálogo inclui marcas de renome como

PERFECT, não só os serviços mais completos do sector mas também os

Ray-Ban ou Dolce&Gabbana entre muitas outras.

produtos ao melhor preço.
Em qualquer caso, adquirimos com os nossos clientes o compromisso de
Trabalhamos com marcas próprias para dar resposta aos clientes mais

oferecer o melhor preço, garantindo-lhes pagar a diferença no caso de

preocupados pelo preço, e com primeiras marcas para responder às

encontrarem o mesmo produto mais barato.

necessidades de aqueles que procuram dar realce ao seu olhar, ou
procuram produtos de qualidade superior.

E Y E W E A R

Os Nossos Centros
Os centros PERFECT VISIONS & AUDIO PERFECT podem situar-se em locais

Os nossos centros são funcionais e acolhedores e contam com uma

de entre 60 e 100 metros quadrados em cidades a partir de 5.000

moderna decoração para oferecer uma imagen dinâmica e jovem, em

habitantes.

linhacom a nossa política de incorporar as últimas inovações e serviços.

A central estuda cada caso em detalhe para oferecer aos franchisados as

Possuimos equipamento diverso e de qualidade que nos permitem realizar

maiores possibilidades de êxito.

estudos que não podem realizar os centros da concorrência.

Modalidades
PERFECT VISIONS & AUDIO PERFECT oferece aos franchisados a possibilidade de se especializar nas nossas duas linhas de negócio, podendo optar por
um centro PERFECT VISIONS centrado na ótica, ou um AUDIO PERFECT especializado em audiologia e correcção de problemas auditivos.
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Escolha esta modalidade para triunfar no sector ótico.

Escolha esta opção se se decantar pelo sector da audiologia seja por

Formar-lhe-emos em Baixa Visão, Terapia visual, próteses oculares,

interesse e/ou formação.

etc.,para diferenciar-se da concorrência, oferecendo o melhor serviço.

Acesso aos melhores fornecedores de aparelhos auditivos e a um

Ter acesso a linhas próprias de produtos e armações de óculos das

gabinetecom as últimas tecnologias de análise.

primeiras marcas.

Esta modalidade de negócio conta com a vantagem de não necessitar

E ter a opção de receber as suas encomendas já montadas, minimizando

stock na loja eliminando os custos por obsolência.

os tempos de entrega e a possibilidade de roturas.

Cada aparelho auditivo fabrica-se de maneira personalizada para cada
cliente que poderá dispor dele em menos de 48 horas.

Vantagens de serem Franchisados
Ao formar parte da rede de PERFECT VISIONS & AUDIO PERFECT obterá grandes vantagens:
• Terá uma ampla formação técnica especializada para lhe diferenciar da concorrência oferecendo serviços únicos.
• Acesso a fornecedores exclusivos e com custos optimizados graças às economias de escala que lhe permitirão assumir com os seus clientes o
compromisso de garantir o preço mais baixo.
• Beneficiar-se-á do aval de pertencer a uma rede consolidada com ampla experiência no sector.
• Ajudar-lhe-emos a escolher o melhor local e a decorá-lo e equipá-lo de maneira eficaz e económica.
• Ter um assessoramento permanente para resolver todas as suas dúvidas.
• Beneficiar-se das campanhas de publicidade e promoção da rede.
• PERFECT VISIONS é um parceiro preferido para a abertura de ótica nos centros comerciais E.Leclerc.
• E muito mais...

Condições Económicas
Poderá montar um centro AUDIO PERFECT a partir de 36.000€ e um PERFECT VISON de 55.000€ do investimento total para um local de cerca de 60
metros quadrados. O médio prazo de recuperação da inversão segundo a experiência operativa da central é de 2 anos.
A seguir, apresentamos uma série de dados de interesse para que possa avaliar o projecto.
• Investimento total: 36.000€ (audio) y 55.000€ (optometria) incluindo:

• Duração do contracto: 4 anos

Taxa de entrada para pagamento de formação, assessoramento...

• Área de exclusivade: avaliação de acordo com a localizaçao da

Decoração de um local de 60 metros quadrados.

franquia.

Acesso ao stock inicial.
• Royalties: 4% do faturamento bruto

• Localização recomendada: zonas céntricas ou zonas comerciais de
exterior em povoações de a partir de 5.000 habitantes.

Pode solicitar-nos um estudo económico mais detalhado no qual avaliaremos o seu caso em concreto.

PERFECT

90

0

180

VISIONS

270

&

AUDIO

PERFECT

Para mais informação
expansion@agorafranquicias.com • +34 924 04 15 51

