Por que a rede de Franquias Vida Animal é um ótimo negócio?
Queremos iniciar esta conversa, gerando uma pergunta, quando necessito comprar um
medicamento para meu amigo animal, aonde encontro este medicamento?

A necessidade
Nossa resposta! Até o ano de 2004 quando necessitávamos de um medicamento
manipulado para nossos cães, gatos, equinos e pássaros encontravam em locais diferentes,
muitas vezes não encontrávamos, pois não havia Farmácia Veterinária de manipulação.
Acabávamos comprando em agropecuárias, lojas pet, Farmácia Humana, nunca o
medicamento era na dose certa, muitas vezes o bichinho muito debilitado não ingeria parte do
medicamento.

Visualizando a Oportunidade
Foi então que começamos a visualizar a enorme necessidade da população de encontrar
medicamentos manipulados para animais.
Pensando em resolver uma questão pessoal e social, e com a implantação da lei de saúde
do ano 2004, onde foi sancionada a proibição para farmácias humanas de manipular
medicamento animal.

Concretizando a Oportunidade
2004 criamos a Farmácia Veterinária de (Vida Animal), sabíamos que o desafio era
grande, porém a expertise dos sócios com formação Farmacêutica e com diversas
especializações, inclusive na produção de florais e medicamentos homeopáticos, contribui
muito para o desenvolvimento do negócio.

Aceitação do Mercado
Como imaginávamos o modelo de negócio Farmácia Veterinária de Manipulação, é um
sucesso, a cada dia novos clientes conhecem a Vida Animal e passam a serem parceiros
sempre presentes em nossas lojas.

Alianças
Nossos clientes são animais, certo? Certo
Onde os animais cuidam da sua saúde? Clinicas Veterinária e Consultório Veterinário
Onde os animais cuidam da Beleza? Pet Shop e Salão Pet
Onde os animais ficam hospedados quando seus responsáveis não podem leva-lo junto?

Hotéis para animais, Pousada para animais, SPA para animais entre outros.
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Expandindo a ideia
2010, já com maturidade e sentindo o gosto do sucesso, surgiu à necessidade de Expandir
o modelo de negócio, foi então que resolvemos desenvolver o crescimento através do sistema
de Franquias.

Leve a dose certa aos Animais (Seja Franqueado Vida Animal)
Ser Franqueado de uma rede Comprometida, Responsável e Justa é o inicio do sucesso no
empreendedorismo.
Fazer parte dos acertos e eliminar os erros sem ter que vivenciar na pele, é um enorme
ganho de tempo, energia e Dinheiro.

Seja Franqueado Vida Animal, ganhe Tempo, Energia e Dinheiro.

Ganhando Tempo
 Know how de 10 Anos Vida Animal (sócios com formação e especializações
mais de 30 Anos)
 Modelo de Negócio pronto, sem necessitar passar pelo momento de
planejar
 Kit Manual, entregamos nosso modelo de negócio em Manual contendo
módulos. Institucional, Pré Operacional, Operacional, Gestão de Pessoas,
Marketing, Produtos, Gestão Financeira.
 Fazer o simples, sabemos que fazer o simples é difícil, mas para ganhar
tempo é o simples que deve ser feito.
 Fornecedores homologados (não necessita desperdiçar tempo para
encontra-los)
 Software de Gestão Homologado

Ganhando Dinheiro
 Lucratividade média 19% a 25% de acordo com despesas e desperdícios
 Rentabilidade média 2% a 4%, de acordo com faturamento;
 Faturamento mínimo esperado R$ 50.000, de acordo com desempenho do
empreendedor;
 Baixo investimento inicial
 Ganho de preço na compra de produtos (devido fazer parte de compra
coletiva, participação na rede)
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Compromisso Vida Animal









Suporte implantação
Suporte no desenvolvimento
Consultoria de campo
Treinamentos
Desenvolvimento de novos produtos
Inovação
Controle de Qualidade
Expansão da Rede

Investimento Inicial estimado R$ 289.000,00








Equipamentos e mobiliário Laboratório R$ 35.000,00
Equipamentos Loja e Administrativo R$ 37.000,00
Instalações e paginação de Loja R$ 45.000,00
Abertura de empresa R$ 2.000,00
Estoque Inicial R$ 35.000,00
Capital de giro R$ 80.000,00
Taxa de Franquia R$ 55.000,00

Alcance o Sucesso
 Apoio constante da franqueadora;
 Esteja no comando do seu próprio negócio;
 Junte-se a causa, leve “ Saúde na dose certa” aos animais;
 Obtenha os benefícios em fazer parte de um negócio em rede;

Acesse nosso Website e conheça mais sobre este negócio encantador

Após esta conversa, caso seu interesse em fazer parte da Rede de Franquias
aumente. Estamos á disposição para maiores detalhes.
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