
Por que ser um Franqueado Di Santinni?
A Di Santinni é uma rede de lojas multimarcas especializada no segmento de calçados femininos, masculinos, infantis, esportivos, 

bolsas e acessórios de qualidade para o público B/C. É uma loja conceitual, familiar, funcional de layout moderno com diversidade de 

produtos da moda mais atuais, a preços acessíveis com renovação periódica.

A loja Di Santinni oferece atendimento especializado, trazendo aos seus clientes conforto e uma agradável experiência na compra de 

calçados. Possui uma diversidade de formatos de lojas compatíveis com todas as regiões do Brasil localizadas em shoppings e ruas.

ConCeito do negóCio
Tamanho e localização das lojas: diversos formatos de 

lojas compatíveis com todas as regiões do Brasil.

Investimento e Taxas

Taxa de franquia R$ 40.000,00

Taxa de propaganda 2,3% sobre compras

Royalties 17% sobre compras

Capital para instalação
(reformas e adequações)

a partir de  
R$ 2.500,00 m2

Capital de Giro  a partir de R$ 100.000,00

Estoque inicial
a partir de  

R$ 220.000,00
(cobertura de 2 meses)

Faturamento 
médio estimado

R$ 230.000,00
(loja média)

Investimento inicial
a partir de  

R$ 390.000,00
(sem ponto comercial)

Previsão de payback do 
investimento

a partir de 24 meses

Investimento e taxas: variam de acordo com os formatos 

de negócio. O inicial é a partir de R$ 390.000,00 (taxa de 

franquia  + capital de giro + capital para instalação).

suPorte ComPLeto 
•	 Apoio na escolha do ponto comercial

•	 Projeto arquitetônico padrão

•	 Programas de treinamento

•	 Manuais operacionais

•	 Apoio na implantação da unidade

•	 Assessoria nas compras de produtos

•	 Supervisão de Rede e Consultoria de Campo contínua

•	 Orientação na gestão do negócio

•	 Desenvolvimento de novos Produtos

•	 Indicação de Fornecedores Homologados

•	 Software de Gestão padrão

Local
Tamanhos

Pequena Média Grande

Shopping 100 m2 140 m2 180 m2

Rua 100 m2 180 m2 300 m2

A ReDe DI SAnTInnI Tem 55% De SeuS fRAnqueADoS com mAIS De umA LojA.



diFerenCiais do negóCio
•	 Marca consolidada e líder no segmento;

•	 Produtos diferenciados que acompanham as tendências da moda com qualidade  

 e preços acessíveis; 

•	 Compras contínuas e novidades o ano todo;

•	 Atendimento diferenciado e personalizado com foco na satisfação dos clientes; 

•	 Treinamento constante da equipe de loja;

•	 Ações de marketing em datas comemorativas do varejo;

•	 Adequação de lojas.

PerFiL do Franqueado
conhecimentos e experiência

•	 Relacionamento e influência na região;

•	 Conhecimento Gestão/Finanças.

estrutura Disponível

•	 Estar à frente do negócio;

•	 Capacidade financeira.

Visão do negócio

•	 Identificação com o negócio;

•	 Comprometimento pessoal.

características Pessoais

•	 Capacidade de vendas e gestão de pessoas;

•	 Capacidade de seguir regras e padrões;

•	 Agilidade, acompanhamento, controle e organização.

É ATRAVÉS De umA mARcA SóLIDA que Você conSTRuIRá 
conoSco umA hISTóRIA De SuceSSo!

Mais informações:

 

(11) 3467-3636

disantinni@franchisestore.com.br

www.franchisestore.com.br


