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A FRANQUIA FIBER

Auxiliamos o franqueado em todo o processo de escolha do ponto e construção da loja.

Fornecemos projeto arquitetônico, definimos a montagem do show-room. Entregamos

placa totem Fiber, catálogos e todo o suporte para implantação da franquia. 



VANTAGENS EM SER UM
FRANQUEADO FIBER

Para garantir o crescimento sustentável da rede, a Fiber® disponibiliza seu know-how e 

experiência na fabricação e venda de piscinas e equipamentos, além de uma série de 

mecanismos de fortalecimento e apoio aos franqueados.

• Software de gestão:

Uma completa ferramenta 

de gestão que vai auxiliá-

lo na administração do seus 

negócios, tornando-o mais 

dinâmico e eficiente.



• Central de compras

Uma importante ferramenta 

que proporciona preços 

competitivos para nossos 

franqueados. Negociamos 

grandes volumes garantindo 

acordos diferenciados, onde 

franqueados e fornecedores têm contato d i re to .

• Produtos

A Rede Fiber® possui uma linha completa de piscinas de fibra, vinil e concreto, 

além de um completo mix de produtos para piscinas que vão dos químicos para 

tratamento à móveis, passando por filtros, aquecedores, iluminação, saunas e 

muito mais. 



• Identidade Visual

Todas as lojas Fiber® seguem o mesmo 

padrão arquitetônico, Fornecemos placa, 

totem Fiber®, Kit Inicial com catálogos de 

produtos. 

• Centro de treinamento

Um espaço único no Brasil para 

capacitação de mão-de-obra nas 

mais diversas funções que envolvem 

nosso negócio – do vendedor ao 

instalador de piscinas.

• Captação de clientes

Todos os clientes captados através do 

site piscinafiber.com.br  são encaminhados 

para os franqueados seguindo os critérios 

de proximidade geográfica.



Conseguimos negociar com operadoras de cartão de crédito e as financeiras

taxas competitivas devido ao grande volume de vendas que possuimos

Taxas diferenciadas

Marketing

TV

Filme institucional 30” em rede nacional nos 

canais Globosat.

Internet

O site Fiber® está no 1º lugar no ranking nacional do 

Google na palavra-chave piscinas;.



SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Os nichos de mercado da Fiber® são:

• Vendas de piscinas e equipamentos para o consumidor final;

• Vendas de piscinas e equipamentos para construtoras;

• Vendas de piscinas e equipamentos para clubes, academias, 

 hotéis e pousadas;

• Vendas de piscinas e equipamentos para o poder público: 

 Prefeituras, Secretarias de Serviço Social, Corpo de bombeiros, etc.

• Serviços de manutenção e limpeza de piscinas; 



O FRANQUEADO

Perfil

• Aptidão para participar de uma rede já estruturada e formatada no ramo de piscinas;

• Capacidade de assegurar padronizações, gestão de processos e comunicação

 visual da rede em conformidade com modelo estabelecido pela franqueadora; 

• Dinamismo, liderança e empreendedorismo.

• Envolvimento e engajamento constante no dia a dia da franquia; 

O papel do franqueado

Fica a cargo do franqueado a gestão de loja, atendimento adequado ao clientes, 

comercialização e instalação das piscinas e supervisão geral do empreendimento. É 

atribuição do franqueado ainda, 

a verificação dos aspectos 

fiscais e contábeis. Ter tempo 

para se dedicar ao negócio é 

um aspecto fundamental.



SOBRE A FRANQUIA FIBER®

Investimentos

Investimento: a partir de R$ 30mil;

Prazo de retorno: 18 a 36 meses;

Lucratividade: 15% do faturamento bruto em média;

Faturamento médio: R$ 70.000,00 / mês;



piscinafiber. com.br


