




A Cocolonne é um franchising que pertence ao
Leyot Group, uma empresa que conta atualmente com
numerosos setores de negócio, tanto próprios como
franchisados e que ultrapassa largamente uma centena
de pontos de venda distribuídos por todo o território
espanhol. Conta também com uma ampla variedade de
formatos que garantem a proximidade ao consumidor nas
diferentes necessidades de consumo.

As lojas Cocolonne são um elemento chave na
criação e comunicação da marca, que se transmite a
través da sua decoração, da sua localização, da sua gama
de produtos e através da forma de atendimento dos
clientes.



O sucesso da Cocolonne está
baseado na diversidade de perfil
dos clientes, que abrange todas as
idades: desde o bébé que acabou
de nascer, até ao aniversário da
avózinha, em que se oferece um
bonito peluche com uma
mensagem personalizada.

Sendo assim, o negócio está
projetado para gerar vendas
constantes ao longo de todo o
ano: aniversários, Natal, datas
especiais como o Dia do Pai, o Dia
da Mãe, o Dia dos Namorados…

Contamos com uma equipa de design e apoio responsável pelos
desenvolvimentos necessários em marketing e vendas.





A nossa perceção visual é o
mais importante no que se refere ao
design das lojas Cocolonne e por isso
valorizamos o mais mínimo detalhe.

Por essa razão quisemos
dotar as nossas lojas dos sentidos da
natureza a través da cor e da
harmonia.

Um dos nossos pontos fortes
no que se refere ao design
naturalista da Cocolonne, é a grande
árvore que dá abrigo a animais de
diferentes espécies.

Cocolonne não passa
despercebida, de certeza que quem
nos visita guardará uma recordação
agradável difícil de esquecer.



Uma das nossas linhas de produtos são os artigos
em madeira, praticamente todos personalizados
o que encanta o cliente, os artigos são
desenhados com muito mimo e carinho, são
enviados da Itália onde são confeccionados para
oferecer o melhor ao cliente final.

Todos estes artigos contam com um cuidado
especial nos seus desenhos, imaginação,
criatividade e estilo que conquistará tanto aos
mais pequeninos como aos adultos.

Temos nas nossas lojas, tanto uma linha infantil,
como uma linha decorativa e elegante: Placas,
relógios, carros, artigos de iluminação e muitos
mais artigos que completam o nosso catálogo de
produtos.



Por outro lado, quem não conhece a marca
MR. WONDERFUL?

Na Cocolonne temos um espaço especial
para essa marca, muito procurada, a oferta é
ampla e para todos os gostos: canecas, velas,
agendas, todos eles com uma frase original e
sempre com uma mensagem positiva.

Estes artigos serão certamente disputados, e
vendidos commuita facilidade!



E o que dizer da boneca GORJUSS? Que
chega de Londres para trazer requinte e dar
mais cor as nossas lojas.

Os cliente simplesmente adoram a famosa
boneca Suzanne Woolcott a coleção é infinita
e é renovada constantemente.



Os artigos disponíveis pelo nosso franchising atualmente são
inumeráveis, e vão de encontro com a procura do cliente.

Desde pequenas lembranças em madeira, diários, livros
temáticos e didáticos com os mais diversos temas, carimbos
com o nome para as crianças, ou meias em embalagens
divertidas que fazem sorrir e trás felicidade a quem os
recebe.

Os artigos que mencionamos
são só uma pequena mostra
de tudo o que temos, quem
entra na loja não resiste a
originalidade, funcionalidade
e diversidade, que oferece
um sem fim de
possibilidades.



- Porque é um negócio inovador
que não está explorado.

- Porque supõe um investimento
pequeno.

- Porque não vai pagar royalties
desnecessários.

- Porque se não vender um
produto, pode devolvê-lo.

- Porque tem uma zona de
exclusividade.

- Porque tem uma grande
margem de lucro nos produtos.

- Porque vai recuperar o seu
investimento rapidamente.

- Porque terá apoio inicial e
contínuo.

- Porque as lojas são apelativas e
convidam o cliente a entrar.

A primeira coisa que precisa para
pertencer à Cocolonne é desejá-lo muito
mas também ilusão.

Após sua decisão de se juntar a
nós, vamos analisar e reservar a sua área
escolhida para que possamos começar a
trabalhar.

Onde queremos colocar a sua
loja?

Numa zona comercial e
movimentada, seja ela ao nível da rua ou
no shopping Center.

Vamos estudar prós e contras,
mas você terá liberdade para tomar a
decisão final.



Se você quer ser um franquiado, esperamos por si.

A Cocolonne convida-o a fazer parte da rede de franquias mais original e
diferenciadora deste segmento.

A primeira coisa que faremos será a reserva da sua
área exclusiva.

Escolhemos juntos uma boa localização para sua
loja.

Esboçaremos a imagem da sua loja Cocolonne.

Enquanto a montagem da loja estiver em
andamento, vamos escolher a primeira
mercadoria em conjunto.

A nossa equipa de profissionais irá aconselhá-lo e
treiná-lo de modo a obter os melhores resultados
na sua loja.

Para finalizar este proceso, juntos realizaremos
uma festa de inauguração, e lançamento da sua
loja.
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Depois do local escolhido, a nossa equipa de design irá esboçar a imagem da sua loja Cocolonne.

Agora é hora de divulgar a festa de inauguração para o dia da abertura.

Vamos convidar toda a gente para vir conhecer a sua loja, a qual não vai passar despercebida.

E agora...vamos lá vender.



Investimento: 16.000€

Que Inclui?

- Direitos de entrada - Decoração

- Mobiliário - Reclamo exterior

- TPV e licença - Mercadoria



www.cocolonne.com


