
MOVA-SE PARA O SUCESSO.



Conheça a WChic

e mova-se para

o sucesso

WChic é uma franquia inovadora de locação de 
banheiros de luxo para eventos. Nós oferecemos as 
melhores soluções em mobilidade para festas, 
casamentos, feiras, shows, festivais e qualquer outro 
evento que exija banheiros modernos, exclusivos e 
confortáveis. Os banheiros de alto padrão WChic 
são ideais para manter o estilo e a qualidade em 
qualquer ocasião, oferecendo liberdade aos 
produtores de eventos e comodidade aos 
convidados.



wchic.com.br

Por dentro do WCHIC



Por dentro do WCHIC

Sinalização
disponível e ocupado

Torneira automática
sensor de proximidade

Detalhes
decoração especial

Suporte
mais comodidade



Por dentro do WCHIC

Ar-condicionado

Cabines climatizadas

Detalhes 

sofisticadosTorneira 

automática, espelho, porta-

bolsas

Alto padrão

Odorizador automático, espuma para mãos, 

antisséptico bucal, fio dental, lenço higiênico e 

papel toalha premium

Independência

Autossuficiência em relação 

a pontos de água, energia e 

rede de esgoto

Acessibilidade

Cabine maior,  com rampa de 

acesso exclusiva e barras de 

apoio

Equipe

Limpeza constante e 

banheiros higienizados 

durante todo o evento



Oportunidades WCHIC

Esportivos

Corporativos

Festivais

Casamentos



Ofereça uma estrutura 5 estrelas 

para diversos tipos de eventos

Torne-se um especialista em locação de banheiros 
de luxo para eventos, festas, casamentos, feiras, 
shows e festivais. O WChic é um banheiro de alto 
padrão ideal para manter o estilo e a qualidade em 
qualquer ocasião, oferece liberdade aos produtores 
de evento e comodidade aos convidados.



Ficha técnica

Capacidade: Cada Trailer é capaz de atender a 
um evento de 6 horas para até 800 convidados.
Área para Montagem: 48m²
Reservatório de Água: 800L
Reservatório para Resíduos: 900L
Capacidade Elétrica: Gerador com autonomia 
para 20 horas de evento (5 KVA´s)
Altura: 2,9m
Acessibilidade: Cabine ampla com rampa de 
acesso e corrimão especial.



Cenário Franchising Faturamento do setor de franchising brasileiro

valores em bilhões de R$
O setor de Franchising vem crescendo ano após ano. 
Segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising), 
em 2016 o setor cresceu 8,3% e faturou R$151 bilhões, 
ultrapassou a marca de 1 milhão de empregos e 
inaugurou 10 mil novos pontos de vendas.



Franquia WChic

Comprar uma Franquia WChic signi�ca fazer parte de uma das mais jovens e inovadoras redes de franquias para o mercado de 
Entretenimento do Brasil. As Franquias WChic podem contar com nossa experiência e parceria em todos os momentos do seu 
negócio.

• Estudo de Viabilidade Econômica;
• Padronização da marca, documentos, procedimentos, 
melhores práticas e serviços;
• Homologação de fornecedores e Central de Compras 
(sugestão);
• Treinamentos e certi�cações dos sócios e funcionários;
• Benchmarking entre a rede de franqueados;

• Centralização dos canais de contato (site, redes sociais, 
campanhas publicitárias);
• Software de gestão;
• Estudos de mercado e tendências do setor;
• Inovação e desenvolvimento de novos produtos;
• Auditoria de operações e relatórios para melhoria contínua.



Premissas de Investimento

Investimento Inicial na Franquia

*Valor referente a exclusividade de uma área geográfica com até 1 milhão de 

habitantes. **Simulação por todo o tempo do contrato (5 anos).

Investimento Mensal na Franquia

Premissas de Retorno

Taxa de Franquia*  R$ 20.000,00

Trailer   R$ 160.000,00

Veículo Rebocador R$ 60.000,00

Capital de Giro    R$ 19.000,00

Impressos  R$ 3.000,00

Fundo de Publicidade    R$850,00

Royalties (por trailer)    R$2.350,00

INVESTIMENTO INICIAL      R$262.000,00

Retorno sobre o investimento (ROI)   29 meses

Taxa Interna de Retorno (TIR)   42,07%

Lucratividade Média**     21,5%

**Simulação por todo o tempo do contrato (5 anos).



wchic.com.br


