


A ECOJARDIM partiu do sonho de um jovem técnico

agrícola que tinha em suas mãos mais de 20 anos de

experiência nos mercados de agricultura e jardinagem, já havia

trabalhado em empresas multinacionais e sabia de todas as

necessidades que estes dois mercados detinham e criou sua

linha de produtos naturais. Assim o presidente fundador da

Ecojardim Franquias, Vaner da Silva, decidiu compartilhar com

empreendedores como ele, pelo franchising todo o know-how

obtido com muito esforço e pesquisa.

NOSSA HISTÓRIA



Possuímos uma linha de produtos

agroecológicos exclusiva para a rede Ecojardim,

que faz com que até mesmo os jardins mais

maltratados ganhem vida novamente, além de

garantir a segurança e o cuidado com o meio

ambiente!

Nossos produtos aliados à mão de obra

qualificada de nossos franqueados faz com que

nossos trabalhos sejam diferenciados pela

beleza, cuidado e organização.

NOSSO DIFERENCIAL



Investir em uma FRANQUIA ECOJARDIM, significa que você está investindo

em um negócio que foi testado e consolidado. Acreditamos que não há

nenhuma razão para tentar reinventar a roda, e nossos franqueados se

beneficiam de nossas décadas de experiência em paisagismo.

Em nosso modelo entendemos as necessidades de nossos clientes e

trabalhamos em cima dessas necessidades. Fazemos isso para oferecer cuidados

especiais durante as quatro estações do ano.

MODELO DE NEGÓCIO EFICAZ



NOSSO MODELO DE NEGÓCIO





FRANQUIA ECOJARDIM LIFE

Atendendo a pedidos de interessados. nasceu o modelo de

franquia ECOJARDIM LIFE, com uma proposta diferenciada

que atende de forma flexível as necessidades de novos

empreendedores, que desejam entrar no mercado profissional

de jardinagem com produtos ecológicos exclusivos e com as

vantagens e benefícios da franquia ECOJARDIM.



FRANQUIA ECOJARDIM LIFE

• MARCA ECOJARDIM

• Direito de uso da marca e acessórios de comunicação.

• ROYALTIES

• R$ 350,00 (valor fixo mensal) ou 5% do faturamento bruto para empresas e condomínios.

• PRODUTOS EXCLUSIVOS

• Direito da utilização de nossa linha de produtos ecológicos (fertilizantes, fungicidas, acaricida, herbicida, etc).

• SUPORTE ESPECIALIZADO

• Apoio integral em dúvidas sobre tratamento e nutrição de plantas, paisagismo, confecção de orçamento,

financeiro, administrativo, comercial, contábil e segurança do trabalho.

• MARKETING

• Publicidade e propaganda, página própria no Facebook com 4 postagens semanais, Instagram, Google Ads e

sites especializados em captação de clientes.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:



PRODUTOS EXCLUSIVOS DA LINHA ECOJARDIM

Mix com 14 produtos entre fertilizantes líquidos e sólidos,

fungicida, bactericida, gel polímero, controle de formigas,

cupins e um produto especial para controle de ervas

daninhas. Todos os produtos da linha estarão sempre

disponíveis para compra em nossa sede.

KIT’S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E PRODUTOS

COMPRA DIRETA DO FRANQUEADO COM FORNECEDORES DE SUA CIDADE

O franqueado fará a compra
“quando”, “como” e “onde”
desejar, negociando diretamente
com seus fornecedores e o
Suporte Ecojardim irá indicar e
recomendar as melhores marcas
e modelos.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

São 26 itens sugeridos, como: roçadeira, carrinho para corte

de grama, soprador, aparador de cerca-viva, etc. (Iremos te

entregar uma lista com todos os itens que deverão ser

adquiridos).



TREINAMENTOS

• Empresarial e Operacional.

• 5 dias de conteúdos teóricos e práticos, operacional e

comercial, produtos e serviços, gestão de custo e formação

de preço e visita técnica em produtor de plantas.

É preciso experiência?

Não, no entanto, trabalhamos com muitos profissionais de
paisagismo experientes. O que precisamos é de automotivação,
impulso e paixão por servir. Nós fornecemos treinamento e
suporte em todas as áreas como operacional, comercial,
administrativo, utilização de produtos, orçamentos entre
outras.



Outra importante forma de expandir seu negócio e

atrair novos clientes é através do Marketing Digital, porém

esse recurso requer prática, conhecimento e tempo.

Nós temos uma equipe especializada e recursos que

irão coloca-lo em contato com os clientes que buscam

serviços pela internet, e você dedicará seu tempo apenas

para atendê-los e fazer sua empresa faturar!

VISIBILIDADE DA EMPRESA



Modelos de veículos de franqueados



Modelos de veículos de franqueados



Modelos de veículos de franqueados



E quando surgir uma dúvida ou oportunidade conte com a equipe de profissionais 
especializados em:

Biologia e botânica;

Tratamento e Nutrição de plantas;

Paisagismo;

Orçamentista, financeiro, administrativo, comercial, contábil;

Publicidade e Propaganda;

Segurança do Trabalho.

SUPORTE AO FRANQUEADO



FRANQUIA ECOJARDIM LIFE

• TERRITÓRIO

• Área de atuação definida, não exclusiva, podendo

atuar em outras regiões;

• DURAÇÃO DO CONTRATO

• 2 anos, podendo ser cancelado a qualquer

momento sem multa;

• ABERTURA DE EMPRESA

• Obrigatória quando fechar o primeiro contrato

com cliente;

• CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

• Obrigatória quando fechar o primeiro contrato

com cliente;

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

• COMPRA DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

• Necessária quando fechar o primeiro contrato

com cliente;

• TAXA DE PROPAGANDA

• Isento;

• PLANTAS, VASOS E ACESSÓRIOS

• Compra direta dos fornecedores locais.



ALGUNS SONHAM EM TER UMA EMPRESA DE SUCESSO... 
OUTROS INVESTEM PARA TER!

Agora que você sabe de todas as maneiras que iremos ajudá-lo no caminho para o

direcionamento do seu negócio, auxiliando e fornecendo recursos para cada passo, você está

provavelmente está ansioso para começar. Isso é natural!

O próximo passo é determinar se você e sua região tem o que é preciso para ser uma franquia

Ecojardim.

Entre os nossos franqueados, notamos que aqueles que escalam seus negócios mais facilmente

e obtém o retorno do investimento acima do esperado têm as seguintes características em comum:

Habilidades pessoais

• Automotivação; • Trabalho duro;

• Capacidade de priorizar e delegar; • Gerenciamento efetivo e liderança.



FALE CONOSCO ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO:

(19) 99786-4669

contato@ecojardim.net.br

contato.ecojardim

(19) 3589-2148




