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 Se não te valorizam, 
se não tens o retorno que mereces.

O que esperas? 

EMPREENDE!



A CIEN FRAGANCIAS nasce em 2010.
Graças ao seu conceito vanguardista no sector da perfumaria genérica passa a ser das cadeias de lojas 

com mais crescimento no mundo (mais de 250 lojas).

O nosso modelo e conceito proporciona aos nossos franchisados um investimento altamente lucrativo, 
graças ao crescimento do sector nos últimos anos e às margens de ganho elevadas.

Temos um extenso catálogo, com mais de 2000 referências e um sistema de apoio pensado para os nossos 
franchisados rentabilizarem o seu investimento desde o primeiro dia.



O que é um franchising 

100 FRAGANCIAS?
Obter a experiência de mais de 10 anos 
desde o início.

Pertencer a uma rede com 
mais de 250 lojas
Ser franchisado 100 FRG significa um negócio sem limites
e obter os benefícios de um sector não afectado pela crise.

 • Baixo investimento
• Alta rentabilidade 
• Gama ampla de produtos 
   (mais de 2000 referências)
• Formação exclusiva e continua 
• Sem necessidade de experiência
• Acompanhamento desde o inicio



28%
Cuidado de 
pele

20%
Perfumes

24%
Cuidado 
pessoal

Consumo 
por categorias de 
produto 2021

10%
Cosmética 
de cor

18%
Cuidado
capilar

DADOS DO 
SECTOR/MERCADO.
Os números falam por si.
O sector da cosmética e da perfumaria em Espanha 
cresceu 2% no ano de 2021 pelo 5º ano consecutivo.

         

770 
Milhões de unidades

exportadas.

1.280 
Milhões de unidades

consumidas.

6-8
Consumo 

de produtos 
diários.

28 
 Produtos 
por pessoa, 

ano.

150€ 
 De consumo

por capita por 
ano.

28%
De comércio
por PME’S.



O que ganhas com a 

100 FRAGANCIAS?
 

• 
• 
• 
• 
• 

SER O TEU PRÓPRIO CHEFE (auto-emprego/retorno de investimento)

É UM NEGÓCIO SEMPRE EM CRESCIMENTO

ESTABILIDADE LABORAL com grandes benefícios

GANHOS ACIMA DA MÉDIA

RENTABILIDADE DESDE O INÍCIO 



Porquê

100 FRAGANCIAS?

    

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Está presente em 24 países

É uma empresa com mais de 10 anos de experiência 
(+ de 250 lojas)

Alta rentabilidade desde o ínicio ( +250%)

Mercado em crescimento ( + 5% anual)

Produto com bastante procura

Mais de 2000 referências em stock 
(Podes escolher os teus produtos)

Formação dada pela Empresa

Suporte contínuo 
(central de acompanhamento ao franchisado)

Baixo investimento

Possibilidade de ampliar o teu negócio 
(Master Regional)



O que está incluído no preço do franchising

100 FRAGANCIAS?
Loja completamente equipada e decorada 
com stock de perfumes

  
 

· Expositor.

· 2 Móveis expositores de perfume fabricados em madeira e 
lacados com armazenamento para o stock de perfumes. 
(Estes móveis estão iluminados por leds e com comando á distância, 
para variar a intensidade e cor do ambiente).

· 3 a 4 móveis de diferentes tamanhos para produtos 
complementares. (Mikados, body mist, gel corporal, body milk, 
ambientadores do lar, brumizadores, humidificadores, brumas, etc).

· Ilha central, 1 ou 2 (dependendo do espaço) vitrines para 
exposição de produtos de decoração Cien Fragancias. 
(Bolas CF, canas de bambu, plantas).

· Vinis de loja e da marca.

· Reclamos luminosos. 

· 300 perfumes e 20/30 produtos complementares.



O nosso produto
com mais procura

O PERFUME
De fabricação espanhola e formulado

 pelos nossos perfumistas, 
cumprem com os máximos requisitos 

de regulação e qualidade Europeia. 
Alta tecnologia aplicada  ao perfume.

Contamos com mais de 300 referências.

Apresentamos aromas similares ás mais prestigiosas 
marcas e possuem a mesma duração das fragrâncias 

originais e em alguns casos ainda mais prolongada.
Na nossa formula incluímos hidratante para proteger a pele.



Aumenta a tua rentabilidade 
com outras gamas de 

PRODUTOS

Dispomos de diferentes linhas de produtos.

CF cosméticos e cuidado pessoal:
Tratamentos de alta tecnologia á base de aloé vera, 
rosa mosqueta, karité e argão. 
Com propriedades regeneradoras antioxidantes, 
hidratantes, nutritivas, reafirmantes e reparadoras, 
que melhoram os danos provocados no dia a dia na nossa pele  
e ajudam a prevenir danos futuros.

Artigos para o lar:
Mikados e Ambientadores

Linha SPA , géis e sais de banho.



O tempo que demoramos na abertura da tua loja

TEMPO/PALNEAMENTO
Graças ao nosso sistema optimizamos a montagem.

Recepção
do mobiliário  

Fecho 
do contrato  

Pintura e 
Parquet 
(não incluído)

Limpeza 
e colocação 

do stock

 Abertura 
de loja  

20-30 Dias



O que recebe um franchisado 

100 FRAGANCIAS?

ACOMPANHAMENTO 
NA ABERTURA

VISITA PRÉVIA 
AO LOCAL

STOCK INICIAL 
300 PERFUMES
+20 produtos complementares

FORMAÇAO DA 
PRODUTO

EXCLUSIVIDADE DE ZONA

MOBILIÁRIO



Tabela de conta de exploração

RESULTADOS
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Vendas 168.824 € 384.601 €

Custo de produto

Aluguer

Suprimentos

Impostos locais

Seguro

Publicidade

Outros Gastos

Saldo Base

Bruto 36.264 € 71.367 € 110.956 € 164.402 € 215.938 €

Impostos 14.273 €

Lucro
liquido

29.012 € 57.094 € 88.765 € 131.522 € 172.751 €

Ano

1
Ano

2
Ano

3
Ano

4
Ano

5



És uma pessoa que
 QUIERES MÁS ?

Con CIEN FRAGANCIAS, 
não tens limites 

Eleva o teu negócio a outro nível, obtendo 
um Master regional com o qual poderás 

gerar benefícios em toda a tua área de actuação 
(Lojas, corners, pequenos negócios, 
cabeleireiros, centros de estética…)



Serás tu, o nosso próximo 

franchisado ?
O nosso franchisado ideal.

 
  

Perfil do frachisado

• 
• 
• 
• .

• 
• 

Toda a informação que te demos justifica a opção pelo 
nosso franchising. Só com a 100fragancias, podes obter um 
leque de produtos tão variados e com grande qualidade.

Mas, és tu o nosso franchisado ideal? 
Procuramos empreendedores apaixonados pelo negócio e 
que vejam claramente o enorme potencial que este tem, 
procuramos gente honesta, decidida, capaz e com vontade 
de trabalhar e pertencer a uma grande  cadeia de franchi-
sing a nível europeu e que cresce ano após ano.

A elevada rentabilidade do nosso negócio torna-o atractivo 
e viável para investidores que procuram uma maior rentabi-
lidade como para a criação de auto-emprego, que procuram 
um negócio fácil de gerir, agradável e gratificante.

Espirito empreendedor.
Visão empresarial.
Capacidade de gestão e direção.
Pessoas com vocação e acostumados a tratar com o público.
Conhecimentos básicos do sistema de franchising.
Não é necessária experiência prévia no sector de perfumaria.



Investimento Loja

100FRAGANCIAS
 

Preço médio do sector

AGORA Preço franchising Cien Fragancias •••
Reserva a tua zona de exclusividade e investe no sector 
com mais crescimento e rentabilidade na Europa.  

Preço Franchising 100FRG

 35.000 € 14.900 €

9.900 €
Agora o canhão de entrada  
Sem royalties
Sem canhão de publicidade



TODOS OS TRIUNFOS NASCEM 
QUANDOS NOS ATREVEMOS 

A COMEÇAR.

Aproveita a promoção sem canhão 
de entrada e sem royalties.

CONTATO:

(+34) 658 333 168
info@100fragancias.com




