Licenças de Master Franchise da Maid2Clean
do República da Guiné-Bissau
Master Franchising
A Maid2Clean está interessada em contactar pessoas para licenças Master do
República da Guiné-Bissau.
A Maid2Clean constitui uma gestão de franchise bem sucedido no Reino Unido no
mercado das limpezas domésticas. Contando com mais de 100 franchisados a operar
no Reino Unido, a Maid2Clean emprega actualmente mais de 9.000 pessoas nas ilhas
britânicas.
Estando já presente na Irlanda e no Canadá, a Maid2Clean procura expandir-se no
mercado português.

A procura por este tipo de serviço é praticamente imune à recessão, pois existem cada
vez mais casais a trabalhar longe de casa. Estas pessoas atarefadas são os gratos
clientes do serviço da agência Maid2Clean. O negócio da Maid2Clean é já um conceito
comprovado desde 1993 com elevadas margens de lucro e uma crescente procura por
parte dos clientes. As casas acumulam pó independentemente da situação económica e a
procura por este serviço e licenças de franchise continua a ser forte, mesmo em tempo
de recessão. O sector de serviços de limpeza doméstica tem crescido exponencialmente
ao longo dos últimos 20 anos, pois existem cada vez mais casais a trabalhar fora de casa
e este serviço permite-lhes manter o estilo de vida que desejam.
Os franchisados ou detentores de uma licença Master não realizam trabalhos de
limpeza – ambas são posições de gestão. Como detentor de uma licença Master
(franchisador), estará bem posicionado para tirar partido das capacidades da marca e
fazer crescer uma substancial operação de franchise do República da Guiné-Bissau.
O que é um Master Franchise?
Um Master Franchise é quando um negócio de franchise com um sistema comprovado
num país (exemplo a Maid2Clean no Reino Unido) oferece uma licença para utilização da
sua marca noutro país (por exemplo, do República da Guiné-Bissau).

Na qualidade de Master, será o detentor da licença para o mercado português e será o
responsável pela gestão da sua própria operação enquanto vende licenças de franchise a
potenciais franchisados.
Quem procuramos?
A Maid2Clean procura um interveniente a longo prazo com forte talento comercial e de
gestão. Deverá ter experiência na gestão do seu próprio negócio e desenvolver uma rede
de franchisados. Deverá ter capacidade para localizar o pacote de franchise da Maid2Clean
no Reino Unido de forma a funcionar no mercado português.

A Maid2Clean detém uma posição de Master Franchise que permite ao candidato
seleccionado oferecer um conceito único de agência de gestão no sector dos serviços de
limpeza doméstica.
Nesta fase a Maid2Clean NÃO procura uma unidade simples de franchisados. Se
acredita ter todos os atributos necessários para desenvolver a marca Maid2Clean do
República da Guiné-Bissau, estamos interessados em falar consigo.

Para a Maid2Clean, a capacidade para utilizar a experiência no negócio tem mais valor do
que o conhecimento específico da indústria. Assim sendo, os candidatos a Master devem
ter os seguintes atributos:

Qualidades e aptidões essenciais
• Antecedentes de sucesso no negócio
• Forte sentido de ética
• Boas capacidades de comunicação (inglês e português) quer na forma verbal, quer
na escrita
• Coerente, persistente e trabalhador
• Possui capacidades financeiras e recursos para recrutar e suportar os franchisados locais
• Experiência anterior no desenvolvimento e gestão de negócios
• Capacidade e recursos para fomentar a marca Maid2Clean
• Capacidade para executar um sistema piloto para a rede
• Capacidade para trabalhar sozinho e liderar uma equipa
• Experiência em vendas
• Entusiasmo e capacidade para participar plenamente na melhoria contínua dos
sistemas operacionais da Maid2Clean
• Bom relacionamento interpessoal e capacidades de influência e sociais
• Espírito empreendedor
• Habituado a ambientes de negócio e a lidar com profissionais e empresários
Qualidades e aptidões ideais
•
•
•
•

Experiência anterior em franchising
Forte experiência em vendas
Pioneiro, empreendedor e gosto pela primeira posição no mercado
Conhecimento da indústria

O pacote de licença Master da Maid2Clean
Ser-lhe-ão concedidos os direitos exclusivos de desenvolvimento para operar o sistema de
Franchise da Maid2Clean na região acordada.
O detentor da licença Master terá acesso ao programa de franchise comprovado da
Maid2Clean que irá adaptar ao seu país. O proprietário do master franchise irá recrutar e
implementar os franchises nas áreas geográficas designadas na sua licença de master
franchise aos indivíduos que procuram gerir a sua própria agência de limpeza
Maid2Clean do República da Guiné-Bissau.
Não existe a necessidade de investir em instalações, produtos de limpeza ou veículos
com logótipo; o negócio poderá ser gerido a partir de um pequeno escritório ou
mesmo de casa. O negócio de Franchise pode ser gerido também a partir de casa.
Os nossos masters são detentores do International Master Franchise. Com a licença
Master da Maid2Clean irão receber o seguinte:
• Programa de lançamento do República da Guiné-Bissau
• Os direitos para vender licenças de franchise Maid2Clean no território português definido
na sua licença Master.
• O direito a usar as marcas registadas da Maid2Clean, marcas de serviço e outros símbolos
comerciais.
• O know-how para desenvolver negócios franchisados no país
• Interacção com a Maid2Clean no Reino Unido para apoio contínuo, formação e
desenvolvimento do negócio
• Desenvolver um Programa Nacional de Contas para os franchisados
• O know-how sobre a forma de dar a conhecer a marca do República da Guiné-Bissau
• O conhecimento para gerar margens fortes com clientes repetidos
• O apoio e o acompanhamento de uma equipa de gestão sénior
• O nome da nossa marca altamente distinguida (fazemos exactamente o que publicitamos!)
• Uma marca reconhecida pela qualidade e compromisso perante o serviço.
• Uma licença Master com um território protegido, exclusivo e generoso
• Sistemas e métodos proprietários da Maid2Clean para localização e utilização do República
da Guiné-Bissau
• Base de conhecimentos online
• Um modelo de negócio comprovado desde 1993
Investimento
O investimento terá como base a dimensão do território atribuído na licença Master, ou
seja, o número de potenciais licenças de franchise dentro da área geográfica alocada

ao Master Franchise. As quotas terão a forma de um pagamento inicial à cabeça e
posteriormente um direito de licença contínuo a ser acordado entre a Maid2Clean e o
Master.
O Master deverá suportar os custos da localização do pacote do franchise incluindo o
Manual de Operações. O direito de licença corresponde a uma taxa fixa mensal.
Iremos dividir as taxas de franchise iniciais por cada franchisado recrutado 50/50, e os
direitos de licença de cada franchisado serão divididos a 75/25 a favor do Master.
O Master poderá então abrir ou revender tantos franchises quantos desejar dentro
da área de master franchise.
Formação e Apoio
• Formação abrangente no Reino Unido e do República da Guiné-Bissau
• Conhecimento da gestão do negócio para operações de franchise
Maid2Clean bem sucedidas, incluindo operações diárias, sistema de apoio ao
franchise e crescimento do franchise
• Formação e apoio em vendas e marketing
• Infra-estrutura existente para suportar a sua função enquanto Master da nossa
marca no seu país
Conhecimento de perfis para ajudar a conseguir fortes candidatos ao franchise
• Assistência inicial e contínua na gestão de um sistema de franchise próspero
• Conhecimento e ética subjacentes às melhores práticas a nível do sistema
‘Sweep2Left’ que constituí a marca comercial da Maid2Clean.
• Apoio à gestão através da nossa equipa de Master Support
• Apoio às operações através de visitas aos locais, assistência telefónica e online por
computador.
• Assistência aos sistemas de TI
• Funções administrativas
• Sistema de facturação
• Consulta regular ao negócio de franchise
• Avaliações e análise do negócio
• Informações de marketing
• Desenvolvimento do produto de franchise
• Ajuda com RP
• Formação inicial no Reino Unido com visita às instalações dos franchisados
• Manual de operações para localização
• Linha dedicada para apoio técnico
• O apoio de que precisa com a experiência, melhores práticas e conhecimento do
franchise. Basta-lhe localizar o pacote.
• Ajuda para abrir o seu Master Franchise
• Aconselhamento para adaptar o sistema Maid2Clean à sua cultura e economia locais
Vantagens da licença Master da Maid2Clean
A oportunidade de Master Franchise da Maid2Clean proporciona-lhe muitas vantagens
tais como:
• Direitos exclusivos na sua área como franchisador e não apenas como franchisado
• Satisfação em saber que está a ajudar outros a fazer crescer os seus negócios pois
os seus agentes de limpeza residencial prestam um serviço muito necessário.
• Investimento total reduzido quando comparado com outros conceitos de licença
Master
• Horário de trabalho flexível

Inventário reduzido
• Requisitos mínimos de pessoal
• Faça dinheiro antecipadamente – com todos os franchises que conceder na sua área
• Receitas residuais
• Uma indústria em expansão que ainda está a dar os primeiros passos mas que está
preparada para crescer
• Sistemas proprietários exclusivos que lhe permitem a SI (e a qualquer franchisado
sob si) construir um negócio que poderá eventualmente funcionar sem si
• Formação e apoio
• Negócio de franchise de prestígio
• Fazer parte de uma cultura de negócio com valores difíceis de encontrar nos dias de
hoje
• Indústria resistente à recessão
Se pretender discutir esta oportunidade única para o mercado Português, o passo seguinte
será enviar o seu CV para Mike Hanrahan para o endereço de e-mail:
sales@maid2clean.co.uk

