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PROPOSTA
COMERCIAL

LAVA E LEVA

Mude sua vida, conheça a Lava e Leva 
e seja dono do seu próprio negócio

pg.



Com uma proposta de negócio completamente inovadora no 
Brasil, a rede de franquias Lava e Leva trouxe ao mercado uma opor-
tunidade de investimento seguro e de baixo custo. 
Diferente de outras lavanderias, a Lava e Leva oferece planos men-
sais aos seus clientes, garantindo o faturamento da sua lavanderia 
durante o ano inteiro.

SEJA UM
EMPRESÁRIO
DE SUCESSO

Uma lavanderia diferente,
faturamento mensal garantido!
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Uma vez por semana, o cliente leva as 
roupas para lavar na Lava e Leva, que lava, 
passa, dobra, embala e entrega no dia 
seguinte.
Planos especiais atendem clientes que 
moram sozinhos, como também, famílias 
com duas, três, quatro ou mais pessoas.
Na Lava e Leva todo mundo pode lavar 
roupa fora, e isso garante a fidelização do 
cliente independente da classe social.

SIM-
PLES
ASSIM

Aliando inovação e simplici-
dade, alcançamos o sucesso.
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1. Você é o verdadeiro dono da sua lavanderia
2. A LAVA&LEVA® não é sócia em seu faturamento

3. Baixo custo para aquisição de equipamentos
4. Investimento de 10 mil reais de taxa de adesão

5. Royalties fixos mensais de R$600,00
6. Oferta de um serviço de alta demanda no mercado

7. Não necessita experiência nenhuma com lavanderia
8. Treinamento, suporte técnico e sistema de gestão exclusivos

9. Faturamento mensal garantido através de carteira de clientes
com contrato

10. Monte sua lavanderia a partir de 60m²

VANTAGENS
DE SER 
FRANQUEADO
LAVA E LEVA
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• Abertura de empresa
• Escolha do ponto
• Contratação de funcionários
• Compra de máquinas, móveis e equipamentos
• Treinamento de vendas e captação de clientes
• Treinamento em todo o processo operacional
• Treinamento em todo o processo administrativo
• Sistema de gestão exclusivo e online, onde você gerencia e

acessa sua lavanderia de qualquer lugar
• Identidade visual completa
• Exclusividade da marca na cidade ou região contratada
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SUPORTE
FORNECIDO
FRANQUEADO



O aplicativo que desenvolvemos 
foi criado para facilitar ainda 
mais a vida de nossos clientes.
Com ele, é possível encontrar a 
franquia mais próxima, assinar 
um plano mensal, conhecer os 
nossos serviços, entrar em con-
tato, tornar-se um franqueado e 
muito mais.
Para usar, é só entrar no google 
play (Android) ou na apple store 
(iOS) e procurar por “Lava e Leva 
Lavanderia”.

NOSSO
APP
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Use o leitor de código QR do seu 
celular e baixe direto do google play

https://goo.gl/Or29tx
https://goo.gl/Or29tx
https://goo.gl/Or29tx
https://goo.gl/zij81e
http://lavaeleva.com.br/sejaumfranqueado


R$

Máquinas e equipamentos 
Móveis, computador, impressora, diversos 

Fachada, divulgação, visual interno, etc
Taxa de adesão da franquia 

instalações elétricas e hidráulicas 

INVESTIMENTO 
INICIAL 40.000

GANHO
INICIAL

DESPESAS
MENSAIS

4 funcionários (R$900) + encargos 
Água, luz, insumos, aluguel, impostos, etc 

Inadimplência máxima de 5% 
Pagamento de Royalties

17.500

12.500

9.600
9.900
4.500

10.000
6.000

5.400
5.625

875
 600

Para o modelo inicial, que suporta até 70 contratos
Valor sugerido de ticket médio dos contratos mensais

70
250x

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

É a franquia de Lavanderia mais barata do Brasil.

Ganho inicial
Despesas Mensais

LUCRO
MENSAL 5.000R$

17.500
-12.500

R$

R$
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A LAVA&LEVA® é uma franquia recente. Surgiu em Três Lagoas, MS em 06 
de janeiro de 2014. Desde o início ela foi projeta para ser um negócio 
franqueável e sua unidade piloto foi testada e formatada para ser um 
negócio MULTIPLICÁVEL E DE SUCESSO.
Diante disso, já somos 300 franquias em todo o Brasil e em breve, os 
custos de adesão e implantação serão reajustados conforme o aumento 
da demanda.
O modelo de negócio é inovador e revolucionário para o ramo de lavan-
derias no Brasil. Seja um franqueado você também!
O criador e administrador do negócio, tem larga experiência no ramo de 
franquias. Inclusive no passado, revolucionou os modelos de franquias 
de educação profissional no Brasil.
Participe você agora desta revolução no mercado de lavanderias. 
Seja um franqueado!

Já somos uma rede com 
300 franquias no Brasil!

DECIDA
LOGO!



FRANQUIAS
EM TODO O 
BRASIL

201620152014

300

160

UNIDADE
PRÓPRIA

E nós só estamos
começando!

A Lava e Leva possui 300 unidades 
em todo país, faturamento de, 
aproximadamente, R$ 8 milhões e 
apresentou um crescimento supe-
rior a 100% neste ano de 2016.
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DEPOIMENTOS
DE FRANQUEADOS
Veja o que alguns de nossos franquea-
dos têm para dizer sobre a Lava e Leva!
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Igor, 
unidade Aracaju -SE (Centro)

“Apesar de uma franquia relativa-
mente nova no mercado, surpreen-
de pela rápida expansão, provável 
resultado de fatores como baixo 
custo de implantação e fácil manu-
tenção, aliado a uma equipe de 
suporte acessível, especialmente o 
franqueador, Fernando Antonio.
É um modelo de prestação de servi-

A Lava e Leva trouxe, para centenas de brasileiros, uma excelente alter-
nativa para a realização do sonho de possuir um negócio próprio.
Confira algumas, de muitas, histórias de sucesso que temos para contar.

ço que está sendo bem aceito pela 
população de minha região o que 
me traz perspectiva de atingir meus 
objetivos em breve."

- Igor Menezes
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“A Franquia de Brasília-DF é a mais 
antiga do Brasil. Comemoramos, em 
agosto de 2016, 1 ano de abertura 
da loja, hoje, com mais de 100 
contratos e com média de lucro 
mensal de, mais ou menos, R$ 
15.000,00. 
Não foi fácil conquistar este pata-
mar, mas estamos orgulhosos do 
desempenho da nossa Franquia.

Renato e Alessandra,
unidade Brasília-DF (Plano Piloto)

No princípio, como todo negó-
cio, foi muito difícil para nós, 
que tínhamos um sonho, um 
projeto de vida e parcas econo-
mias, acreditar em algo que 
estava começando, engatinhan-
do, mas resolvemos ‘mergulhar 
de cabeça’ e hoje temos certeza 
absoluta que investimos em 

“Me apaixonei pela Lava e Leva e 
não imaginava que esta paixão iria 
aumentar muito mais! Fomos 
muito bem recebidos em Mogi 
Mirim e nossos clientes estão apai-
xonados junto conosco!”

- Zenaide dos Santos

Zenaide,
Unidade 
Mogi Mirim SP

“Após aposentar-me, tive a oportu-
nidade de conhecer a franquia 
Lava e Leva, refleti bastante e apos-
tei no negócio por acreditar ser 
propício para a época em que vive-
mos.
Estou super satisfeita e, posso 
dizer, feliz!
Acredite você também!”
- Yvone Baitala

uma das melhores franquias brasi-
leiras, tanto que, em apenas 2 anos 
de fundação, a Lava & Leva teve 
esse crescimento espantoso. Não 
tenha dúvidas, venha você também 
fazer parte da 2ª. maior rede de 
franquias de lavanderia no Brasil.”

- Renato Janiques
- Alessandra Janiques

Yvone, Unidade 
Maringá-PR
(Jd. Universitário)



DESTAQUE
NA MÍDIA
NACIONAL
Acompanhe nosso sucesso, somos 
destaque nos principais canais de 
comunicação do país!
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http://exame.abril.com.br/pme/noticias/20-franquias-para-quem-nao-quer-trabalhar-no-final-de-semana#11
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/tf_carreira/2016/05/29/tf_carreira_interna,533900/inovar-e-preciso.shtml
http://economia.terra.com.br/em-meio-a-crise-microfranquias-crescem-128-no-brasil,ab0022fb79e07ed89b1bff79a4ef4b539529jq8n.html
http://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2016/04/06/veja-23-franquias-a-partir-de-r-2990-que-prometem-retorno-em-ate-1-ano.htm#fotoNav=17
http://www.valor.com.br/empresas/4690041/demitidos-investem-dinheiro-da-rescisao-e-contratam
http://www.dci.com.br/dci-sp/---setor-de-lavanderias-amplia-atuacao-id519278.html
http://economia.ig.com.br/financas/seunegocio/2016-01-22/conheca-10-franquias-com-retorno-de-investimento-a-partir-de-6-meses.html
http://br.sputniknews.com/sociedade/20160328/3947464/microfranquias-setor-economia-nao-sabe-crise.html
http://www.correio24horas.com.br/single-economia/noticia/e-possivel-investir-na-abertura-de-franquias-a-partir-de-r-58-mil-veja-opcoes/?cHash=471d8bcaf89de6ed914f842cfe1f92e7
http://www.zhclassificados.com.br/classificados/pub/classizh/flip.jsp?numero=41
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/edicoes/2016/10/07.html#!v/5362142?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar
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CANAIS DE
ATENDIMENTO 

EQUIPE DE 
EXPANSÃO

044 3046 2500
044 3025 1566
franquia@lavaeleva.com.br 
www.lavaelava.com.br 
facebook.com.br/lavaeleva
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Nossa equipe de expansão está 
sempre pronta para atendê-lo e 
tirar suas dúvidas.
Estamos ansiosos para receber 
sua ligação, entre em contato, 
conheça-nos e torne-se um fran-
queado Lava e Leva ainda hoje!

Entre em contato conosco,
tire suas dúvidas! 

http://www.lavaeleva.com.br
https://www.facebook.com.br/lavaeleva
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