A PRIMEIRA
REDE DE PIZZAS
PRÉ-ASSADAS
DO BRASIL.
WWW.REDELEVEPIZZA.COM.BR

A
MARCA

Fundada em 2010, a Rede Leve Pizza é pioneira no segmento
franchising de pizzas pré-assadas no país e hoje representa uma
marca consolidada, que conta com mais de 120 unidades em todo
o Brasil. Além disso, é a única empresa do setor a possuir a honra
de ser premiada por 3 anos consecutivos com o Selo de Excelência
em Franchising promovido pela Associação Brasileira de
Franchising, a ABF.
Com seu modelo de negócio estruturado e a expertise adquirida
no franchising, em 2016 fundou a holding Titagu Franquias.

COMO

FUNCIONA
+ de

mercado em

franquias
maior

SABOR
PARA

Hoje, mais do que nunca, sabemos que as pessoas
buscam mais praticidade e qualidade de vida para o
dia a dia. Sendo assim, a Rede Leve Pizza, pioneira do
setor de pré-assadas no Brasil, conseguiu unificar
sabor, qualidade e otimização de tempo em um
modelo de negócio inovador.

PRO
DU
TOS
REINVENTAMOS O JEITO DE

VENDER PIZZA.

PRATICIDADE,
SABOR E ECONOMIA.

Este é o padrão de qualidade e a
característica marcante da Rede Leve Pizza.
São mais de 70 sabores vendidos a preço
único, montados na hora e ao alcance dos
olhos do consumidor, com ingredientes
frescos e selecionados. O cliente escolhe,
leva pra casa e assa na própria embalagem
em menos de 10 minutos.
A embalagem Box
Grill é uma caixa
diferente das outras,
já que tem
tecnologia própria e
patenteada pela
Rede. Nenhuma
outra franquia do
segmento possui
permissão para
utilizá-la.

BOX
GRILL

TECNOLOGIA
AVANÇADA

Possui uma tecnologia
diferente e própria, que
consiste em fendas em locais
estratégicos.
Dessa forma o calor passa de
uma forma mais uniforme pela
caixa, assando a pizza de uma
maneira com que ela fique
mais crocante e saborosa.

ASSA MAIS
RÁPIDO

As fendas contidas na
embalagem permitem que
nossas pizzas fiquem prontas
mais rápido que as assadas em
outras embalagens.

PAPEL
KLABIN

Papel especial para ser
utilizado no preparo de
alimentos. É responsável por
não permitir que a caixa entre
em combustão, impedindo
que a pizza fique com gosto de
queimado, por exemplo.

TINTA
ATÓXICA

Toda tinta utilizada na
produção é atóxica, ou seja,
não agride nem contamina os
alimentos em hipótese
alguma. Assim, além da
qualidade, assegura a saúde de
nossos clientes.

NENHUM
COMPONENTE
QUÍMICO

Nem nas tintas, nem no papel,
muito menos no verniz
protetor aplicado sobre a
embalagem contém
componentes químicos
em sua produção.

Para levar sabor e
diversão também
para a criançada,
nossas pizzas kids
são feitas para serem
montadas na hora,
incentivando a
criança a ter um
momento diferente
e a valorizar ainda
mais o ato de comer.

Para os apaixonados
por pizza, nada
melhor que saborear
uma delas também
como sobremesa.

Ideal para saborear
sua pizza sem deixar
de lado a dieta.
Proporciona uma
alimentação
balanceada e é uma
grande aliada para os
que seguem as
tendências fitness.

Nossas massas
contam com um
ingrediente especial,
que permite que
suas pizzas, mesmo
assadas em forno à
gás, fiquem com o
sabor característico
das assadas em forno
à lenha.

Para valorizar ainda
mais seus momentos
especiais, oferecemos
uma opção de pizza
no formato de
coração.

DIFERENCIAIS
Os diferenciais da Rede Leve Pizza
representam suporte total aos seus
franqueados, suprindo completamente
suas necessidades e auxiliando
permanentemente a gestão do negócio.
SOFTWARE DE VENDAS E GESTÃO,
DESENVOLVIDO POR PROGRAMADORES PRÓPRIOS;
MAIS DE 120 FRANQUIAS EM OPERAÇÃO NOBRASIL;
CONSULTORIA PERMANENTE DE ESTRATÉGIAS DE
MARKETING DE VAREJO;
TECNOLOGIA PATENTEADA DE EMBALAGENS,
PRÓPRIAS PARA IR AO FORNO;
CONSULTORIA DE CAMPO, PARA TREINAMENTO E
ACOMPANHAMENTO DO FRANQUEADO;
PREÇO DE VENDA DA PIZZA COMPETITIVO E ÚNICO
PARA TODOS OS SABORES DO CARDÁPIO.

MAR
KETING

CONTAMOS COM UMA
AGÊNCIA DE MARKETING
PARCEIRA, ESPECIALIZADA
NO TRABALHO COM
EXPANSÃO DE MARCAS.
TODO MATERIAL VEÍCULADO
É PRODUZIDO POR
PROFISSIONAIS
GABARITADOS NA ÁREA DE
COMUNICAÇÃO.
ALÉM DISSO, CONTAMOS COM UM
SISTEMA ON-LINE PARA
DOWNLOAD DOS MATERIAIS DE
COMUNICAÇÃO PADRONIZADOS.

PROJETOS ARQUITETÔNICOS

PERFIL DO

FRAN
QUE
ADO

ESTIMATIVAS DE
INVESTIMENTO

120 M2

* A estimativa citada acima tem como
base unidades Rede Leve Pizza já em funcionamento;

ESTIMATIVAS
DE RETORNO E
FATURAMENTO

* A estimativa citada acima tem como
base unidades Rede Leve Pizza já em funcionamento;

Estimativa de
lucratividade
média*

* A estimativa citada acima tem como
base unidades Rede Leve Pizza já em funcionamento;

a partir de

observação
sobre os
agregados

O lucro dos agregados (bebidas em geral, sorvetes, bombons, balas)
é 100% do franqueado.

Grande 35cm de diâmetro
Brotinho 25cm de diâmetro

17 98833.5553

