Apresentação
Franquia Hostnet
A Internet é um excelente local para empreender e fazer negócios!

Mercado de trabalho, Internet e vendas online, como
os tempos mudaram
A Hostnet é uma empresa pioneira no mercado de hospedagem de sites e registro de domínio no Brasil.
Com mais de 50 mil clientes que hospedam ou já hospedaram seus sites e administram domínios registrados por
nosso intermédio ao longo de mais de 15 anos de existência, participamos direta e indiretamente da publicação
de centenas de milhares de sites na Web.
A missão do nosso sistema de Franquia Hostnet é ser reconhecido notoriamente como a melhor opção entre
nossos concorrentes em nível tecnológico, desenvolver e oferecer através da nossa rede de Franqueados a
conveniência e a facilidade de acesso, criando um modelo de negócio lucrativo e que atenda as necessidades do
mercado.

Agora você poderá ser a Hostnet na sua região
Diferente dos programas de revenda que existem na maioria das empresas de hospedagem, onde não existe uma
relação forte entre o Revendedor e Empresa, a Hostnet apresenta um modelo de negócio novo.
Baseado na Lei Do Franchising - 8944/94 e através de um processo seletivo a Hostnet vai conceder o direito de
uso da marca, treinamento, acompanhamento e sistemas para que você seja dono de sua própria Hostnet na
região de sua preferência.
Esta é apenas uma breve apresentação com algumas motivações para o negócio.
Agradecemos sua atenção e estaremos a disposição para prestar mais informações.

Empreenda conosco na segurança de uma Franquia
Franquias crescem 8% em 2016 e empreendedores buscam
microfranquias
“O franchising manteve a resiliência. Alguns setores sofreram
muito com a crise, mas não vergaram”, afirma Cristina Franco,
presidente da ABF
Franquia tem a menor taxa de mortalidade entre as empresas.
Percentual de negócios do ramo que não ultrapassa o primeiro ano
de atividade é de 3%; em tempo de crise, operação é mais segura
Franchising: o modelo de negócio preferido dos empreendedores
do século XXI
Setor obteve um faturamento de aproximadamente R$ 139,6
bilhões, e fechou o ano com 3.073 redes franqueadoras e 138.343
unidades franqueadas.

Internet é um mercado poderoso e bilionário
Cresce o número de empresas de Internet no Brasil
Estimativa de faturamento de todas as empresas de internet que atuam
no Brasil no ano de 2016 foi de R$ 139,61 bilhões, segundo pesquisa da
Abranet.
Vendas na internet no Brasil devem dobrar até 2021, indica Google
Segundo a companhia, o segmento terá crescimento médio de 12,4% ao
ano e atingirá um total de R$85 bilhões em vendas.
Internet chega pela 1ª vez a mais de 50% das casas no Brasil, mostra IBGE
Em 2014 mostram que 36,8 milhões de lares já tinham conexão.

7 em cada 10 micro ou pequenas empresas não tem
domínio registrado
Segundo o Sebrae Nacional, há mais de 11 milhões de
Microempreendedores individuais, micro e pequenas
empresas no Brasil.
Por outro lado, informações do Registro.br - órgão
responsável pelo registro de sites .com.br - há cerca de 4
milhões de domínios registrados.
Estes dados deixam claro o potencial do mercado que temos
pela frente.

Não existe lugar melhor que a Internet para fazer
negócios
Queremos promover o encontro entre especialistas e empresas
que precisam se estabelecer nos meios digitais através de
soluções tecnológicas que todos deveriam conhecer para
alcançar o sucesso em um modelo de negócio lucrativo com
metodologia de trabalho consistente.
Entendemos que quanto mais próximo estivermos de nossos
clientes finais, mais capacidade de atender teremos. É isto que
buscamos através do Sistema de Franquia.

Mudanças são necessárias, e a Hostnet também
acompanha as mudanças
Antes a Hostnet era NOSSA empresa e você podia ser NOSSO
cliente. Agora, ela poderá ser a SUA empresa e nós podemos
ser SEUS parceiros!
O novo modelo de negócios desenvolvido pela Hostnet, através
de um Sistema de Franquia, irá compartilhar com você todo o
conhecimento adquirido em anos de atuação no mercado de
Internet, infraestrutura e sistemas, com uma metodologia de
trabalho testada e comprovadamente lucrativa.
Pioneirismo, baixo Investimento e excelente possibilidade de
retorno.

Você quer motivos para trabalhar com a Hostnet?
●
●
●
●
●
●
●
●

Investimento inicial acessível
Modelo lucrativo
Metodologia de trabalho
Rede de negócios
Aumento do conhecimento da Internet
Área de atuação exclusiva
Acompanhamento dedicado
Marca reconhecida com mais de 15 anos de mercado

Por que ser uma Franquia Hostnet?
●
●
●
●
●
●
●

Modelo pronto, testado e lucrativo
O mercado precisa de especialistas em Internet
Treinamento nas melhores plataformas de criação de Sites e Lojas Virtuais
Receita recorrente
Suporte constante e contato direto com diretoria da Hostnet
Clientes satisfeitos
Qualidade de serviço comprovada

Diferenciais da Franquia Hostnet
●
●
●
●
●
●
●

Diretores tem mais de 20 anos de experiência com Internet
Infra própria; os servidores e equipamentos administrados pela Franqueadora
Sistema próprio de cobrança; congelamento e inativação
Painel de controle e ferramentas internas próprias
Modelo desenhado de forma que o Franqueado evite despesas desnecessárias
Seus clientes poderão usar os canais de atendimento da Franqueadora
O Franqueado será reconhecido como um Especialista em Internet

Marca Hostnet a seu favor
●
●
●
●
●
●

Credibilidade, confiança e a segurança que você procura
Empresa estabelecida há 15 anos no mercado nacional
Reconhecida pelos Órgãos Regulamentadores
Servidores diretamente ligados ao PTT brasileiro
Infraestrutura moderna, segura e robusta
Uso de Software Livre em servidores e aplicações

Nosso Compromisso com você
●
●
●
●
●

Treinamento inicial Completo presencial com Diretores do negócio
Apoio nas negociações e prospecção de clientes
Transparência e ética nas relações
Garantia de qualidade de serviço
Gestão 100% online

Trabalhe com foco Comercial ou Técnico
Como Franqueado, você será reconhecido como um
Especialista em Internet e desenvolverá habilidades
nas áreas de vendas, tecnologia e administração do
seu negócio, através de treinamentos que vamos
ministrar.
Como empreendedor você precisará aprender a agir
de forma comercial, profissional e saber apresentar e
vender os produtos. Porém terá a liberdade de
escolher se prefere atuar na área Comercial ou na
área Técnica, de acordo com suas aptidões e
competências.
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Internet

Digital

Comercial

Técnico

Tecnologia

Como o Franqueado faz dinheiro?
Você será remunerado pelos produtos que
vender e serviços que realizar, que vão desde
hospedagem de sites, registro de domínios,
serviços de criação, manutenção e consultoria
de sites e lojas virtuais, serviços de marketing
digital e treinamentos.
Você será um Consultor, atuando como Gestor
de Marketing ou técnico de seus clientes.
A Hostnet vai oferecer os caminhos e orientar
você na criação de um plano de negócios e
atividades.

Qual retorno financeiro posso esperar?
Os

números

apresentados

são

simulações.

Vendendo e desenvolvendo 2 clientes de Site Pronto
Wordpress por mês você paga o Investimento inicial
da
Franquia
Hostnet
em
8
meses.
Tendo uma receita mensal de aproximadamente R$
3.750,00.
Os resultados ocorrem de acordo
conhecimento e empenho do Franqueado.
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Qual retorno financeiro posso esperar?
Os

números

apresentados

são

simulações;

Ao longo 2 anos vendendo e desenvolvendo 2 clientes de
Site Pronto Wordpress por mês você terá uma carteira
de 46 clientes e renda mensal estimada de R$ 5.300,00.
Tendo ao longo de 2 anos um lucro acumulado de R$
78.000,00.
Os resultados ocorrem de acordo com o conhecimento e
empenho do Franqueado.

Treinamento Suporte
O Franqueado passará por treinamentos específicos de vendas,
administração de empresas e técnicos com líderes da empresa.
Também contará com uma ampla rede de parceiros da área de
ensino a distância. Nossos Franqueados recebem 1 ano de acesso
a plataformas de ensino a distância reconhecidas no mercado.

www.iped.com.br

www.mxcursos.com

www.cursosiag.com.br

Quais os requisitos para fazer parte?
●
●
●
●
●
●
●

Disponibilidade para se dedicar
Disponibilidade para aceitar regras
Ser dedicado
Vontade de trabalhar
Ser organizado
Identidade com a área de tecnologia e Internet
Disponibilidade para aprender

Investimento inicial Franquia Hostnet
A Taxa Inicial de Franquia é o valor pago pelo Franqueado por ocasião de seu ingresso na rede e
corresponde a um território de em que o Franqueado deseja explorar:
● o acesso inicial à experiência e ao know-how desenvolvidos e consolidados pela Hostnet;
● o direito que é concedido ao Franqueado de passar a integrar a rede Hostnet e a utilizar o nome e
as marcas;
● Uso dos sistemas da Hostnet como cobrança e administração da carteira de clientes;
● o recebimento do kit inicial de marketing da rede;
● o treinamento inicial obrigatório ;
● A participação em todos os treinamentos, workshops e cursos online ministrados pela Hostnet
(os custos de locomoção, estadia e alimentação ficam a encargo do Franqueado)

Investimento inicial Franquia Hostnet
A Taxa Inicial de Franquia é paga uma única vez. O Contrato de Franquia tem validade de 36 meses.
● Taxa de Ingresso Inicial da Franquia a partir de R$17.500,00
● Equipamento de informática (Computador com acesso a Internet, Linha telefônica Exclusiva e
secretária Eletrônica) R$ 3.000,00
● Capital de Giro Mínimo R$ 3.500,00
● Marketing de Inauguração (opcional*) a partir de R$ 1.000,00

Custos Iniciais estimados: A partir de R$ 25.000,00

Taxas Continuadas da Operação
Taxa Fixa de Royalties Mensal (a partir de)

R$ 100,00

Plano de Hospedagem Hostnet (a partir de)

R$29,90

Conta de Água e Luz

R$200,00

Conta Telefone e Internet

R$200,00

Estimativa de custos Fixos obrigatórios a partir de R$ 529,90
Marketing Local (recomendado)

R$ 300,00

Licença de Software (opcional*)

R$ 175,00

Estimativa de custos Opcionais: A partir de R$ 475,00

Empreenda Conosco!
Seja você a Hostnet de sua região.

