


Andar por Nova York é uma oportunidade para observar a relação que
os habitantes da Big Apple têm com a vida urbana e com a rica oferta
gastronômica disponível.

Em muitas de nossas viagens, percebemos que existia um jeito
criativo, prático e descolado de comer pizza em todo o mundo, algo
que ainda não tínhamos visto por aqui.

1° NYC Pizza Style do Brasil
Assim surgiu a Fold NYC Pizza Style, baseada na cultura de Nova
Iorque, do cardápio até o design, do ingresso na loja até experimentar
a autentica pizza nova-iorquina. Tudo isso foi pensado para
proporcionar uma experiência única, agregando desde o visual ao
paladar do Cliente.

Uma viagem com um sabor
único, moderno e Cosmopolita



Para nós Pizza é algo 
extraordinário!
Está presente no cotidiano gastronômico da
Itália, dos Estados Unidos, do Brasil e de todo
o mundo!

Entretanto, podemos considerar que é algo
único e regional. Temos carinho por todos os
estilos e sabores, mas sentimos que havia algo
especial na simplicidade de um slice de Nova
Iorque.

Associamos a nossa paixão pela NYC Pizza
Style com a autenticidade e criatividade do
brasileiro!



Hold, Fold & Love



Nossos funcionários devem ser tratados com respeito e
profissionalismo. Valorizamos seu trabalho e incentivamos
sua evolução pessoal e profissional. Queremos que a
equipe trabalhe com o coração, com paixão, com brilho
nos olhos, vislumbrando que a Fold seja um lugar de
realizações e conquistas.

Temos como propósito inspirar e nutrir a alma, seja
através de um slice ou uma full, um Hello ou uma
mensagem divertida na caixa, seja uma pessoa ou toda
uma comunidade.

by Pizza Lovers!
For Pizza lovers



Artesanal, Fininha e 
Deliciosa
Produto atemporal, não sazonal, com muita
personalidade e estilo.

Receita exclusiva, desde o estilo da massa, até
ao saboroso molho caseiro, com ingredientes
criteriosamente selecionados.



Público-Alvo

Características

Classe A, B e C;

Público Jovem, cosmopolita e descolado;

Ensino Médio e Superior em sua maioria;

Reside ou trabalha próximo ao ponto.

Comportamento

Exige praticidade e rapidez;

Consome individual ou acompanhado;

Prefere qualidade à quantidade;

Aprecia Pizza Slice.



Perfil do Franqueado
SÓCIO INVESTIDOR:

Não é necessário dedicação exclusiva, pode ter outros 
negócios que não conflitam com o mesmo tipo de produto;

É necessário possuir sócio operador com perfil indicado 
pela franqueadora

Experiência Anterior Preferencialmente: Experiência em negócios de alimentação

Escolaridade Obrigatoriamente: Ensino Médio
Preferencialmente: Superior em áreas correlatas

Perfil

Obrigatoriamente: ter identificação com o negócio
Preferencialmente:
• Capacidade financeira para investimento na franquia;
• Ter visão sistêmica do negócio da rede e de seu mercado;
• Perfil Empreendedor;
• Não possuir restrição empresarial ou financeira.

Conhecimentos

Obrigatoriamente:
• Administração de Negócios
Preferencialmente:
• Gestão de Pessoas e Vendas



Perfil do Franqueado
SÓCIO – OPERADOR

Dedicação exclusiva na operação, em média 8 horas diárias

Experiência Anterior Preferencialmente: Experiência em negócios de alimentação

Escolaridade Obrigatoriamente: Ensino Médio
Preferencialmente: Superior em Gestão

Perfil

Obrigatoriamente: ter identificação com o negócio
Preferencialmente:
• Perfil Dinâmico
• Liderança;
• Perfil Empreendedor;
• Responsável.

Conhecimentos
Preferencialmente:
• Noções básicas de informática;
• Gestão de Pessoas e Vendas.

Cursos Obrigatoriamente: Curso de boas práticas em alimentação.

Foto do Felipe de 
costas na Time 

Square



Vantagens para o Franqueado

Posicionamento de Marca:
Negócio desenvolvido com total alinhamento ao 
conceito da marca.

Formato de Atuação:
Modelo de Franquia diferenciado em relação às 
tradicionais pizzarias existentes

Amplo Mercado de Atuação:
Segmento de alimentação é um amplo, tradicional e 
com bom desempenho

Rentabilidade:
Modelos de franquia com ótimos retornos financeiros

Investimento Enxuto:
Modelo de franquia com investimento inicial otimizado 
para implementação rápida com baixo orçamento



Suporte e posicionamento de marca



E assim nos posicionamos nas social mídias...



....Na mídia espontânea e projetos sociais, 



...E com os nossos clientes. 





Lojas pensadas em todos os detalhes
e com uma personalidade única



Modelos de Negócio
Pizza & Bar To Go Dark Kitchen

Serviços Prestados Atend. Presencial, Delivery e Take Away Balcão, Delivery e Take Away Delivery e Take Away

Faturamento Médio Mensal R$75.084 R$60.575 R$58.040

Lucratividade média mensal % 28,49% 28,49% 27,78%

Área Mínima 40m² 30m² 30m²

Equipe Necessária 5 Pessoas 4 Pessoas 3 Pessoas

Pay Back 12 meses 13 meses 11 meses



Investimento

Investimento Total Taxa de
Franquia Royalties Taxa de Publicidade

Pizza e Bar R$164.000 R$50.000 5% 2%

To Go R$149.000 R$40.000 5% 2%

Dark Kitchen R$120.000 R$30.000 5% 2%



Gostou? Essas são as etapas: 

Implementação da FranquiaAssinatura do Contrato

Assinatura da COFTermo de Confidencialidade

Recebimento de Cadastro Análise de Perfil Análise de Crédito

Reunião com a Franqueadora



@foldpizzaria

@foldpizzabar

www.foldpizzabar.com.br

franquia@foldpizzaria.com.br

https://www.taucentraldenegocios.com.br/
https://www.facebook.com/foldpizzaria
https://www.instagram.com/foldpizzabar/
http://contato@taucentraldenegocios.com.br
http://api.whatsapp.com/send?phone=+55 17 98197-9833

