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Um negócio
em plena 
expansão

A Frankia Virtual, primeira 
empresa de franchising virtual 
do Brasil, e notória em inclusão 
digital, atingiu as metas 
comerciais de 2010 e manteve 
o crescimento exponencial 
de quase 60% ao ano 



rankia Virtual conti-
nua sua trajetória de 
sucesso. Atualmente 
são mais de 400 clien-
tes satisfeitos, entre 

empreendedores individuais que 
buscam um negócio próprio ou pre-
tendem incrementar um negócio já 
existente, indústrias e órgãos públi-
cos. Uma empresa que se consolida 
como uma referência no setor de TI.

Entre os serviços prestados, des-
taque para as vendas de “franquias”, 
um serviço de inclusão digital, que 
permite ao cliente empreendedor 
obter conhecimento para gerir e 
gerar negócios pela internet. Além 
do know-how fornecido, o cliente 
tem acesso a ferramentas que podem 
complementar e ampliar seu desem-
penho na rede, entre elas, estão:

www.vendeateamae.com.br  
Portal de anúncios, onde cada clien-
te possui liberdade para uso, seja em 
anúncios particulares ou na venda 
de espaços para terceiros.

www.coletivabox.com 
Portal de compras coletivas, onde 
cada cliente possui liberdade para 
uso, seguindo o exemplo acima.

www.payseg.com.br 
Sistema de proteção a vendas por in-
ternet. Todos os “frankeados” podem 
utilizar em sistemas particulares ou 
comercializar os serviços a terceiros.

Gestão de crédito, licitações públicas, 
listas de casamento, também são opções 
disponíveis no conceito FrankiaVirtu-
al.com. Além de acesso não obrigató-
rio a uma gama de produtos, onde cada 
“frankeado” poderá comercializar o que 
quiser, para onde desejar, contando 
com embalagem e logística da Frankia 
Virtual para seus produtos.

Cada cliente pode ainda incremen-
tar o sistema, ou seja, vender o que 
quiser para quem desejar. Não há 
royalties, mensalidades, ou taxa de 
franquia, apenas uma taxa única de 
investimento, que inclui assessoria 
abertura de empresa, desenvolvimen-
to de sistema e-commerce, publici-
dade virtual coligada, acesso a ser-
viços e produtos (não obrigatórios), 
treinamento/consultoria em formato 
coaching, uso de selos, credenciais e 
certi� cados que se fazem necessários 
para desenvolver seus serviços pela 
rede mundial de computadores. Tudo 
isso de maneira pro� ssional.

Para aquele que deseja montar 

um negócio próprio, aproveitando o 
avanço da era digital, a FrankiaVirtu-
al.com certamente é uma boa opção.

Projetos sociais
Além do sucesso comercial, a Frankia 
Virtual está engajada em diversos 
projetos sociais. Há em curso proje-
tos internos, que permitem melhor 
desenvolvimento de seus colabora-
dores e clientes, e também projetos 
sociais externos, com ajuda a ONGs 
que necessitam de recursos para sua 
manutenção.

Um desses projetos sociais está 
voltado para universidades. Trata-se 
da palestra “Empreendedorismo Mo-
tivacional”. Ela é proferida gratui-
tamente pelo fundador da Frankia-
virtual.com em qualquer lugar da 
América do Sul como uma forma de 
difundir conhecimentos e divulgar 
publicamente as instituições de ensi-
no onde forem realizadas. Uma delas 
irá acontecer graças ao interesse e 
convite dos professores Fabrício Pe-
reira e Marcilio Cunha, da Coorde-
nação Curso de Direito da Unidade 
Recreio, da Universidade Estácio de 
Sá do Rio de Janeiro. A palestra será 
proferida pelo fundador da Frankia-
Virtual, Sr., Cláudio Marcellini.

Maiores informações acesse www.frankiavirtual.com ou Central de Atendimento: 0800 7718890
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