
Modelo Franquia

Prazer em cada mordida.



O Rei dos Donuts

‘‘... massa extremamente leve,
 derrete na boca.

Combinada com recheios saborosos, coberturas 
apetitosas e variadas, uma mistura irresistível!!!

O setor de Franquias já pode se beneficiar de um produto delicioso e com alto potencial 
de vendas. Fruto de um projeto do Gepea da engenharia de alimentos da Unicamp em
conjunto com a empresa Rei dos Donuts. Como resultado desenvolvemos uma sobremesa
 com ingredientes de primeiríssima que conquista definitivamente o paladar dos brasileiros 

    

de ambos os sexos e idades.

’’



O Rei dos Donuts

Após mais de um ano de inúmeras tentativas, receitas e mais receitas,
 testes e mais testes ... 

... finalmente chegamos ao grau de excelência que o mercado merece. 

bingo! 

É pra comemorar nada de champanhe, mas sim, deliciosos Donuts !!!!



O Rei dos Donuts

Nossas delícias foram pensadas e planejadas para atender de maneira
inteligente o setor de franquias. Levamos em consideração detalhes 
específicos do seguimento como:

FOCO NO ATENDIMENTO À FRANQUIAS

• Capilaridade 
• Economia de espaço para acondicionamento
• Life Time
• Praticidade do manuseio no ponto de vendas
• Apelo visual do produto

Uma sobremesa com até 
60% menos calorias do que 
um brigadeiro. Isso se dá 

pelo fato de que na receita
 ideal, não se utiliza açúcar 
e nem leite* no preparo da
 massa. A união perfeita 
entre uma massa leve,

combinada com recheios saborosos 
e coberturas apetitosas e variadas,

 uma mistura irresistível!!!
(* Nossos sabores Zero lactose: Frutas Vermelhas, morango
e goiabada com ccobertura de açúcar gelado) 



O Rei dos Donuts

"Encante seus
clientes e atraia 

novos consumidores"



O Rei dos Donuts

Nossos Donuts são muito
 consumidos sozinhos, 

com um delicioso cafezinho, 
em receitas com açaí, 

sorvete ou o que mais à 
criatividade mandar !!!



No que diz respeito à questões como logística, acondicionamento do produto e exposição no 
ponto de venda, podemos citar:

Será incluso ao seu primeiro pedido, um manual de armazenamento e exposição do produto em seu 
estabelecimento. Você também poderá contar com nossa equipe no atendimento para quaisquer dúvida.

Embalagens para acondicionamento, exigindo pouco espaço para estocagem.

90 dias de durabilidade congelado.

Retirada de até 30 minutos antes da venda para descongelamento em temperatura ambiente ou 

descongelamento rápido em microondas em até 20 segundos.

48h para o produto fresco (pouquíssimos conservantes)

Expositor com design exclusivo para estimular o consumo, e ao mesmo tempo, ocupar 

espaço mínimo no ponto de venda.

Deve ser evitado o descongelamento e depois congelamento novamente, como todo 

produto perecível.

Finalmente, acreditamos que sua franquia, possa contar conosco, para que
juntos, possamos oferecer aos mais exigentes consumidores do

food service uma experiência única.



Para estimular o consumo no ponto de
vendas, caso solicitado por nossos 
parceiros, oferecemos:

• Expositor com design compacto e 
exclusivo
• Banners
• Placas de mesa, etc

Agende já uma visita para degustação
sem custo e iremos até sua empresa
levar nossas delícias !

Caso queira, convide colaboradores 
ou membros da sua equipe para 
experimentar nossos Donuts para que
você possa coletar feedbacks. 

Você irá se surpreender !!!
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Doce de Leite com açúcar e canela

Doce de Leite com açúcar gelado

Brigadeiro com ball preto e branco

Creme com açúcar e canela

Creme com açúcar gelado 

Limão com açúcar gelado

Goiabada com açúcar gelado

Creme com ball colorido

Chocolate com amendoim

Nutella 

Frutas Vermelhas
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Tradicionais : R$ 5,90 à R$ 7,90

Especiais: R$ 6,50 à R$ 9,00

Lucratividade : 80% à 120%

Sugestões para revenda:

Grande 70g  
Mini 40g

Quantidade mínima
de pedido:

Prazo para 
pedido / entrega:

Forma de 
Pagamento:

a partir de 50 unidades 
(Sabores variados )

Pode variar de acordo com sua região.
Entrega à combinar

à vista 
ou boleto p/ 7 dias

Valor de Venda
e Lucratividade:

** Quantidade maiores 
(valores à combinar)

Compra:

Tradicionais Grande R$ 3,50  

Especiais Grande R$ 4,00

Tradicionais Mini R$ 3,00  

Especiais Mini R$ 3,50



Prazer em cada mordida.

marcelo@reidosdonuts.com.br


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

