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A SMART N’ GO, marca integrante da rede SmartTalk (espaços que
comercializam todo o tipo de acessórios para telemóveis), é uma
marca portuguesa que se dedica à comercialização de produtos de
tecnologia através do sistema de venda automática.

A SMART N’ GO possui a mais recente tecnologia no mercado e
procura proporcionar às marcas e aos produtos que representa
uma presença ainda mais forte e distinta junto dos seus clientes.

Através de cores atraentes, com um espaço de comunicação
privilegiado e através de uma atmosfera refrescante e urbana,
torna-se impossível não sermos convidados a olhar para uma
máquina SMART N’ GO!

Este facto é o resultado de um rigoroso estudo no processo de
desenvolvimento do negócio e na constatação de que é importante
fornecer uma experiência de compra moderna, através de écras
touch e interface intuitiva, aos quais os clientes já estão
habituados, pela utilização dos seus smartphones e tablets.
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Através de um ecrã touch de 55 polegadas, o processo de
compra é interativo, rápido e, para o cliente, não se trata apenas
de comprar o produto, mas sim de uma experiência refrescante e
divertida no fascinante mundo da tecnologia!

As máquinas de venda automática estão equipadas com um
software inovador e revolucionário, que permite um controlo remoto
completo sob qualquer aspeto da máquina, em tempo real.

Para cada máquina existirá sempre o controlo total e o acesso a todas
as informações, a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo.
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Além da experiência de compra de produtos tecnológicos
exclusivos, as máquinas funcionam como um outdoor, uma área
privada e privilegiada de comunicação e divulgação de empresas,
ações ou eventos.

Assim, através do sistema de "backoRce" , o responsável
pela máquina terá a possibilidade de gerir todos os
conteúdos, bem como a sua presença publicitária:

• Publicidade orientada;

• Upload d e banners e promoções;
• Controlo de stocks;

• Possibilidade de agendamento promoções em dias e horas
específicas.

As máquinas são 100% personalizáveis, evidenciando produtos,
serviços ou qualquer outro tipo de comunicação pretendida.
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As máquinas de vending SMART N’ GO pretendem ser a melhor
resposta à falta de tempo do dia-a-dia, estando equipada com mais de
200 produtos tecnológicos.

Os produtos que se encontram ao dispor dos clientes da SMART N’ GO
são os seguintes:

• Gadgets
• Powerbanks
• Auscultadores
• Cabos
• Carregadores
• Protetores de ecrã



A comunicação selecionada é um dos principais motores da marca e o
“word of mouth” é incentivado por todos os colaboradores. Atualmente,
os principais canais de comunicação utilizados pela SMART N’ GO são a
sua página de Facebook e o seu website, através dos quais se fará a
promoção da localização das unidades, dos produtos e de eventuais
promoções em vigor.

Website

http://www.smartngo.pt/

Facebook

https://www.facebook.com/smartngo.official/
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Media
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Franchising

Proposta de Parceria

A proposta de valor que apresentamos a cada parceiro consiste na
transmissão de um conceito de negócio testado e orientado para o
sucesso. Apoiamos os nossos parceiros na implementação do negócio e
transmitimos o know how relevante para uma melhor gestão do negócio,
de modo a garantir a sua melhor rentabilidade. O nosso parceiro beneficia
de uma rede em plena expansão e das potencialidades que estas criam no
crescimento dos negócios.

Franchising, como funciona?

O Franchising consiste numa relação de parceria entre Franchisador
(criador do conceito) e Franchisado, através do qual os Franchisados
conduzem o seu negócio de uma forma “standardizada” mas
independente, utilizando uma marca comum e beneficiando de um
conjunto de vantagens resultantes da rede de espaços e interação entre
parceiros.

Vantagens do franchising

 Conceito de negócio testado
 Know-how estratégico e de gestão
 Apoio contínuo do Franchisador sobre a evolução das condições e

exigências do mercado
 Estratégia comercial orientada pelo Franchisador
 Campanhas de marketing centralizadas
 Formação e apoio do Franchisador
 Benefícios nas economias de escala da rede
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Vantagens 

Ao integrar a rede SMART N’ GO, o Franchisado beneficiará
essencialmente das seguintes vantagens:

 Experiência testada com elevado sucesso nas duas unidades piloto

 Fornecimento centralizado de produtos de elevada qualidade
tecnológica

 Marca registada com potencial de elevada notoriedade e integrada na
rede SmartTalk

 Fornecedores estáveis, que garantem a qualidade dos produtos e
equipamentos e as economias de escala associadas

 Solução “chave na mão“, ao nível do contacto com os diversos
fornecedores que compõem a totalidade do investimento inicial e
pelo contacto com potenciais locais para instalação das máquinas

 Investimento reduzido para negócio de elevada rentabilidade
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Locais de interesse

Para a SMART N' GO, a escolha dos locais de instalação é fulcral para o
sucesso do negócio, devendo sobretudo obedecer ao seguinte critério
de seleção: locais de elevado tráfego pedonal e onde exista a
necessidade de espera no atendimento (hospitais, estações de
transporte, aeroportos, locais turísticos, universidades, zonas comerciais
em geral, entre outros).

O Franchisador irá apoiar o Franchisado na procura de um espaço com
as características referidas, através de um conjunto de parcerias
previamente estabelecidas.
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Condições de Franchising

NOME / MARCA SMART N' GO

ATIVIDADE Venda automática de produtos de tecnologia

PAÍS DE ORIGEM E ANO Portugal,  2016

UNIDADES DE FRANCHISING

EM PORTUGAL 2

INVESTIMENTO (em Euros)

DIREITO DE ENTRADA 2.500€

INVESTIMENTO TOTAL 20.500€

DURAÇÃO DO CONTRATO (anos) 3 RENOVAÇÃO Sim

CUSTOS PERIÓDICOS

ROYALTIES Sem royalties PUBLICIDADE 75€ por mês

CONTACTOS PARA FUTUROS CANDIDATOS A FRANCHISADOS

RESPONSÁVEL Marco Costa

TELEFONE 919 443 346

E-MAIL franchising@smartngo.pt

SITE INTERNET www.smartngo.pt

ENDEREÇO
Beyond Fresh Lda., Edifício Península, Praça do Bom Sucesso n°
131, Escritório 601, 4150-146 Porto

EXPANSÃO

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA   
PREFERENCIAL

Todo o país


