
A melhor franquia de  Unhas!



da WLT é o desenvolvimento e expansão de

marcas de sucesso como a Turquesa Nails Spa,

rede de franquias do mercado de beleza e

estética, um dos segmentos de maior

crescimento e inovação no Brasil e no mundo.

Atuando no modelo de quiosque que se

diferencia na oferta de serviços especializados

no cuidado das mãos, a rede cativa clientes e

atende às expectativas de novos

empreendedores na área.

O principal  objetivo

O Projeto Associados



a Turquesa é uma cor envolvente,

refrescante e tranquilizante. Suas

referências são sempre ligadas à

beleza e ao bem-estar como, por

exemplo, o mar Turquesa ou a pedra

Turquesa que, além de ser bonita, a

pedra relaxa todo o sistema nervoso,

acalma a mente e ajuda a verbalizar

os pensamentos.

A Turquesa oferece uma energia de

paz, harmonia e equilíbrio na cor e no

atendimento.Porque Turquesa

Entre  o  azul  e  o  verde,



modernizar o conceito de atendimento,

através de uma experiência multissensorial!!!

Visamos:

A  Beleza

Excelência no  

Atendimento

Bem-Estar

O  Conforto

ATurquesa  nasceu  para



Diferenciais que

Encantam

Alto padrão de 

atendimento

Técnicas inovadoras

Profissionais peritas 

em beleza
Programa de 

fidelidade

Nossos  clientes

Produtos próprios 

e de alta 

qualidade



Por que é mais

Seguro Apoio na escolha 

do ponto

Treinamento 

técnico e de gestão
Projeto totalmente 

exclusivo

A franquia Turquesa Nails Spa tem inúmeras vantagens,

sendo que uma das mais importantes é a proximidade

com seus Franqueados.

Baixo 

investimento
Alta rentabilidade Suporte completo

Investir  na Turquesa



Cutilagem Seca Turquesa

Esmaltação Tradicional

Esmaltação em Gel

Blindagem

Banho de Gel

Alongamento em Gel

Alongamento em Fibra

Nossos Serviços

Especialistas  em  Unhas



Na Turquesa

Você é

Agência própria de Marketing

Banco de dados de profissionais

Universidade à distância

Diferenciado

Instrutores renomados



Capacitação de

Empreendedores e

Profissionais



Capacitação 

à Distância

A primeira rede de franquias de 

unhas a oferecer



Capacitação para

Imersão à Marca – Cultura

Passo a Passo para o Sucesso da Unidade

Aspectos do Mercado

Gestão Eficiente do Negócio

Operações e Processo de Gestão

Métodos para Atrair e Conquistar Profissionais

Marketing Digital para Aumento de Clientes

Rentabilidade do Negócio

Passo a Passo para o Sucesso do seu Quiosque

Empreendedores



Capacitação
para

Alongamento de Unhas (Gel e Fibra)

Remoção e Manutenção de Unhas Especiais

Esmaltação em Gel

Nail Art

Atendimento Padrão Turquesa

Apresentação Pessoal

Noções e Técnicas de Vendas

Biossegurança

Profissionais



Resultado
crescimento

Turquesa

70
Unidades

Mais de

no Brasil e na 

América 

Latina



Com a proposta de revolucionar o

mercado de cuidado com as mãos, a

Turquesa, marca já consolidada como

Nails Specialist, lança seu modelo

quiosque que contará com:

O Conceito

Técnica exclusiva de cutilagem a seco

Produtos próprios, personalizados e de alta qualidade

Marketing imersivo: o cliente vivenciará a experiência

de atendimento, num conceito totalmente inovador

de escolha dos esmaltes por cores, características, ou

até por inspiração.

NailsSpa



NailsSpa



NailsSpa



A dúvida cruel dos clientes quando

frequentam uma esmalteria com

tantas opções é: como escolher o

esmalte perfeito?

A Turquesa pensando nisso, resolveu

transformar a dúvida em diversão e

imersão!

Nos quiosques Nails Spa, nossos

clientes poderão rodar a roleta e

deixar o destino escolher a cor certa

para o dia!

O esmalte  perfeito?

Como Escolher

Marketing Interativo



Ficha Técnica

▪ Investimento Total: a partir de R$72mil

▪Royalties: a partir de R$1.450

▪Fundo de Publicidade: R$410

▪Metragem mínima: a partir de 6m²

▪Serviços: Cutilagem especial Turquesa,

alongamentos especiais em fibra e gel, blindagem,

banho de gel, esmaltação tradicional e em gel

(somente mãos)

Investimento Turquesa Nails Spa



Principais Clientes

A clientela é eclética. Predominantemente público feminino, entre 5 à 70 anos. São elas

donas de casa ou executivas, profissionais liberais ou servidoras públicas e de iniciativa

privada, estudantes, crianças que acompanham as mães à Esmalteria.

É um nicho que vem procurando cuidar das unhas.



Beleza

O Mercado de

Com projeções de crescimento para os próximos

anos, segundo agências internacionais de marketing.

As empresas do setor continuam acreditando na

força do mercado da beleza e investindo em

inovação.

O Sebrae afirma que a mortalidade de empresas no

setor de beleza e estética representa somente 3,7%

enquanto setores de negócios tradicionais amargam

24,9% de possibilidade de quebra da empresa. Se

tornando assim o ramo empresarial mais seguro para

investir. E uma aposta mais acertada para os

cautelosos.



Beleza

O Mercado de

86% das mulheres 

pintam as unhas pelo menos 

uma vez na semana!



O esmalte é um acessório indispensável para a

beleza da mulher brasileira. Hoje pintar as unhas é

realmente uma necessidade em quase todas as

camadas da população, melhorando a autoestima e

ajudando mulheres e adolescentes a se sentirem mais

poderosas e seguras.

A capacidade que o esmalte tem de renovar o visual

é tão grande por um custo tão baixo, que ele passou

a fazer parte da composição do look no dia a dia,

estando em sintonia com a maquiagem, roupa e

cabelos. No Brasil as mulheres também pintam as

unhas dos pés porque usam mais sapatos abertos, o

que não acontece com tanta frequência em países

frios.

O Mercado de

Beleza



Obrigado!

Se você, assim como nós, pretende

empreender em um mercado em constante

expansão, venha fazer parte da Turquesa!

Entre em contato conosco. Teremos o maior

prazer em tê-lo como franqueado na nossa

rede.

(11) 97058-1236

Fale agora no 

WhatsApp

turquesa@wltparticipacoes.com

E-mail

(11) 2759-1281

(11) 2759-1282

Fale Conosco

@turquesaesmalteria_beleza@turquesaesmalteria


