
A melhor franquia de  Unhas!



A melhor franquia de  Unhas!



https://www.youtube.com/watch?v=Q08PFQ6fdZo




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,









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 
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







Resultadocrescimento
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.

Nails Spa



Nails Spa



Nails Spa



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





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.



O Mercado de



O Mercado de



O Mercado de



https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=C7DMfQW_12I&feature=emb_logo





