Royalty Reverso
Royalty Reverso é a mais uma criação da Poltrona 1, dentro do espírito de inovação que
norteia suas ações no mercado.
O que é Royalty Reverso:
- Trata-se da política inédita de, à sua vez, o Franqueador PAGAR ao Franqueado uma
taxa, geralmente em % sobre vendas, cujo % é definido pelo Franqueador, para
premiar o Franqueado pela venda de produtos internos da Rede Poltrona 1.
Qual o valor desta taxa?
- Esta taxa é variável, em função de fatores intrínsecos ao negócio, nunca inferior a 1%
sobre a venda bruta, (não incide sobre taxas de embarque e outras taxas).
O que significa Royalty Reverso para o Franqueado?
- Significa aumento real de sua receita. Exemplo: Um mês com venda de R$ 100 mil,
em produtos P1, dará ao franqueado uma receita extra, mínima, de R$ 1.000,00.
Qual a validade do Royalty Reverso?
- Válido para pacotes turísticos nacionais e internacionais, próprios Poltrona 1 e pelos
produtos vendidos por meio do portal P1 Cangooroo.
Qual o efeito extra também da ISENÇÃO de taxa de Royalties % mensais?
Uma taxa mensal de 1% sobre a venda bruta, para um agente iniciante, ou um
candidato que desconheça o turismo, pode ser suposta como insignificante. Para um
agente experiente trata-se de uma taxa exorbitante, pois 1% sobre a venda bruta significa
10% do ganho líquido. A Poltrona 1 por possuir domínio das etapas produtivas,
próprias, pode abrir mão deste ganho, em favor do franqueado.
Ao longo do tempo isto poderá significar:
R$ 100mil / mês de venda bruta x 1% = R$ 1000,00 x 12 meses = R$ 12.000,00 / ano; ou
Equivale a R$ 36.000,00 para um período contratual mínimo de 3 anos.
Obs: refaça os cálculos para vendas mensais superiores e AVALIE SEU GANHO!
PERCEBE-SE AGORA PORQUE AO LONGO DO TEMPO UMA TAXA DE FRANQUIA
“BARATA” TORNA-SE ”MUITO, mas M U I T O CARA” !!!
POR ESTE MOTIVO A TAXA DE FRANQUIA POLTRONA 1 POSSUI O VALOR
MELHOR BALANCEADO E JUSTO DE TODO O MERCADO O QUAL, AO LONGO DO
TEMPO, SIGNIFICA GANHO E ECONOMIA PARA O FRANQUEADO.
Uma concessão inédita e exclusiva Poltrona 1, oferecida por quem possui o domínio
dos processos de turismo; SEMPRE A FAVOR DO FRANQUEADO.

Poltrona 1 - Nós vamos até você!

