
A boboli é já uma marca líder na moda infantil dentro 
e fora de Espanha. Mas, para continuarmos a crescer, 
precisamos de si.

Descubra um projecto empresarial sólido, comprovado 
e com claras expectativas de rentabilidade. Descubra os 
franchisings  boboli.

DESCUBRA OS 
FRANCHISINGS
boboli
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Design: muito atrativo e consistente, baseado na 
moda, na inovação e nas cores.

Qualidade: os processos de fabrico mais 
avançados e os melhores tecidos e acessórios

Preço: competitivo e acessível.

Serviço: atendimento personalizado a cada 
cliente, visando sempre a rapidez e a excelência.

Antes de mais, saiba um pouco sobre nós:

01. Apostamos no talento e comprometemo-nos com 
a nossa equipe.

02. Temos um crescimento sustentado em vendas, o 
que garante a nossa rentabilidade.

03. Somos uma empresa exemplar em matéria de 
responsabilidade social.

04. Aproveitamos as novas tecnologias nos nossos 
sistemas de gestão, design e fabrico.

05. Aproveitamos as novas tecnologias nos nossos 
sistemas de gestão, design e fabrico:

APRESENTEMO-
NOS
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Existe um conceito chave que o beneficiará no seu 
franchising: as lojas boboli são a melhor vitrine da 
imagem de marca que queremos transmitir. Por isso, 
a boboli tem a sua própria equipe de arquitetura, de 
design de interiores e de visual merchandising, que 
trabalha na melhoria de cada loja de forma contínua.

Este “Conceito Retail” baseia-se em dois pilares:

01. Lojas exclusivas (próprias e franchisings) nas 
melhores ruas e nos centros comerciais mais 
importantes.

02. Corners (shop-in-shop) nos principais grandes 
armazéns nacionais e internacionais.

AS NOSSAS LOJAS
O CONCEITO
RETAIL

Star textil, SA.  Tel: + 34 937 982 000 • Fax: + 34 937 980 500 •  franquicias@boboli.es



Em duas palavras, apoio contínuo. A boboli é uma 
marca de prestígio e também um negócio com uma 
rentabilidade comprovada ao longo de quase 30 
anos. Toda esta experiencia reflete-se no cuidado que 
dedicamos aos nossos franchisings. 

A partir do momento em que você se juntar a nós, 
e durante toda a vigência do franchising, receberá 
formação no negócio, assim como assessoria em 
cada uma das suas etapas. Além disso, as equipes 
de gestão de produto, arquitetura, coordenação, 
vitrinismo e visual merchandising estarão sempre à 
sua disposição. 
O nosso apoio também é patente num dado: 
5% da nossa faturação é dedicada a Marketing e 
Comunicação:

01. Imprensa: estamos presentes nas publicações mais 
importantes do setor nacional e internacional.

02. Catálogos: publicamos um por estação, o que é 
um acontecimento e uma poderosa ferramenta de 
comunicação.

O QUE LHE
OFERECEMOS
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03. Internet: a nossa página reúne toda a informação 
sobre a nossa marca, a empresa, as nossas colecções e 
todos os nossos produtos. 
04. boboli Club: temos quase 250.000 sócios 
que desfrutam de vantagens, ofertas exclusivas, 
e informações antecipadas sobre saldos e novas 
campanhas…

05. Marketing social: uma parte do orçamento anual é 
aplicado em acções a favor de crianças necessitadas.

06. Material promocional y punto de venta: el 
packaging también transmite la imagen de nuestra 
marca, y por eso cuidamos hasta la última pieza 
(bolsas, cajas regalo...). 
07. Feiras de moda infantil: A boboli nunca falta 
aos grandes encontros internacionais, tais como a 
PITTI BIMBO (Florença), a FIMI (Madrid), a 080 BCN 
(Barcelona), a CPM (Moscovo), a CBME (Xangai), a 
ENK NY (Nova Iorque)...

08. Product placement e RP: vestimos crianças na 
televisão e no cinema e estamos presentes na maioria 
da imprensa dedicada à moda infantil.
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Se pretende que o seu franchising boboli tenha êxito, o seu 
estabelecimento deverá seguir o nosso “Conceito Retail”: 

01. Deverá estar localizado numa rua relevante ou num centro 
comercial importante.

02. Deverá dispor de uma superfície mínima de 70 m2 e de um 
armazém proporcional à dimensão da loja. Recomendamos-lhe 
que tenha uma fachada com uma largura mínima de 5 metros.

03. Deverá estar situado numa localidade com um mínimo de 
50.000 habitantes.

O investimento necessário para lançar o seu próprio 
franchising boboli é reduzido:
 
01. Projeto de loja + pack de abertura: 13.000€ + IVA. 
Inclui projeto arquitetónico, acompanhamento das obras, 
montagem da loja chave-na-mão, todos os materiais 
de decoração (manequins, cabides, etc.), equipamento 
informático, programa de gestão, formação em Barcelona 
(após a abertura da loja).

02. Materiais enviados pela boboli: aproximadamente 
40.000€ + IVA. Inclui todos os móveis, iluminação, 
etiquetagem e o chão da loja.

03. Obra civil: entre 20.000 e 30.000€ + IVA (o montante 
poderá variar de acordo com a localização, o estado e a 
dimensão do local).

04. A mercadoria ficará em depósito. Apenas pagará uma 
percentagem daquilo que vender.
 
05. Não será necessário pagar qualquer tipo de royalty, 
apenas uma taxa de 1% que cobre as visitas regulares da 
nossa equipe Retail e Visual, as campanhas e promoções 
locais e o envio de todos os materiais (vitrines, catálogos, 
displays, sacos, caixas oferta, etc.).

O QUE LHE PEDIMOS
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