
Apresentação AZ Franchising 



Equipe envolvida diretamente no projeto

Alan Fernandes
CEO 

Marina Leite
CFO

Diretor executivo responsável por toda operação
Brasil AZ.

Alan é o cara que conhece muito setor. Atua na
área desde os seus 15 anos de idade!

Há 10 anos montou a AZ e hoje desponta como
uma das maiores corretoras do setor.

Diretora Financeira e Administrativa responsável
por todo o fluxo financeiro e operações

administrativas. A Marina já passou por grandes
empresas como a RICO Investimentos.

Uma ampla bagagem e uma enorme
competência para tocar a área na AZ.



Equipe envolvida diretamente no projeto

André Augusto
CMO

Alan Martins
PNL

Alan é um cara extremamente fora da curva,
hoje é único brasileiro representando o Brasil na

equipe do maior coach do mundo; TONY
ROBINS.

Alan além de atender grandes empresas, como:  
Herbalife, Metlife entre outras é exclusivo AZ.

Mitio Imami 
COO

Diretor operacional responsável diretamente
por toda gestão operacional da AZ

Insurance.
Mitio é um executivo experiente e conhece

profundamente o mercado global de
seguros. Trás para AZ segurança nos

processos operacionais.

Diretor de marketing e tecnologia
responsável pela expansão AZ e gestão

estratégica de aquisição de clientes. André
tem ampla experiência em hacks de

crescimento acelerado, foi capa da revista
você/sa por crescimentos acelerados.



Nossos Serviços

CORRETORA DE SEGUROS*

Veja as vantagens em ser um franqueado AZ

AGÊNCIA DE MKT DIGITAL

Corretora completa com diversos produtos

Uma agência de marketing totalmente
disponível para ajudar a você a vender mais!

PNL COORPORATIVO
Mentoria para melhor desenvolvimento das
tarefas cotidianas. Você irá operar em alta
perfomance.

*A az tem diversos produtos, mas a especialidade é saúde.



Nossos Produtos

SAÚDE

ODONTO
Renovável sem o franqueado!

VIDA
Renovável sem o franqueado!

Renovável sem o franqueado!

RESIDÊNCIAL
Renovável através do franqueado!

SEGURO AUTO
Renovável através do franqueado!

CONSÓRCIO
Valores aportados!

PREVIDÊNCIA
Valores aportados!



Nossas Ferramentas

CRM AZ

Para te auxiliar na performance de vendas!

Gestão de clientes e
processo de vendas

Investimento Mensal: R$7,90

MUNDO AZ
Treinamento Inicialização, mentoria,
entrevistas e apoio ao franqueado.

Investimento Mensal: R$0,00

ACELERADOR AZ
Plano de carreira do franqueado

dentro da franqueadora.

Investimento Mensal: R$0,00



Nossas Ferramentas

APLICATIVO AZ

Para te auxiliar na performance de vendas!

Imputar indicações de
forma prática e rápida.

Investimento Mensal: R$0,00

LOJA DO FRANQUEADO AZ
Uma loja exclusiva para você

comprar tudo de papelaria e gráfica.

Investimento: Sob consulta

DISK AZ
Uma discadora completa com
milhões de clientes na base.

Investimento: Minutagem R$ 0,09
+ R$79,90 por discadora.



Nossas Ferramentas
Para te auxiliar na performance de vendas!

KIT ON-LINE
site institucional + páginas de captação.

Campanhas no google e nas redes sociais
(facebook, instagram)

Investimento uma única vez: R$999,99



Linhas de trabalho
formas que sugerimos aos franqueados para melhor performance

NETWORK
Treinamentos você para ter sucesso ao acessar
sua lista de amigos e conseguir de alguma forma

performar no seu próprio circulo social.

AMIGOS, REDES SOCIAIS E ETC...



Linhas de trabalho
formas que sugerimos aos franqueados para melhor performance

DISCADORA AZ
Oferecemos uma lista e você também inserir a

sua própria lista para potencializar suas vendas.

Uma grande ferramenta para auxiliar na
captação de clientes.



Linhas de trabalho
formas que sugerimos aos franqueados para melhor performance

CAMPANHAS ON-LINE
Oferecemos uma lista e você também inserir a

sua própria lista para potencializar suas vendas.

Uma grande ferramenta para auxiliar na
captação de clientes.



Gestão e Performance
formas que sugerimos aos franqueados para melhor performance

MUNDO AZ

O lugar onde o franqueado afia o seu
machado diariamente.

Sempre dinâmico com lives e
treinamentos semanais.

PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO

Sabe aquelas planilhas que
trazem tudo de informação,

pois é; preparamos uma
incrível para você.



Gestão e Performance
formas que sugerimos aos franqueados para melhor performance

MENTORIAS

Um dos principais coach disponível para
você. Processo de mentoria formatado

para sua evolução como franqueado AZ.

Materiais que te auxiliam no dia a dia
da sua operação como franqueado AZ.

 

MATERIAIS DE APOIO



Modalidades de Franquias
e suas atribuições!

FRANQUEADO BASIC:
Captar e indicar clientes. Quando se fizer necessário, auxiliar nas vendas!

Faturamento médio Mensal: R$3.000,00 

Taxa de Franquia: R$1.999,99*

Royalties: R$0,00

Fundo de propaganda: R$0,00

Em até 06x no cartão de crédito. Considerar juros da operadora.

*Considerar custos de ferramentas iniciais; computador, telefone e etc...



Modalidades de Franquias
e suas atribuições!

FRANQUEADO MASTER:
Captar clientes, VENDAS, visitas, auxilio adm, pós venda.

Faturamento médio Mensal: R$5.000,00 

Taxa de Franquia: R$4.999,99

Royalties: R$0,00

Fundo de propaganda: R$0,00

*Considerar custos de ferramentas iniciais; computador, telefone e etc...

Em até 06x no cartão de crédito. Considerar juros da operadora.



Modalidades de Franquias
e suas atribuições!

FRANQUEADO VIP:
Captar clientes, VENDAS, visitas, auxilio adm, pós venda, gestão, suporte

e vendas técnicas. 

Faturamento médio Mensal: R$10.000,00 

Taxa de Franquia: R$14.999,99

Royalties: R$0,00

Fundo de propaganda: R$0,00

*Considerar custos de ferramentas iniciais; computador, telefones, reformas e etc...

Em até 06x no cartão de crédito. Considerar juros da operadora.



FRANQUEADO AZ
Na prática, no famoso vamo ver!

FRANQUEADO BASIC:
Objetivo ANO: R$36.000,00

Média de 24 clientes

Obs. Pode variar conforme fatura do cliente



FRANQUEADO AZ
Na prática, no famoso vamo ver!

FRANQUEADO MASTER:
Objetivo ANO: R$60.000,00

Média de 20 clientes

Obs. Pode variar conforme fatura do cliente



FRANQUEADO AZ
Na prática, no famoso vamo ver!

FRANQUEADO VIP:
Objetivo ANO: R$120.000,00

Média de 26.6 clientes

Obs. Pode variar conforme fatura do cliente



VAMOS NESSA!?
Venha fazer parte de uma das redes que mais cresce no Brasil.

Já somos mais de 60 franqueados!



Atendimento

Telefone: (11) 93495-1087

Email: euqueroserfranqueado@azinsurance.com.br


