


O Saladorama é um negocio com a missão de 
democratizar a alimentação saudável no Brasil.

Empoderando todas as bases da cadeia onde 
agricultores, cozinheiras, entregadores e clientes 
pertencem a mesma comunidade.

Fortalecendo assim a economia local, tornando o 
negocio cada vez mais sustentável.



Hoje temos atuações em todo o Brasil.
Em diversas maneiras como , Escola de formações , Educação para primeira infância, cozinhas Delivery, restaurantes, 
bikeFood e PDV. 

O Saladorama em 3 anos de chegou em 9 Estados e 2 países com restaurantes, delivery, modelos de pdv e alimentação 
primeira infância, iniciando o modelo capilar em mais 35 regiões com parcerias estratégicas para alcançar o numero de 
450 ate o fim de 2018.



Modelo  Capilar. 

O modelo capilar é o modelo com retorno mais 
rápido e menor investimento, custando de 5 a 8 mil.

Por não precisar de estrutura de cozinha, nem 
cozinheira e nem funcionários, o modelo se prova 
ser o mais promissor de escala do Saladorama.

Toda a estrutura e qualidade dos alimentos são de 
responsabilidade da central enviando sempre 
alimentos frescos e de qualidade.





Montagem da Loja 

Treinamento e mapeamento 
de negócios

Primeira Compra

A loja é montada pelo franqueado sob indicações 
e acompanhamento da Central.

R$12.000,00

O nosso board de gestão fará toda a triagem de 
negócios afim de mapear as melhores 
oportunidades na sua região.

R$8.000,00
Correspondente a primeira compra de 
500 embalagens personalizadas, rótulos, 
fardamento e materiais para preparo.

2 Uniformes completos.

1 Bike Pedivella.

R$ 500 em compras para revenda.

R$ 100 Conta no Google Adwords.

Assessoria de impressa nos 3 primeiros meses.

Modelo Capilar



✓ Possuir vontade e disponibilidade de ser o Gestor do 
Saladorama em sua cidade.

✓ Possuir  disponibilidade integral para dedicação a Franquia.

✓ Ter disposição para trabalhar com comercio.

✓ Gostar de Trabalho em contato direto com o cliente. 

✓ Se Identificar com nossa marca e com os produtos que 
vendemos.

Como posso me tornar um 
Multiplicador do Saladorama?



✓ Linha de congelados.

✓ Delivery de Saladas .

✓ Salada de Frutas .

✓ Lancheirinha Escolar (Alimentação Infantil).

✓ Lanches Saudáveis (Caso queira modelo lanches).

✓ Catering e Eventos.

Nossos Produtos



Venha ser um multiplicador Saladorama.


