
Não é Franquia, é Parceria! 

Center 
Desde 1999

Mix



Center 
Desde 1999

Mix

A marca MILK SHAKE MIX foi criada em 2009. 
O conceito de PARCERIA tem por objevo oferecer para 
pessoas empreendedoras, a oportunidade de ter sua loja 
nos moldes de uma FRANQUIA, porém sem todos os 
custos e burocracias que uma FRANQUIA tem.

Somos os pioneiros neste modelo de negócio, e contamos 
ccom uma equipe de atendimento altamente qualificada, 
atuando neste mercado a 17 anos, ensinando passo a passo 
como tornar-se em uma loja de sucesso e realizar o sonho de 
milhares de pessoas a conquistar seu próprio empreendimento, 
graças a nossa experse e excelente suporte.

Com comunicação visual atraente e extremamente vendedora, marca forte no mercado, 
qualidade dos produtos, treinamento e suporte, a MILK SHAKE MIX conta com mais de 800 
lojas espalhadas polojas espalhadas por todo território Nacional.

Fidelização na compra da BEBIDA LÁCTEA CENTERMIX ulizada na elaboração dos 
produtos, em Pó ou UHT.

1

A 1º compra de produtos deve ser completa, pois na elaboração dos produtos é 
necessário a ulização das marcas indicadas pela MILK SHAKE MIX, como saborizantes, 
confeitos, coberturas, embalagens, etc. A parr da 2º compra fica estabelecida por 
contrato apenas a fidelidade na compra da BEBIDA LÁCTEA.

2

Treinamento em nossa loja padrão localizada no Bairro da Penha em São Paulo – SP.
Duração de 3 horas (sem custo);
Ou contratação da nossa Coordenadora de treinamento (verificar valores).

3

A adequação e Comunicação Visual devem seguir o projeto em 3D e caderno técnico 
enviado pela equipe de projetos da MILK SHAKE MIX.

4



Portanto, podemos dizer que o invesmento da loja varia entre R$ 60.000,00 e R$120.000,00. 
Vale ressaltar que você não precisa dispor desse capital em espécie. Considere o financiamento 
da sua MÁQUINA DE SORVETE, o parcelamento da COMUNICAÇÃO VISUAL de sua loja e o seu 
PRIMEIRO PEDIDO em até 2x no cartão de crédito.

PRIMEIRO PEDIDO DE PRODUTOS: 4

MÁQUINA: 3

COMUNICAÇÃO VISUAL:2

REFORMA: 1

INVESTIMENTO
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QUAL A MARGEM DE LUCRO?
O CMV (Custo de Mercadoria Vendida) é de 33%.
Supondo que sua loja fature R$ 30.000,00 por mês em geral:

• R$ 10.000,00 referem-se a compra da matéria prima como: Bebida Láctea, embalagens, 
coberturas, confeitos, pó saborizantes, descartáveis e pagamento de frete da transportadora 
caso não seja possível a entrega por nossa logísca.

• R$ 10.000,00 para pagamentos de custos fixos como: Aluguel, funcionários, contador, água, 
luz, sistema de caixa, impostos e etc.

• 10.000,00 seria sua margem de lucro líquido, ou seja, dependerá da administração do 
operador da loja, pois quanto menor sejam os gastos fixos, maior será sua margem de lucro.

A venda dos produtos é diretamente proporcional ao clima. Nos dias quentes a venda é 
substancialmente maior do que nos dias frios ou chuvosos. Portanto existe uma diferença 
considerável no faturamento entre o período do inverno e do verão. Nossa orientação é que 
a conta deve ser feita sempre anual, ou seja, soma-se o faturamento dos 12 meses do ano e 
divide-se por 12 para obter a média de faturamento.
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O PROJETO DA SUA LOJA
Assim que formalizarmos a liberação de endereço do seu ponto, desenvolveremos o projeto 
em 3D sem custo (com direito a uma alteração). Basta enviar fotos internas e externas, as 
medidas exatas da loja (raff ou croqui) e o pé direito (altura). Com essas informações 
enviaremos um projeto e orçamento da Comunicação Visual. 

Veja alguns exemplos dos nossos projetos:
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PROJETO 3D
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LOJA EM SHOPPING 
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QUIOSQUE EM SUPERMERCADO
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LOJA DE RUA
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STORE IN STORE LOJA DENTRO DE LOJA
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DENTRO DE CONTAINER
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Além da tradicional casquinha servida nos sabores baunilha, chocolate e mista, oferecemos 
também cascão nos mesmos sabores de sorvetes, com opções preparadas com confeitos e 
coberturas de frutas.
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SUNDAES
Oferecemos aos clientes opções variadas com 15 sabores de sundaes, entre eles alguns 
preparados com confeitos diversos e outros com exclusivas coberturas de frutas da 
CENTER MIX. 

Farofa Sensação Brigadeiro Negresco Crocante

Maracujá Morango Festa Caramelo Chocolate

Chocoboll Ovomalne Confe Sundaeboll Framboesa
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E muito mais...

Abacaxi ao
vinho

Algodão Doce Açaí c/ Sorvete Brigadeiro Chocolate Frutas 
vermelhas

Ovoninho

Framboesa Danoninho Flocos Limão Maracujá Coco Amendoim

Milk Boll Morango Negresco Nutella Leite Ninho Prestígio Chocomenta

Sensação Menta Ovomaltine Chocolate 
Branco

Abacaxi com
Hortelã Confeti Sonho de 

Valsa

Sua loja MILK SHAKE MIX oferece ao seu público uma seleção com mais de 50 sabores de 
Milk Shake, com as melhores receitas e indicações de marcas. Tudo preparado com a melhor 
Bebida Láctea que você já provou.

PRODUTOS / MILK SHAKE



MIXES
Delicioso sorvete de baunilha com cobertura de chocolate, acompanhado das mais 
tradicionais marcas.
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Nossa Casquinha Trufada pode ser nas versões baunilha, chocolate ou mista é servida com 
chocolate trufado meio amargo no fundo do cone e também na borda! E você ainda pode 
escolher confeitos de sua preferência para completar essa delícia!
A Casquinha Chocomix é um verdadeiro Banho de Sabor! feita com nossa irresisvel 
cobertura de chocolate Eskimo aquecida. O encontro do quente com o frio fará com que a 
casquinha tenha uma cobertura crocante de chocolate, que combinará perfeitamente com 
o soro sorvete e pode ser nas versões baunilha, chocolate e mista.
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AÇAÍ
O jeito mais gostoso de comer Açaí!
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Confe
Trufado

Morango 
Trufado

Maracujá 
Trufado

Sucrilhos
Trufado

Ovomalne
Trufado

Ninho
Trufado

Negresco
Trufado

Negresco com 
Doce de leite

Morango com
Sucrilhos

Banana com 
Farinha Láctea
e Doce de leite

O Mix Twist da Milk Shake Mix é uma perfeita combinação do nosso sorvete de baunilha, 
cobertura  de creme trufado e doce de leite premium aquecidos, e para completar temos dez 
opções de sabores irresisveis! Confira :

MIX TWIST
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PORQUE A MILKSHAKE MIX?
A Primeira Loja MILK SHAKE MIX foi inaugurada em maio/2009, 
hoje são mais de 800 lojas em todo Brasil. A receita do sucesso é simples, 
vendemos produtos de qualidade, com preços compe vos e acessíveis a 
qualquer classe social.

Com layout, comunicação visual moderna e atrava, nos destacamos no Ponto de Venda, 
trazendo visibilidade dos produtos e despertando desejo de novos consumidores. 
A qualidade e o sabor dos produtos MILK SHAKE MIX fidelizam o cliente e a freguesia 
aumenta a cada dia!

Fazer parte da rede MILK SHAKE MIX é só vantagem. Para facilitar e baratear a montagem 
da sua loja, invesmos em produção fotográfica, painéis luminosos (backlights), adesivos, 
personalização de embalagens, desenvolvimento de uniformes como Camisetas, Bonés e
Aventais. Além disso, quanto tempo você levaria para ter a visibilidade de uma rede que 
cresce todo mês? Quanto tempo você levaria para tornar sua marca conhecida? 
Na MILK SHAKE MIX você não paga nada por isso. PARCERIA NÃO É FRANQUIA!
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Após concluir a parceria, será liberado acesso 
exclusivo aos parceiros a área restrita onde 
terão os vídeos de treinamento. Terá também, 
toda a comodidade de efetuar suas compras 
através da nossa loja virtual, como cartões 
fidelidade, cupons de desconto, displays, 
bbanners, balões personalizados, uniformes, 
guarda-sóis, lançamentos, promoções e muito mais!
Será adicionado ao grupo fechado de parceiros nas redes sociais, para que você possa trocar 
ideias e informações. Com todas essas opções de Markeng, conseguirá o reconhecimento 
de seu ponto de venda de uma forma rápida e eficiente, atraindo assim novos clientes e os 
fidelizando com muito mais facilidade.

MARKETING CONTÍNUO
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contato@msmsorvetes.com.br
parceria@msmsorvetes.com.br

www.milkshakemix.com.br

11 20826270 11 9 50723894

ONDE SERÁ SUA LOJA?
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