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Nossa missão é
compartilhar
conhecimento e 

ajudá-lo a ter mais
sucesso e autonomia 

em seus negócios. 

Pontos fixos ou delivery;

Baixo custo operacional e alta rentabilidade;

Conceito ecológico;

Suporte e treinamento inicial; 

Sem pagamento de taxas mensais;

Material de marketing;

Know how de 12 anos dos fundadores no mercado   

de limpeza automotiva.

O que oferecemos para você



O MERCADO CONFIRMA

dos brasileiros 

querem ter o próprio

negócio para ter 

mais liberdade 

e autonomia

66% 
Mercado de veículos no Brasil 

53 milhões é a quantidade de veículos da frota brasileira; 

13 bilhões são faturados anualmente nos lava-rápidos do país; 

Escassez de água ameaça lava-rápidos tradicionais; 

Mulheres respondem por 43% da compra de carros novos;  

Medo de ser enganada faz 75% das mulheres evitarem serviços

automotivos;  

O mercado pede uma empresa referência em estética

automotiva. 



MODELO DELIVERY 
MALA EXCLUSIVA 
KIIP 

Desenvolvida com alta resistência e
durabilidade, para fácil locomoção e manuseio,

podendo armazenar todos os produtos
necessários para o trabalho do dia a dia. 

100%
A U T O N O M I A



MODELO 

LOJA

Com o objetivo de deixar a loja com modelo exclusivo e inovador, onde o cliente
possa sentir confiança e conforto, a Kiip misturou a cor intensa do cobre com o
cimento queimado deixando um layout vintage e agradável. 

Nesse modelo, o licenciado pode abrir um ponto fixo e ainda trabalhar no delivery; 

Nos kits iniciais, enviamos os produtos e equipamento de ar comprimido ou Snow

Foam, conforme o modelo de investimento escolhido. 



2 modelos de lavagem
A Kiip é a unica empresa do mercado onde você pode

escolher o modelo de lavagem a seco que deseja

trabalhar. 

Lavagem por ar comprimido a seco; 

Exclusiva snow foam a seco. 

TECNOLOG IA

Desenvolvida exclusivamente

para Kiip , com o objetivo de

deixar a lavagem a seco com 

melhor acabamento e

percepção do cliente . 

SNOW  FOAM  A  SECO

Veja como funciona esse

método >

https://goo.gl/8JLtKR


Portfólio 

de serviços 

Kiip

Lavagem completa; 

Higienização de ar condicionado; 

Higienização interna; 

Hidratação de couro;   

Impermeabilização de vidro; 

Remoção de chuva ácida; 

Limpeza de motor; 

Enceramento profissional; 

Polimento técnico;* 

Vitrificação de pintura.* 

+

*Serviços exclusivos no modelo Loja Infinity . 



VANTAGENS
150 licenciados;

Segmento em alta;

Baixo investimento;

Layout de material de marketing, para adaptar a
sua marca;

Suporte operacional e produtos Kiip;

Treinamento completo em vídeo.

SUPORTE AO PARCEIRO

Estacionamento;

Universidades;

Prédios residenciais e comerciais;

Academias;

Delivery;

Áreas abertas, até com Sol;
E MAIS!

ONDE MONTAR



Ecommerce
Como licenciado Kiip, você tem acesso a um
exclusivo ecommerce para recompra dos produtos.

Tudo isso em um único lugar e de forma simples. 

Recebimento de um login e senha para acesso;

Sem pedido mínimo de compra;

Sem obrigatoriedade de compra;

Qualidade e preços competitivos;

Promoções antecipadas.

Exclu
sivo!



KIIP 400 
DELIVERY 

KIIP 600 
DELIVERY 

KIIP SMART 
MODELO LOJA 

KIIP INFINITY 
MODELO LOJA 

Investimento 
R$ 3.990,00

Investimento 
R$ 5.990,00 

Investimento 
R$ 9.990,00 

Investimento 
R$ 14.990,00 

QUAL O MELHOR MODELO PARA VOCÊ?



KI IP  400  

DELIVERY  

R$  3 .990

400 lavagens completas (todos os produtos e
acessórios para a lavagem, lataria, caixa de roda,

roda, interno, microfibra, escovas, pincel, etc); 

50 enceramentos profissionais;  

10 limpezas técnicas de moto;  

1 carrinho de lavagem ou aplicador snow foam
(exclusivo Kiip);  

Mala exclusiva Kiip;  

1 aspirador portátil;  
Layout marketing (todos os materiais em alta
definição);   

Material de marketing (banner, folder, cartão de
visita, display e sacola TNT);  

Uniforme Kiip; 

Vídeo de treinamento completo e suporte.  

Rendimento 

estimado 

R$ 17.900 

  



KI IP  600  

DELIVERY  

R$  5 .990

600 lavagens completas (todos os produtos e
acessórios para a lavagem, lataria, caixa de roda,

roda, interno, microfibra, escovas, pincel, etc); 

50 enceramentos profissionais; 

10 limpezas técnicas de motor; 
50 impermeabilizações de vidro; 

10 hidratações de couro; 

10 higienizações de ar condicionado; 

40 higienizações internas (tecido e couro); 

10 remoções de chuva ácida; 

1 carrinho de lavagem ou aplicador snow foam
(exclusivo Kiip); 

Mala exclusiva Kiip; 

1 aspirador portátil; 
Layout marketing (todos os materiais em alta
definição); 

Material de markting (banner, folder, cartão de
visita, display e sacola TNT); 

Uniforme Kiip; 

Vídeo de treinamento completo e suporte.  

Rendimento 

estimado 

R$ 36.000 

  



KI IP  SMART  

MODELO  LOJA  

R$  9 .990

800 lavagens completas (todos os produtos e
acessórios para a lavagem, lataria, caixa de roda,

roda, interno, microfibra, escovas, pincel, etc); 

100 enceramentos profissionais; 

10 limpezas técnicas de motor; 
50 impermeabilizações de vidro; 

15 hidratações de couro; 

25 higienizações de ar condicionado; 

40 higienizações internas (tecido e couro); 

4 impermeabilizações de tecido; 

10 remoções de chuva ácida; 

1 carrinho de lavagem ou aplicador snow foam
(exclusivo Kiip); 

Mala exclusiva Kiip; 

1 aspirador portátil; 
Uniforme Kiip; 

Layout marketing (todos os materiais em alta
definição); 

Material de marketing (banner, folder, cartão de
visita, display e sacola TNT); 

Vídeo de treinamento completo e suporte; 

Treinamento presencial em São Paulo durante 2
dias em uma de nossas unidades.  

Rendimento 

estimado 

R$ 49.000 

Equipamentos inclusos 

1 KIT de ar comprimido; 

1 aspirador 1200W; 

1 lixadeira roto orbital. 



KI IP   INF INITY  

MODELO  LOJA  

R$  14 .990

1.000 lavagens completas (todos os produtos e
acessórios para a lavagem, lataria, caixa de roda,

roda, interno, microfibra, escovas, pincel, etc); 

150 enceramentos profissionais; 

10 limpezas técnicas de motor; 
70 impermeabilizações de vidro; 

15 hidratações de couro; 

25 higienizações de ar condicionado; 

40 higienizações internas (tecido e couro); 

4 impermeabilizações de tecido; 

10 remoções de chuva ácida;  

10 polimentos técnicos; 

2 vitrificações de pintura; 

1 carrinho de lavagem ou aplicador snow foam
(exclusivo Kiip); 

Mala exclusiva Kiip; 

1 aspirador portátil; 
Uniforme Kiip; 

Layout marketing (todos os materiais em alta
definição); 

Material de marketing (banner, folder, cartão de
visita, display e sacola TNT); 

Vídeo de treinamento completo e suporte; 

Treinamento presencial em São Paulo durante 2
dias em uma de nossas unidades. 

Rendimento 

estimado 

R$ 69.000 

Equipamentos inclusos: 

3 kits de ar comprimido; 

2 aspiradores 1200W; 

1 lixadeira roto orbital. 



REVISTA EXAME 

SBT

EXAME PME

PEQUENAS EMPRESAS 

& GRANDES NEGÓCIOS

TV +

LAVAGEM A SECO SNOW FOAM

VEJA OS DEPOIMENTOS >

DEMONSTRAÇÃO LAVAGEM

POR AR COMPRIMIDO

LICENCIADO KIIP SÃO PAULO

LICENCIADO SÃO LUIZ DO

MARANHÃO

KIIP DELIVERY 

KIIP NA MÍDIA, 

DEMONSTRAÇÃO 

E DEPOIMENTOS

https://exame.abril.com.br/pme/10-franquias-para-quem-quer-uma-renda-extra-no-fim-do-mes/
http://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtbrasil/noticias/73500/SP-Feira-ensina-a-montar-o-proprio-negocio-com-menos-de-R$-4-mil.html
https://exame.abril.com.br/pme/20-franquias-que-parcelam-o-investimento-em-ate-60-vezes/
https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2015/01/empreendedor-cria-tecnica-para-lavar-carro-com-pouca-agua.html
https://www.youtube.com/watch?v=LJD7Do4phKg
https://goo.gl/PXZPy2
https://goo.gl/2EKgQa
https://www.youtube.com/watch?v=6qeKnQ1a-Ps
https://www.youtube.com/watch?v=8uvqyB01zKQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wc7RdgWWFNo


TENHA O SEU 
PRÓPRIO NEGÓCIO!
Entre em contato e conte com a nossa parceria. :)
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/KI IPBRAZIL

@KI IPBRAZIL

VENDAS@KI IP .COM .BR  

WWW .KI IP .COM .BR

R U A  A L C I D E S  P E R T I G A ,  4 0

P I N H E I R O S ,  S Ã O  P A U L O  -  S P  

https://www.facebook.com/kiipbrazil/
https://www.instagram.com/kiipbrazil/
http://www.kiip.com.br/

