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SOBRE NÓS

Marca Original
de Beleza
d-unhas é a marca original de beleza de mãos e pés. Contamos com mais de 150 centros
na Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Espanha, Mexico, Nicarágua, Panamá e Peru.
Os nossos 10 anos de experiència e a fidelidade dos nossos clientes são testemunho da
certeza do nosso modelo de negócio exclusivo.
A d-unhas é uma empresa orientada para a satisfação dos seus clientes, que faz questão
de superar as expectativas através da especialização, inovação e grande qualidade de
todos os seus produtos e serviços.
A crescente preocupação com a imagen pessoal impulsiona o setor de beleza, onde a
d-unhas está posicionada com uma oferta clara e diferenciada dos seus concorrentes,
sendo actualmente líder na beleza de mãos e pés em todo o mundo.
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os a beleza
Nós carregam
canto
para qualquer
do mundo

Argentina - Brasil - Chile - Colombia - Equador
Espanha - Nicarágua - Mexico - panamá - Perú
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VALORES D-UNHAS
d-unhas baseia a sua gestão na filosofia da
melhoria constante, oferecendo o máximo
profissionalismo tanto no atendimento ao
cliente
como
nos
seus
serviços.
A especialização e Inovação continua em
produtos e serviços é uma constante da
d-unhas nails e beleza, portanto, para poder
oferecer qualidade e know-how semelhantes, em todos os seus centros, tem um processo de trabalho padronizado e produtos
de grande qualidade.
O sucesso de um centro de unhas é o resultado de um trabalho em equipa entre os
funcionários do centro, na gestão do mesmo,
e da central, que está envolvida no seu
sucesso e que proporciona as ferramentas
necessárias.
Além disso a d-unhas tem uma central de
compras para facilitar a sua atividade diária
e que trabalha com marcas de reconhecimento internacional e com produtos
high-end e Eco-beauty, além da linha
produtos próprios.
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INNOVAÇÃO E
ADAPTAÇÃO
A introdução de melhorias e inovações é constante para
garantir a máxima satisfação dos nossos clientes e a rentabilidade de nossos franchisados. Na d-unhas também temos os
mais recentes tratamentos estéticos, seguindo as tendências
mais inovadoras das celebridades, das passarelas e das
revistas de moda.
Definimos tendências no sector!
Neste ponto, as unhas d vão um passo mais à frente,
adaptando ao seus produtos a uma linha mais natural e
isenta [isenta de produtos tóxicos e prejudiciais à saúde e
ao meio ambiente].

SUSTENTABILIDADE

eco
beauty

A nossa marca defende os esforços "sustentáveis". Para nós, a sustentabilidade tem que
ver com a responsabilidade que devemos a nós próprios, às pessoas com quem
trabalhamos, com os nossos clientes e com o mundo em que vivemos e operamos hoje
e amanhã.
Trabalhamos para que o nosso ambiente profissional seja mais acolhedor, um lugar onde
seja possível crescer pessoalmente e criar relações sinceras com os outros, tanto dentro,
como fora da empresa, a um nível multicultural.
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ECO
BEAUTY
A nossa visão de

“SUSTENIBILIDADE” tem uma série de significados ligados:

✓ Sostentabilidade em relação ao nosso compromisso de minimizar o impacto no ambiente,
sem comprometer
amanhã.

a

qualidade

ou

quantidade

dos

recursos

naturais,

hoje

✓ Com o uso privilegiado de ingredientes naturais, utilizando tecnologias de van-

guarda em cosméticos. Os nossos produtos eliminam os ingredientes que poderiam não ser benéficos como os parabenos, alkfor ou formaldeído entre outros.
Fazemos
um
esforço
para
garantir
rigorosamente
a
eficácia
dos
nossos
produtos
e
a segurança aos nossos clientes.

✓ No desenvolvimento das nossas propostas e projetos, para que
haja um equilíbrio entre a beleza e a sustentabilidade, a
beleza para melhorar o mundo que nos rodeia.

✓ A sustentabilidade em termos de ética, com nossos clientes.

A d-unhas é sustentántável, Somos Eco-beauty!
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eco
beauty

ou

SEGURANÇA E
SAÚDE
Nas d-unhas, somos muito cuidadosos no que diz respeito á segurança e saudé, tomamos medidas
e utilizamos práticas de higiene nos nossos salões d-unhas.

LIMPEZA

ESTERILIZAÇÃO

Antes de iniciar cada serviço, todas as técnicas
de unhas d desinfectam as suas mãos com o
nosso produto especial "Hand Sanitizer" e vão
pedir para você fazer o mesmo. Isso ajuda a
impedir a propagação de gérmenes comuns

Na d-unhas, temos um método de esterilização de calor especial para todos os
utensílios metálicos, que são colocados
individualmente
no
esterilizador
e
posteriormente são embalados.

UTENSÍLIOS ESPECIALIZADOS

TOALHAS DESCARTÁVEIS

Na d-unhas não usamos elementos pontiagudos como lâminas, proibidas pela legislação
vigente. Em alternativa utilizamos um utensílio
igualmente eficaz, "Lathe", projetado para não
produzir cortes na pele e assim obter um bom
resultado.
Os nossos colaboradores técnicos trabalham
com utensílios de metal de alta qualidade. No
momento de remover o esmalte permanente
usamos utensílios de plástico, de modo a não
danificar a unha natural.

Na d-unhas usamos toalhas 100% descartáveis,
para que o uso das mesmas seja exclusivo para
cada cliente. Estas toalhas não têm cheiro, têm
uma textura muito suave e não se desfazem.
.
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EXPERIÊNCIA D-UNHAS

EXPERIÊNCIA

eco
beauty

As experiências que na d-unhas
nails & beauty transmitimos aos
nossos clientes são vitais. Nos
nossos salões funde-se a
sensação de uma atmosfera
única e exclusiva, respeitando o
equilíbrio natural do corpo.

SAUDÉ E BELEZA

eco
beauty

Trabalhamos para descobrir novos
produtos e tratamentos. Testamos e
estudamos o que funciona para
oferecer aos nossos clientes, de
forma exclusiva, criando sinergias
entre os nossos departamentos
para
gerar
experiências
verdadeiras
de
beleza.
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BEAUTY COACH

eco
beauty

Defendemos a união entre
Beleza, Saúde e Bem-Estar,
oferecendo-o como um conceito
de estilo de vida saudável. Assessoramos e orientamos os nossos
clientes nos tratamentos de forma
personalizada para que assim
obtenham os melhores resultados.

SERVIÇOS

eco
beauty

Nos salões d-unhas nós convertemos os serviços, Numa experiência e fazemos com que a ua
estadia na nossa sala seja inesquecível.

Mãos

Na d-unhas somos especialistas no cuidado de mãos e temos consciência da importância
de tratá-las como merecem. É por isto que contamos com uma ampla oferta de manicures
para tratar as mãos das clientes mais exigentes: Limar e esmaltar, d-unhas e SPA.

Esmalte Permanente

Na d-unhas nails & Beauty contamos com GEL-IN, o esmalte permanente by d-unhas, o único
Esmalte Permanente Bio protector do mercado, que proporciona à unha um esmalte duradouro
ao mesmo tempo que dá brilho e hidratação.

Unhas esculpidas

Já pode deixar de esconder as suas unhas por não gostar delas ou por estarem roídas. Nós somos
artesãos das unhas e procuramos a perfeição das suas mãos. Com os nossos tratamentos de unhas
esculpidas, vai melhorar a aparência das suas unhas. Alongue, endureça e molde as suas unhas!

Pés

As pedicures da d-unhas são consideradas uma experiência relaxante e cuidada pelas nossas
clientes: pedicure d-unhas, pedicure SPA, pedicure técnica ... as pedicures que farão brilhar uns
pés lindhos e sudáveis.
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SERVIÇOS

eco
beauty

Eyes Beauty
Já conhece os serviços de Eyes Beauty da d-unhas? Tratamentos de pestanas e sobrancelhas
especialmente indicados para dar profundidade e luminosidade ao seu olhar e fazê-la arrasar
por onde passa.

Cabina de Estética
Os salões d-unhas podem contar também com cabine de estética para realizar tratamentos
faciais que irão ajudá-la a ter uma pele mais macia, suave e hidratada. Limpieza profunda.
higiene facial, tratamentos faciais, micropigmentação, depilaçäo a laser, ...

Depilación
Na d-unhas temos complementos para todos os tratamentos. Estes produtos estão
especialmente desenhados para acelerar e melhorar o resultado dos nossos tratamentos de
forma simples e rápida.
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Distribuição de serviços
num salão d-unhas

30%

8%
10%
12%

20%
20%

Esmalte Permanente
Manicuras
Pedicuras
Unhas esculpidas
Cabine de Estética
Eyes beauty
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PRODUTOS

eco
beauty

Na d-unhas existe um complemento para cada tratamento. Estes produtos são especialmente concebidos para acelerar e melhorar os resultados dos seus tratamentos de forma
rápida e fácil, uma vez que sua aplicação é convenientemente feita em casa.
Neste ponto, a d-unhas está um passo mais à frente e tem a sua própria linha de gel Extreme Study - Perfect Gel, para fazer unhas de gel, que você encontra em todos os
centros.
O Esmaltado permanente, GEL-IN exclusivo by d-unhas, também de marca própria, é o
único Esmaltado Permanente BIO protetor do mercado, que proporciona à unha um
esmalte du duradouro, dando brilho e hidratação às unhas. O esmalte Permanente GEL-IN,
exclusivo by d-unhas, tem selo 10 FREE.
O que significa 10 FREE ? São esmaltes que não contêm os seguintes ingredientes que
poderiam ser prejudiciais, portanto, são esmaltes que para além de embelezarem ao mesmo
tempo tratam da unha: sem Parabenos, Xileno, Etil Tosilamida, Tolueno, Formaldehído,
Resina de Formaldehído, Cânfora, MIT, DBP, nem ingredientes derivados de animais.
Os produtos que usamos nos nossos serviços contêm essência de manga, melão ... com
óleos nutritivos, vitaminas e extratos de plantas, são refrescantes, hidratantes e nutritivos, o
que permite ao cliente, relaxar e experimentar uma autêntica experiência d-unhas.
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SUPORTE D-UNHAS
A d-unhas baseia sua gestão na filosofia da melhoria contínua, oferecendo o máximo de
profissionalismo tanto no atendimento ao cliente e em seus serviços.

Imagem Corporativa

Assistência Continuada

Uma marca reconhecida pelo consumidor e
pelos clientes que gera tráfego de clientes
mesmo antes da abertura do espaço. Na nova
imagem da marca, os salões destacam-se pelos
seus espaços mais amplos e luminosos, com
um design exclusivo do mobiliário que fazem
com que o cliente viva uma experiência
autêntica na d-unhas.

A atenção pessoal é um fator muito importante
valorizado
pelos
nossos
franchisados.
A d-unhas mantém um contato pessoal e
diário com todos os seus franchisados.
Suporte na gestão, acompanhamento da
evolução do centro, visitas periódicas, resolução
de incidentes. Além disso, o nosso departamento de logística proporciona um atendimento
direto no que se refere aos pedidos de
produtos.

Formação

Software de Gestão

A d-unhas proporciona formação de alto nível
para gerentes e técnicas. Além disso, dá
formação inicial e ainda, existe um calendário
de formação contínua, dada por uma
equipa da fábrica e outros colaboradores
externos ao longo do ano.

A d-unhas oferece um conjunto consolidado de
ferramentas para gerir, desenvolver e fortalecer
o negócio contando, nos seus salões, com um
CRM (Software de Gestão) que permite gerir os
clientes, os agendamentos e a faturação, o
controlo da caixa, tudo na mesma ferramenta.
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SOPORTE 360º

MARKETING APLICADO
AOS NEGÓCIOS

A central d-unhas funciona em todas as áreas do seu negócio para oferecer as melhores condições,
produtos e serviços, para que você só tenha que se preocupar com o dia a dia do seu centro.

Entre nas melhores mãos!
A d-unhas oferece um conjunto de ferramentas de marketing consolidadas para gerar, desenvolver e
fortalecer o negócio, tais como:
• Definição de planos de marketing, orçamentos, estratégias, desenhos de promoções...
• Posicionando SEO e SEM e no social media
• Intranet é vídeos corporativos
• Agência de comunicacção e publicidade
• Acordos com marcas de topo para as atividades de marketing cross-promocionais
• APP para marcações e compras
• Loja online
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PRESENÇA E
INVESTIMENTO DIGITAL
App d-unhas
Valor acrescentado:

• Novo canal de vendas
• Aumenta a visibilidade do seu salão
• Agéncia disponível 24h
• Noticações Push gratuitas
• Ofertas e promoções personalizadas
• Viralidade em redes sociais
• Novo marketing móvel e eficaz
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D-UNHAS
NOS MÍDIA
A d-unhas sempre se destacou por
ter nos seus centros os últimos
serviços de moda e principais
novidades
do
setor.
A qualidade de seus produtos e o
conhecimento das suas Técnicas são
as principais diretrizes que predominam em todos os seus serviços,
tornando-se numa referência no
setor da moda de unhas.
Os Bloguers e as principais redações
de revistas famosas realçam a qualidade dos nossos tratamentos e recomendam viver uma autêntica
experiência d-unhas.
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FRANCHISING D-UNHAS
O QUE É UM FRANCHISING?
Um franchising é uma concessão de um dereito de usar o modelo de megócio e a marca de
uma empresa. Permite a uma pessoa criar a sua própia empresa e ao mesmo tempo usufrir
de um conceito já establecido e de um apoio contínuo.

O QUE É O FRANCHISING D-UNHAS? O QUE OFERECE?
Atualmente, a d-unhas é uma marca internacionalmente reconhecida como marca original
de beleza e cuidado de mãos e pés. Como parte de d-beauty group, contamos com centros
na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, México, Nicarágua, Panamá e Perú.
A d-unhas oferece franchising para chefiar e gerir um salão dentro do país de residência.
Estes franchisings são concedidos a empreendedores que desejam construir um negócio
e ao mesmo tempo beneficiar do nosso conceito comercial já demostrado.
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PERFIL
FRANCHISADO
QUEM PROCURAMOS?
Pessoas com perfil comercial, capacidade de gestão de uma equipa e uma forte
iniciativa empresarial. Este negócio está direcionado tanto para auto-emprego como
para investimento.
As qualidades que procuramos nos nossos franchisados:
• Empreendedorismo
• Liderança
• Capacidade de motivar e trabalhar em equipa
• Conhecimento e interesse pelo sector médico-estético
• Capacidade comprovada na planificação, coordenação e controlo.
• Elevada motivação para concretização de objetivos. Capacidades de comunicação e
comerciais.
• Elevada motivação para a concretização de objetivos. Capacidades comerciais e de
comunicação.
Em todo caso, o envolvimento do franchisado e a dedicação de tempo ao negócio, são
requisitos indispensáveis para o sucesso do mesmo.
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10 RAZÕES
PARA SE JUNTAR
Á FAMÍLIA D-UNHAS

QUE OFRECEMOS?
Ser parte de una marca original multinacional na beleza de mãos e pés:
• Direito de exploração da marca d-unhas
• Aconselhamento na escolha do espaço
• Zona de exclusividade
• “Chave na mão”
• Formação inicial técnica e de gestão
• Assisténcia pessoal na abertura e pós abertura
• Acceso à central de compras
• Acceso à nossa App e plataforma de venda online
• Manuais operativos de franchising
• Email Corporativo e presença na Web Oficial
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VOZ DO
FRANCHISADO

“Lo que me hizo decidirme por la franquicia d-uñas fue,
en primer lugar, la confianza que me proporcionan
los productos que utiliza. En segundo lugar, el apoyo
que recibo por parte de todos los que trabajáis en
la marca.Y por último, las diferentes formaciones que
me aporta la franquicia y el apoyo en cuanto a
publicidad y marketig”. En mi caso he tenido un
apoyo constante de todos los departamentos de la
marca y en particular, la ayuda inestimable del
departamento de expansión, que se está volcando para
ayudarme con la nueva apertura y le estoy enormemente
agradecida.

“Lo que hizo decidirme por el negocio d-uñas fue la
imagen de la marca y el seguimiento e información
aportado por el departamento de expansión d-uñas
durante nuestros primeros contactos. Entendieron
mis necesidades”. En rasgos generales estoy contenta
y veo la mejora y el trabajo de la Franquicia día a día.
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MODELOS DE
INVESTIMENTO
Na d-unhas apostamos em diferentes modelos de investimento, todos focados em dar a nossa visibilidade
exclusiva a cada negócio, onde quer que estejamos localizados, tanto em loja de rua como em loja de
centro comercial.
Todos os modelos incluem elementos comuns, como o mobiliário e decoração (design exclusivo), o software
de gestão próprio e APP, os uniformes corporativos, o material de merchandising, os equipamentos, os
produtos e os materiais, tudo para que o início do negócio seja um grande sucesso.

EXPRESS/STAND

Loja / Stand
4 / 5 postos de manicure

BASIC

4 postos de Manicure
2 postos de Pedicure
Cabine basic (Depil./Facial)

4 postos de Manicure
3 postos de Pedicure
1 Corner Eyes beauty

PREMIUM
4 postos de Manicure
3 postos de Pedicure
1 Corner Eyes Beauty
Cabine (Depil. / Facial
/Microdermoabrasión)

Investimento 30. 400 €

Investimento 34.400 €

Investimento 39.400 €

Royalty funcionamento
mensal: 425 €
Taxa publicidade mensal:150€
Espaço loja em m2 15/20
Espaço stand em m2 9/12

Royalty funcionamento mensal: 425€
Taxa publicidade mensal: 150€
Espaço loja em m2 25/35

Royalty funcionamento
mensal: 550 €
Taxa de publicidade mensal: 150€
Espaço loja em m2 35/50

Investimento:
* NA CABINE DE ESTÉTICA É SEMPRE OPCIONAL OFERECER TRATAMENTOS COMO MICRODERMOBRASÃO,
RÁDIOFREQUÊNCIA.
** INCUI UM CURSO DE FORMAÇÃO.
IVA NÃO INCLUÍDO, OBRAS DE ADAPTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE.
NÃO INCLUI EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, IMPRESSORA DE TALÕ NEM CAIXA REGISTADORA.
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O QUE INCLUI O
ROYALTY?
SERVIÇOS DA CENTRAL, ROYALTY. EXPERIÊNCIA, VANTAGENS

O pagamento da royalty inclui o direito de explorar a marca continuamente, bem como
uma série de serviços muito vantajosos que supõem uma grande economia em frente ao g
erenciamento direto:
• Atendimento presencial e atendimento personalizado ao franchisado
• Definição de planos de marketing, orçamentos, estratégias, design de promoções ...
• Treinamento contínuo (face a face e online)
• Visitas para apoiar o centro
• Mantenimiento software de gestión
• Posicionamento do site y redes sociais
• Intranet corporativa
• Vídeos corporativos
• Compra de produtos em condições preferenciais e com segurança de estoque
• Agência de comunicação
• Contratos com marcas de primeira classe para atividades de marketing promocional
cruzado

Esses serviços e suas economias são avaliados em mais de € 3.000 / mês
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d-unhas
mails et beauty

PROCESSO DE
ABERTURA
Contactar com:

E: expansao@d-unhas.pt
T: +351 21 096 66 38
• Realizar uma entrevista com o Responsável de Expansão
• Analisar acordos contratuais
• Assinatura do Pré contrato
• Procura do espaço
• Assinatura do contrato
• Inicio do proceso de abertura
*Desde abertura do espaço até à abertura do sãlao ...
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by

d-unhas nails Et beauty
Avd/ Somosierra 12B
Edificio Cristal 2ª oficina F
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid
expansao@d-unhas.pt
+351 21 096 66 38
www.d-unas.com

