
A maior
franquia em
rastreabilidade 

Por dentro da MultySat 
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A MultySat
lídera  

Somos uma empresa jovem mas
com os olhos no futuro 

Nascemos com o propósito de trazer a melhor tecnologia
em rastreabilidade. Somos a única empresa dentro da
Associação Brasileira de Franchising ABF a entregar uma
das melhores tecnologias em rastreabilidade no formato de
assinatura.

Setores que atuamos:

Automotivo | Aeronáutico | Náutico | Bikes | Cargas | Animais



Franquias é o
melhor modelos de
negócio para investir

Você só precisa colocar energia e foco para ter o resultado
que espera.

O negócio já está pronto

Uma loja pronta com todos os produtos e meio de
pagamentos em um único lugar sem precisar se
preocupar.

Todos os produtos em um só lugar

A franquia Premium MultySat é para o empreendedor
ousado e visionário. Aquele que tem o desejo de mudar o
mundo com a gente ganhando muito dinheiro e tendo uma
vida diferenciada.

1 milhão de reais ano com a Premium



Por onde
começar

Ideal para você que tem o desejo de
iniciar no empreendedorismo sem
abrir mão do que tem hoje e
investindo pouco dinheiro, mas com
produtos inovadores num dos
melhores seguimentos podendo ter
uma renda de R$ 1.300,00 ao dia ou
mais. 

Franquia Home Office

Ideal para você que está em busca de  
um novo negócio lucrativo sem ter
que se preocupar com estoque e com
a parte burocrática num dos melhores
segmentos do mercado, podendo ter
um faturamento de 
R$ 500 mil reais ou mais por ano

Ideal para você que adora desafios e
deseja construir a liberdade financeira
em um setor bilionário. Para isso, a
MultySat trás a franquia premium.
Onde o empreendedor poderá ter um
faturamento de até R$ 1 milhão de
reais ou mais por ano + uma BMW por
metas de vendas.

Franquia Executive Franquia Premium

Empreendendo com a  MultySat



80%
Nossa presença no setor Automotivo

Orgulho em estarmos presente entregando uma tecnologia
de ponta em segurança para o setor automotivo no Brasil



100%
Nossa presença no setor Aeronáutico 

Orgulho em estarmos presente entregando uma tecnologia  
de ponta em segurança para o setor aeronáutico no Brasil



95%
Nossa presença no setor Náutico 

Orgulho em estarmos presente entregando uma tecnologia  
de ponta em segurança para o setor náutico no Brasil



99%
Nossa presença no setor de Bikes 

Orgulho em estarmos presente entregando uma tecnologia  
de ponta em segurança para o setor de bikes no Brasil



95%
Nossa presença no setor de Pets 

Orgulho em estarmos presente entregando uma tecnologia  
de ponta em segurança para o setor de pets no Brasil



75%
Nossa presença no setor de Cargas 

Orgulho em estarmos presente entregando uma tecnologia  
de ponta em segurança para o setor de cargas no Brasil



Aeronáutico
100%

Bicicleta
99%

Pet
95%

Náutico
95%

Automotivo
80%

Cargas
75%Presença

MultySat nos
setores de
segurança
Orgulho em estarmos liderando ou, 
 entre os maiores players do mercado
de segurança no brasil

A MultySat já é líder absoluta no setor de
rastreabilidade Aeronáutica, Náutica, bikes,
Cargas, Pet e com 80% de presença nacional no
setor automotivo com centenas de veículos
rastreados em na base.



Rastreador
com alertas
em tempo
real

WWW.MULTYSAT.COM.BR

Principais funcões:
Rastreamento 24horas
Localização em tempo real
Roteirização
Cerca de segurança
Controle de trajetos
Bloqueio do veículo
MultySat app
Cobertura nacional
99% de aprovação em
recuperação do veículo
roubado.



Bloqueio do
veículo
Em caso de roubo, como fazer:

Ao ter o veículo roubado, basta bloquear pelo
próprio aplicativo. Simples e prático! 

O bloqueio ocorre com o corte do combustível,
fazendo com que ele pare alguns segundo depois. 

O bloqueio pelo corte de combustível é uma
medida preventiva. Em caso de roubo, basta acionar
o bloqueio no aplicativo fazendo com que o veículo
pare alguns segundos depois. 

WWW.MULTYSAT.COM.BR



O bom gestor importa com o seu time

O bom
gestor
importa



O Franchising é o melhor modelo de
negócio para empreender, tudo já
está pronto. Porém, se o franqueado
não der foco, aplicar energia e
construir um bom time, não haverá
sucesso.

Gilmar Ferreira
CEO MultySat



Todo
sucesso
começa
com um
bom time
Ter uma equipe
comprometida com
resultados importa

Uma franquia trás resultados incríveis ao
empreendedor quando esse, lidera um time aliado
aos mesmos propósitos que o seu.



Franquias bem
sucedidas são
consistentes

O dia seguinte precisa ser planejado hoje. Ter uma agenda
positiva é fundamental para o sucesso do seu negócio.

Determine uma agenda

Conhecimento é tudo. Procure conhecer ao máximo os
produtos e as suas funcionalidades.  Responda ao seu time
sobre qualquer pergunta pertinente e ajude-os a aumentar
as vendas da sua franquia.

Responda às perguntas imediatamente

Faça um pós vendas, verifique o grau de satisfação e peça
novas indicações. Clientes satisfeitos são excelentes
indicadores.

Interaja com os clientes



Tirando o
máximo
potencial
da internet

Aproveite as
ferramentas disponíveis.

Mantenha as suas redes sociais
sempre ativas com conteúdos
relevantes da sua franquia.

Faça sempre um pós vendas com
cada novo cliente. Torne-os fãs para
que indiquem outros para você.

Fique sempre atualizado com os
valores e a forma de pagamento de
cada produto.

Mantenha-se sempre online com
internet de qualidade e não perca
vendas.

Busque conhecer o seu públivo alvo
e venda mais todos os dias.

WWW.MULTYSAT.COM.BR



Adapte-se às
diferentes plataformas

Domine as ferramentas e tenha
mais sucesso com as vendas
online no Facebook ADS

Facebook Instagram

Domine as ferramentas e tenha
mais sucesso com as vendas
online no Instagram 

Google

Domine as ferramentas e tenha
mais sucesso com as vendas
online no Google ADS Display e
Pesquisa.

01 02 03



Fale conosco
Adoraríamos ouvir você
sobre a sua visão de futuro.

Ouvidoria
(11) 91217-2023

E-mail
contato@multysat.com.br

Site
www.multysat.com.br

Fale com o CEO
https://franquia.multysat.com.br/fale-
com-gilmar

https://franquia.multysat.com.br/fale-com-gilmar

