CONCESSÃO TN BRASIL

Conheça a nova revolução digital, e saiba como a
Rede TN Brasil pode ser o melhor investimento e garantia
da maior lucratividade segura e sustentável no menor tempo.

REDE TN BRASIL

A TN BRASIL
A TN BRASIL é uma empresa de capital 100% nacional e que deu início ao seu trabalho no ano de 2002. Com o
foco totalmente direcionado no desenvolvimento de sistemas e ferramentas para a divulgação via internet.
Nosso principal objetivo, é a inclusão de empresas e serviços no comércio eletrônico.
As empresas participantes/anunciantes da REDE TN BRASIL dispõe de sites exclusivo e personalizado com
banco de dados, além de inúmeras oportunidades para compra e venda de itens com seções abrangentes
dos principais setores da economia.
Agregado a todas essas vantagens, a TN BRASIL oferece ainda, várias ferramentas como sites personalizado
grátis para seus anunciantes, troca de banner em toda a REDE TN BRASIL, sistema de distribuição de notícias,
atendimento online, newsletter, suporte online, e muito mais.
A TN BRASIL ainda é a detentora e proprietária de outros sites que compõem a REDE TN BRASIL. Que são sites e
portais dos mais variados seguimentos do mercado online. Entre eles: compras coletivas, portal de negócios,
notícias, vendas online, classicados, empregos, representações.
Sediada na Rua Voluntários da Pátria, n° 350, Sala 23, Cuiabá Shopping, Centro Norte, 78005-180 Cuiabá/Mato Grosso
Cuiabá: 65. 3663-3006, Campo Grande: 67. 4062-7093 e Goiânia: 62. 4053-9029

O QUE É A CONCESSÃO TN BRASIL
A CONCESSÃO é uma estratégia utilizada em administração que tem como propósito, um sistema de venda
de licença, no qual a cessionária (detentora da marca) sede ao concessionário (autorização de explorar a
marca e comercializando seus produtos e serviços). Adquirindo o know-how e direito de distribuição exclusiva
ou semi-exclusiva de produtos ou serviços em regiões pré determinadas ou livre. O concessionário, por sua
vez, investe e trabalha como representante e tem sua estrutura voltada para o comercial, e recebe o direito
de descontos privilegiados onde garante-se a sua lucratividade na revenda dos produtos ou serviços. A
cessionária por sua vez investe no desenvolvimento de novos produtos e serviços, investe em novas
tecnologias bem como na estrutura de suporte técnico, treinamento, divulgação e marketing, material de
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A CONCESSÃO TN BRASIL garante uma série de benefícios à quem pretende operar o seu negócio, além de
oferecer uma oportunidade de trabalhar com uma marca conhecida, negócio já formatado e com sucesso
de comercialização, mercado em expansão e alta lucratividade.
A CONCESSÃO TN BRASIL oferece também um plano de carreira que inicia como um distribuidor senior,
distribuidor independente, concessionário chegando a sócio da empresa.
A TN BRASIL tem o objetivo de levar através de suas concessões um grande portifólio de sistema web para a
divulgação em rede de sites, com produtos e serviços oferecido pela REDE TN BRASIL.
A TN BRASIL oferece uma excelente oportunidade de ser dono de um negócio, rentável e fácil
gerenciamento, baixo investimento, num mercado de alta demanda.
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Monte seu negócio com departamento comercial e a estrutura da CONCESSÃO TN BRASIL.

LUCRO IMEDIATO E RENDA
A CONCESSÃO TN BRASIL é formada por um conjunto comercial, ela forma equipes de vendas com lucro
imediato na comercialização dos produtos e com renda nas renovações de contrato e mensalidades com
tempo baseado na contratação dos serviços ou produtos pelos clientes.

ÁREAS DE CARREIRA
Consultor Senior

Ganho 10%

O Consultor Senior recebe 10% das vendas feitas em seu treinamento.
Deve fechar 5 contratos independente de valores para a próxima fase C.I.

Consultor
Independente

Ganho 30%

O Consultor Independente recebe 30% de suas vendas.
O C.I. que zer a delização e acompanhamento ao cliente recebe o direito da renovação
do contrato com o mesmo.

TN HOME

Ganho 40%

A concessão TN HOME da o direito da compra com desconto de 40% para revenda.
Da o direito da TN HOME montar equipes de vendas representando região ou cidades.

Ganho 50%

A concessão TN BASIC da o direito da compra com desconto de 50% para revenda.
Da o direito da TN BASIC montar equipes de vendas representando região ou cidades.
Da o direito de fechamento de contrato com órgãos públicos na linha de publicidade e
jornalismo.

TN BASIC

Ganho 60%

TN MASTER

A concessão TN MASTER da o direito da compra com desconto de 60% para revenda.
Da o direito da TN MASTER montar equipes de vendas representando região ou cidades.
Da o direito de fechamento de contrato com órgãos públicos na linha de publicidade e
jornalismo.
Da o direito de atuar na publicação de notícias, com redação.

TIPO DE CONCESSÃO
Ao concessionário disponibilizamos diversos formatos de negócios, com um custo operacional baixo,
adaptado ao perl de cada cliente.

TN HOME

TN BASIC

TN MASTER

O concessionário em cada modalidade de concessão recebe um porcentagem ao adquirir o produto ou
serviço junto a TN BRASIL no qual irá revende-lo dentro das tabelas pré estabelecidas pela TN BRASIL.
O desconto: TN HOME 40%, TN BASIC 50% e TN MASTER 60%.

CADA CONSESSÃO INICIA-SE COM OS PRODUTOS ABAiXO
TN HOME

TN BASIC

TN MASTER

3 - Anúncios Ilimitados = R$ 12.000,00 Grátis 5 - Anúncios Ilimitados = R$ 20.000,00 Grátis

9 - Anúncios Ilimitados = R$ 36.000,00 Grátis

1 - 200 Anúncios =

R$ 2.390 Grátis

Total: R$ 14.390,00

3 - 200 Anúncios =

R$ 7.170,00 Grátis

4 - 200 Anúncios =

R$ 9.560,00 Grátis

1 - 50 Anúncios =

R$ 1.420,00 Grátis

2 - 50 Anúncios =

R$ 2.840,00 Grátis

Total: R$ 28.590,00

Total: R$ 48.400,00

TEMPO DO DIREITO DE CONCESSÃO
O contrato de CONCESSÃO é de 12 meses com renovação pelo mesmo período .
Para a renovação o concessionário deve aplicar corretamente o bom desempenho do negócio bem como
zelando da marca e o bom atendimento aos clientes.
Na renovação o concessionário estando em dia receberá um desconto de 50% do valor inicial da franquia.
Na renovação o concessionário mantém os seus clientes a renda com suas mensalidades, bem como as
renovações e equipes de vendas.

MIX DE PRODUTOS
As concessionárias poderão comercializar os PRODUTOS, SERVIÇOS E SISTEMAS oferecidos por toda a REDE TN
BRASIL, e em qualquer um de seus sites e portais, dentro de cada modalidade de CONCESSÃO.
Os Mix Produtos são: Pacotes de Anúncios, Sites, Banner, atendimento online, Newsletter, compras coletivas,
programas, troca de Banner, jornalismo, notícias em rede, contratos com os órgãos públicos e privados,
prefeituras, câmaras municipais entre outros.

VALORES BRUTOS EM DESCONTO
Cabe a Concessionária a compra com desconto e a comercialização dos produtos e serviços oferecidos
pela REDE TN BRASIL.

PRODUTO

INVESTIMENTO C.S. C.I.

HOME

BASIC

MASTER

50 anúncios c/ site (ano)

R$ 1.420,00

10%

30%

40%

50%

60%

200 anúncios c/ site (ano)

R$ 2.390,00

10%

30%

40%

50%

60%

Anúncios Ilimitados c/ site (ano) R$ 4.000,00

10%

30%

40%

50%

60%

Banner 120 x 60 px (30 dias)

R$ 300,00

10%

30%

40%

50%

60%

Banner 600 x 200 px (30 dias)

R$ 600,00

10%

30%

40%

50%

60%

C.I. (consultor independente)

R$ 500,00

10%

30%

40%

50%

60%

TN Home

R$ 13.500,00

40%

50%

60%

TN Basic

R$ 27.000,00

50%

60%

TN Master

R$ 46.000,00

60%

TN Jornalismo

50%

60%

Contratos de Publicidade

50%

60%

VANTAGENS DA CONCESSÃO TN BRASIL
Baixo investimento, com retorno rápido;
Número reduzido de funcionários;
Equipe Técnica e suporte para Concessionária;
Alta lucratividade;
Credibilidade;
Aproximação de novos negócios.
Suporte ON-LINE;
Mercado
emDE
expansão;
MIX
PRODUTOS
Acompanhamento do desempenho operacional;
Metodologia de trabalho já testada e aprovada;
Departamentos especializados;
Apoio Contábil, Jurídico, Marketing, Programação;
Treinamentos teóricas e práticos;
Apoio administrativo;
Isenção de royalties;

SUPORTE AO CONCESSIONÁRIO
Os treinamentos operacionais e comerciais, são dados em Cuiabá-MT na sede da TN BRASIL, ou ainda no
local da concessionária através da Brasil Trainner.

COMPRAS
A central de compras pode ser feita na sede da TN BRASIL ou online, onde o concessionário fará o pedido e o
pagamento com seus respectivos descontos dentro do seu percentual de cada modalidade da
CONCESSÃO, e a partir deste momento, o desenvolvimento e o suporte passa a ser da TN BRASIL .

OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO
Fazer a comercialização dos produtos oferecidos pela TN BRASIL seguindo as orientações dada a cada
produto, com o apoio, dedicação, competência e qualidade, mantendo e zelando para o bom andamento
dos negócios, e garantindo a qualidade da nossa marca e do atendimento ao cliente.
A concessionária tem a obrigação de zelar pelo cliente, orienta-lo pelos produtos e serviços e somente terá
direito pela renovação tendo demonstrado o zelo e a pós venda junto ao cliente.

OBRIGAÇÕES DA TN BRASIL
A TN BRASIL tem total responsabilidade na gestão do negócio que envolve a REDE TN BRASIL e as
concessionárias. Da marca, da organização, suporte técnico e treinamento.
A TN BRASIL dará o desconto estabelecido em cada CONCESSÃO.
O Desenvolvimento de todo o mix do produto será desenvolvido pela TN BRASIL, tendo também a
responsabilidade do suporte técnico bem como o empenho de esforço para lançamentos constantes de
novos produtos.

DIVULGAÇÃO E MARKETING
De todas as transações de produtos feitos entre a TN BRASIL e a concessionária, será gerado um valor de 2%
pagos pela concessionária que será destinado a divulgação e marketing do negócio TN BRASIL.

OPORTUNIDADE ÚNICA
Visando o aumento da REDE TN BRASIL através de suas concessões cria-se, o prêmio ao seus colaboradores a
oportunidade única de fazer parte sócio cotista da empresa conforme abaixo:
A cada 7 concessionárias indicada por ele e tendo a sua ajuda para o bom andamento recebe o direito da
participação de 5% na sociedade da empresa TN BRASIL, em um total de 30% do capital social.
A TN BRASIL disponibiliza-rá ainda um total de 20% do seu capital social para investidores, tendo a preferência
dada ao seus concessionários na compra das cotas.

IMPORTANTE
Todas as concessões deverão ser empresas jurídicas ou micro empresas prestadora de serviços.

Não perca esta oportunidade!

Fone: 65. 3663.3006 | comercial@tnbrasil.com.br
Rua Voluntários da Pátria, n° 350, Sala 23, Cuiabá Shopping, Centro Norte, 78005-180 - Cuiabá/Mato Grosso

Campo Grande: 67. 4062-7093 e Goiânia: 62. 4053-9029

WWW.TNBRASIL.COM.BR

