
O nosso sucesso também
pode ser o seu.

MAIOR
FRANQUEADOR

Fonte: Info Franchise 2014

DE PORTUGAL

Tenha a sua loja

Minipreço.

franquia.minipreco.pt
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“A Franquia é uma prioridade em todos os países em que estamos 

presentes. Temos 25 anos de experiência a trabalhar o negócio franquia  

e, do meu ponto de vista, é o melhor modelo para gerir as lojas  

de proximidade.”

“Os franqueados são os melhores embaixadores da nossa marca

e eu acredito que assumem os nossos valores como ninguém.”

Forte no Mundo,

forte em Portugal.

O grupo DIA opera em Portugal com a insígnia Minipreço, uma rede com mais de 620 lojas no país, das quais mais 

de 280 são em regime de Franquia.

É um conceito de distribuição moderno e fiável, apoiado pela força de uma Multinacional presente em cinco países: 

Portugal, Espanha, Brasil, Argentina e China.

Ricardo Currás 
Conselheiro Delegado do Grupo DIA
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Já imaginou ter o seu próprio negócio?
Então, a franquia Minipreço é a solução perfeita para si.

Porque vai ficar associado a uma marca de sucesso, com presença em todo o país, recebendo 

todo o apoio do ponto de vista operacional.

O sistema de franquia Minipreço permite condições financeiras ajustadas. Ter a sua loja  

Minipreço é mais do que um simples negócio. É um projeto para a sua vida e da sua família. 

É um desafio ao seu espírito empreendedor.

Minipreço macrocrescimento.
Crescimento, solidez e conhecimento do negócio são a garantia de um negócio mais seguro.

E conta com a vantagem de integrar um grupo com mais de 30 anos de atividade e com uma 

forte experiência no negócio franchising.

É um sistema de colaboração e partilha entre duas empresas, baseado na experiência  

do Minipreço e na vontade dos franqueados. A franquia abre as portas a qualquer pessoa 

que seja empreendedora, com capacidade de trabalho e que deseje ter um negócio por conta 

própria. O franqueado pode contar com assessoria e formação contínua. O grupo DIA tem 

mais de 3000 Franquias nos países em que está presente, com mais de 280 em Portugal. 
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Investimento a partir de 12.500 euros

Equipamos e abastecemos uma loja, vamos formá-lo e fornecer

as ferramentas necessárias para a gestão do seu negócio.

Equipamos uma loja tentando que tire o melhor partido 

do seu investimento. 

A loja é sua. O equipamento é seu. O stock inicial foi integralmente pago 

por si. Nós vamos ajudá-lo a optimizar os processos de modo a maximizar 

os seus resultados.

A segurança de integrar um grupo inovador

O Minipreço é a insígnia do setor alimentar líder em franquias da distribuição em Portugal. A marca 

oferece, aos seus franqueados, um apoio constante que permite estar em sintonia com as inovações 

e tendências do mercado. 

A Publicidade acrescenta valor

Para além da notoriedade e reputação da insígnia Minipreço, 

contará com o apoio de todas as campanhas publicitárias 

veiculadas pela nossa empresa, em meios nacionais, como 

televisão, outdoors, rádio, imprensa e online, potenciando assim 

as suas vendas.

A força da marca DIA
As lojas Minipreço comercializam, em exclusividade, produtos de marca própria Dia, Delicious, 
Bonté, BabySmile, JuniorSmile e AS. Além disso, o sortido das lojas Minipreço oferece uma  
excelente relação qualidade-preço.
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Equipamos e abastecemos uma loja, vamos formá-lo e fornecer

as ferramentas necessárias para a gestão do seu negócio. As lojas Minipreço estão localizadas em lugares com bons acessos para os clientes. São lojas práticas, agradáveis e que oferecem uma 

gama completa de produtos. Os lineares são desenhados para facilitar a compra e a circulação dos clientes. Os produtos são apresentados 

nas caixas de transporte de origem, o que contribui para uma redução de tempo na reposição de mercadoria.

Tipologia de Lojas: Parking ou Market

Minipreço em números

Localizadas nos arredores das 
localidades, em zonas de grande 
circulação, estão dotadas de 
parques de estacionamento gratuito.

Por serem mais amplas, possuem 
uma maior variedade de produtos,
o que permite compras mais 
alargadas, completas e económicas. 

Ao entrar no Minipreço Market 
irá encontrar novas secções, uma 
gama mais completa de produtos 
e uma maior oferta de frescos,  
que tornam a experiência de ir  
às compras ainda mais adaptada 
às necessidades do seu dia a dia.

• Mais de 620 lojas (e a crescer)
• Mais de 3.500 produtos
• Mais de 280 franquias

• 3 armazéns
• 3.500 colaboradores
• 1.500 produtos de marca própria do Grupo DIA

“Podemos considerar o apoio operacional excelente.”
“Atualmente, e sabendo dos apoios que a Dia proporciona aos

franqueados, de certeza que voltaria a repetir o que fiz há 12 anos atrás.”
Sérgio Freitas
Loja Trancoso.

Franqueado há 12 anos.

“São sempre muito prestáveis e o apoio foi sempre muito presente.”
“Antes de abrirmos a loja tivemos várias formações.”

Nuno Monteiro
Lojas Sobral de Monte Agraço, Venda do Pinheiro e Ramada.

Franqueado há 4 anos.
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Pode contar sempre com o Minipreço. 

O apoio começa já nos primeiros passos, como a escolha do melhor local para a loja ou a análise 

dos recursos e das necessidades de financiamento.

Se desejar, disporá de assessoria durante a negociação do contrato de arrendamento.

Em suma, estamos ao seu lado em todo o processo.

O futuro franqueado pode contar com aconselhamento técnico nas obras (revisão de projecto, 

memórias descritivas, materiais, orçamentos, incluindo informação útil para a obtenção  

das licenças camarárias). Também pode beneficiar dos preços negociados pelo Minipreço para  

a compra de equipamentos, o que permite ter valores competitivos.

Para que a atividade comercial seja um êxito, o Minipreço disponibiliza informação constante 

(evolução do seu estabelecimento, do setor e da concorrência). A competitividade passa também 

pela otimização dos processos administrativos. Por isso, pode contar com pessoal especializado 

para fornecer informação sobre a tramitação fiscal, contabilística, laboral, seguros, negociação 

bancária, etc.

O Grupo DIA investe na inovação para obter a melhoria contínua da sua oferta comercial.

Uma proposta que passa pelo desenvolvimento de produtos com a melhor qualidade e a preços 

mais competitivos, de forma a acelerar o fluxo das mercadorias e tornar o negócio mais rentável. 

O Minipreço procura desenvolver não só produtos típicos e do gosto dos portugueses,  

mas também garantir fornecedores nacionais.

AF_BROCHURA FRANQUIAS_2015.indd   6 6/2/15   5:10 PM



Se deseja ser um franqueado, a insígnia Minipreço oferece muitas vantagens 

e disponibiliza assessoria profissional.

Em contrapartida espera encontrar parceiros com espírito empreendedor,

dinâmicos e dedicados. 

Tem vontade de aprender, espírito de trabalho e dedicação ao negócio?

É comunicativo e capaz de empreender esforços no sentido de fidelizar clientes?

Tem capacidade de organização e espírito de liderança para motivar a equipa?

Tem determinação de apostar num projeto próprio?

Possui espírito independente, vocação empreendedora e desejo de conquista?

Tem vocação para o comércio e pelo trato com o consumidor final?

Desenvolvendo estratégias para a capitalização do negócio e capacidade para realizar

uma gestão eficiente.

Cumprindo todos os termos contratuais.

Assumindo a cultura Minipreço e seguindo a fórmula elaborada para o negócio.
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Consolidado líder e referência no setor da distribuição, o Grupo DIA conta com mais de 40.000 funcionários que 

trabalham para as mais de 7.000 lojas da companhia, sendo que mais de 40% são franquias, o que representa 

perto de 3.000 franquias.

Para abastecer esta complexa rede de lojas, a companhia conta com 42 plataformas logísticas que ocupam 

mais de 700.000 metros de superfície na totalidade dos países onde o Grupo DIA opera.

Conheça a franquia Minipreço e o testemunho dos nossos franqueados em franquia.minipreco.pt.

Contacte-nos:
21 440 12 99

De seg. a sexta das 8h às 18h.
dia.terceiros@diagroup.com
franquia.minipreco.pt
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