


CONHECENDO A 
FRANQUIA

A Waynes Burger Star, Hamburgueria Coisa de 
Cinema, preenche todos os pré requisitos so-
nhados por qualquer investidor. Investimento 
baixo, qualidade do produto elevada, retorno 
garantido.

No cardápio, diferenciados tipos de hambúr-
gueres gourmet, carnes, cebolas, petiscos, 
wraps, pães, molhos, queijos nobres. Os pe-
didos são batizados com nomes como Meryl 
Streep, Julia Roberts, Sofia Loren, Brad Pitt, 
entre outros astros. A preparação dos produ-
tos é outro segredo. A arquitetura das lojas é 
diferenciada, apresentada em ambiente des-
pojado com presença da sustentabilidade, ob-
servada na madeira reaproveitada de pallets. 
O projeto arquitetônico é focado na temática 
do cinema, cativante e que agrega a todos os 
públicos, reforçada na decoração e no estilo 
industrial.



NOSSAS LOJAS

ENDEREÇO: 

Av. Miguel Castro, 1503 - Lagoa 
Nova  - Natal/RN

PRÓXIMAS LOJAS:

Ponta Negra / Natal-RN
Nova Parnamirim / Natal-RN
João Pessoa -  PB





DIFERENCIAIS DA WAYNE’S 

- Projeto arquitetônico inovador, utilizando materiais de baixo custo e fácil 

acesso;

- Temática de cinema, atraente e comunicativo a todos os públicos.

- Produtos confeccionados de forma artesanal e com materiais de alta quali-

dade, 

- O franqueado  recebe o produto pronto, evitando a necessidade de área de 
produção, funcionários para produção e desperdícios. Dessa forma, reduzin-

do muito o custo de implantação;

- Sistema de delivery online;

- Retorno rápido, excelente margem de lucro e produtos de alta qualidade e 
fácil logística;

- Total suporte, treinamento e análise de cardápio de acordo com a região, 
visando sempre aumentar a lucratividade  do franqueado.



JULIA ROBERTS

VIN DIESEL WILL SMITH

EMMA WATSON



MATRIX FRIX QUEIJO SURRRREAL

FUGA DAS GALINHAS

SALADA DE FRANGO

CHEESECAKE DE FRUTAS VERMELHAS

WRAP DE CAMARÃO

PETIT GATEAU



TAXA DE FRANQUIA

R$50.000,00 

CAPITAL DE GIRO

R$ 35.000,00

INSTALAÇÃO

R$250.000,00 

INVESTIMENTO TOTAL 

INICIAL

ENTRE R$ 

300.000,00 A 

R$ 350.000,00

RETORNO

18 A 24 MESES

 LUCRATIVIDADE

15/20%

 INFORMAÇÕES DA 
FRANQUIA

* VALORES APROXIMADOS. SUJEITOS A ALTERAÇÃO



CONTATOS  

ALL FRANCHISING

Escritório Natal - RN
84 3027.2727

Escritório São Paulo - SP
11 2762.7232 

franquias@waynes.com.br


