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Projeto MG

Considerando o novo momento na política
de vistorias veiculares no estado de MG,
entendemos que chegou o momento de
fomentar esse mercado levando toda
experiencia conquistada durante anos no
estado de SP.

Compreendemos que tratando-se de uma situação totalmente
nova para o investidor é necessária uma ação muito robusta
em capacitar, orientar e dar suporte, criando assim fortes
alicerces possibilitando a segurança nessa nova oportunidade
que se apresenta para os Mineiros.
Diante desse novo desafio a TECH criou o PROJETO MINAS,
para essa audaciosa iniciativa se tornar acessível à qualquer
pessoa com desejo de empreender em um negócio de alta
lucratividade foi criado a COBERTURA 3600. Exclusivamente
para o mercado de MG.
Uma loja modelo está sendo construída no coração BH e vai
estar a serviço de todos os franqueados para garantir a
padronização de toda comunicação dos serviços, servindo de
centro unificado de treinamento a UNIVERSIDADE TECH.

Potencial de
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MG tem a segunda maior frota do país.

São realizadas 280.000 vistorias por mês.

Minas Gerais

Estado com mais municípios do pais (853).

Oportunidade única de ser pioneiros nesses munícipios.

Veículos 12.053.218*
Segunda maior frota do país.
*Fonte. IBGE 2020

Quem é a

Tech Vistorias ?
®

A empresa TECH VISTORIAS® é consequência de uma paixão por
automóveis!
Seu fundador Alexandre Martins sempre cultivou essa relação muito especial
com essas máquinas, surgindo o desejo de se dedicar profissionalmente
nessa categoria.
Ao fim dos anos 90 atuou no comércio de veículos, mas com o passar do
tempo sua vocação somada a uma jornada de muita experiência resultou no
desejo de participar da revolução no universo de laudos de transferência e
vistoria veicular.
No ano de 2016 surge a Tech Vistorias, uma empresa focada em melhorar a
experiência das pessoas na geração de laudos automotivos. Trazendo
segurança, conforto e agilidade para esse momento que foi sempre um
tormento para todos.
Com todo esse gabarito profissional uma equivalência ainda maior foi
atingida, estruturando uma equipe especializada e alinhada com todos os
valores incorporados durante essa jornada e investindo no desenvolvimento
de padronizações e procedimentos técnicos possibilitou formatar uma rede
de franquias, sendo que toda essa paixão é transmitida para todos os
parceiros formando uma grande aliança direcionada a entregar sempre um
serviço com excelência e respeito ao consumidor.

Cobertura 3600
Essa cobertura é resultado de muita experência
adquirida em entender todas as necessidades dos
franqueados.
PROJETO EXCLUSIVO DE MINAS GERAIS
Foi idealizado para atender as necessidades do
franqueado desde seu primeiro contato até a
abertura da unidade, posteriormente uma dinâmica
inédita e exclusiva, Cobertura 360°.

Abertura
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Subsídio técnico e
financeiro.

Treinamento

Universidade Tech®

04
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Marketing

Material publicitário
de apoio

03

Suporte Humano
Fale com pessoas reais.
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Abertura
Descomplicada

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
NO DETRAN
Única que implementa 100% do processo no Detran.

PONTO COMERCIAL
Estudo mercadológico do município;
Analise de viabilidade do ponto;
Manual arquitetonico;
Ambientação e comunicação visual enviados
pela central;
Kit abertura avaliado em 10k;
Papelaria inicial.

INVESTIMENTO
Aporte de apenas 30% do investimento inicial,
pague o restante com seu negócio em
funcionamento.
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Treinamento
Universidade Tech

CENTRO DE TREINAMENTO
Criamos a universidade Tech onde serão
realizados treinamentos complementares,
adicionais e de atualização para os
vistoriadores de MG.
Suprindo a carência de conhecimento prático
dos vistoriadores levando excelência para
execução do serviço.
Exclusivo para franqueados da TECH

INSTRUTORES ESPECIALIZADOS
Instrutores com mais de 10 anos de experiência
trazendo autoridade técnica e prática.

ACESSO VITALÍCIO
Acesso continuado para reciclagem e atualização.
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Suporte

Humano, fale com
pessoas reais.

MESA DE ANÁLISE
Essa ferramenta conta com peritos vindos de São
Paulo exclusivamente para oferecer suporte nas
dúvidas e execução de tarefas complexas.

SISTEMA DE COMPARAÇÃO
Um local seguro para consulta de banco de dados
próprio, minimizando chances de erro de execução.

BANCO DE DADOS PADRÃO E LOCALIZADOR
Sistema de localização de motores e chassi que cobre
90% dos modelos existentes no Brasil, um incrível
facilitador.

SOFTWARE GESTÃO
Software de execução e gerenciamento completo,
intuitivo e de fácil manuseio. Acesso remoto, monitore
com segurança à distância.
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Marketing

Material
publicitário
de apoio.

AÇÕES PUBLICITÁRIAS
PADRONIZADAS CENTRALIZADAS
SUPORTE PARA AÇÕES REGIONAIS E
SEGMENTADAS
AGÊNCIA PARA CONSULTAS E DEMANDAS
DE PEÇAS GRÁFICAS
ASSISTÊNCIA PARA CRIAÇÃO DE
CAMPANHAS, ACESSO DIRETO COM
AGÊNCIA
TODO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE
MARCA, OFERTA E CONSULTORIA
REALIZADO POR:
groode.com.br
@groode_criativo

Obrigado!!

vistorias

