
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCEITO 

A Newash, pretende dar a oportunidade a qualquer interessado, de 

possuir o seu próprio negócio, com um reduzido investimento, baixos 

custos e sucesso garantido. 

 

Para tal, e após profundo estudo e negociação, conseguimos 

oferecer as melhores condições e tendo como princípio que, o nosso 

sucesso é o sucesso dos franchisados, por forma a que consigam, 

com facilidade, criar um negócio rentável. 

 

Para que todo o trabalho seja reja realizado com qualidade é 

fundamental a formação ministrada a todos os futuros franchisados 

antes de iniciarem a sua actividade. 

 

SERVIÇOS 

A Newash oferece uma vasta gama de serviços, nomeadamente: 

 

Lavagem exterior Aplicação de cera 

Limpeza interior Hidratação da pele 

Lavagem de estofos Remoção de calcário dos vidros 

Higienização Selagem dos vidros 

Higienização do A/C Impermeabilização de estofos 

Polimento de faróis Impermeabilização de capotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Caso seja do interesse do franchisado e haja condições no local, 

pode também após formação apropriada executar serviços de 

detalhe como polimentos integrais, descontaminação da superficie 

da viatura, aplicação de proteção cerâmica ou outro tipo de 

proteções. 

 

Existe, também a possibilidade de vender produtos de limpeza e 

cuidado auto de marcas conhecidas no meio para cliente final. 

 

Para além da lavagem manual tradicional com água, a Newash já é 

também capaz de realizar a lavagem ecológica com uma elevada 

poupança de água. 

 

Na Newash temos a noção de que é importante este precioso recurso 

(água) e por isso, também dispomos deste serviço com produtos e 

técnicas, capazes de realizar o serviço sem a utilização de água, ou 

em alguns casos com uma pequena quantidade. 

 

É mais uma vantagem visto que, pode escolher qual dos serviços 

pretende implementar, ou até usar os dois, e desta maneira começar 

a conscencializar os clientes a transitar para este serviço e poupar 

água. 

 

É um serviço 100% ecológico sem glicerinas e com produtos 

biodegradáveis ajudando a sustentabilidade do meio ambiente. 

 

É também uma alternativa em locais onde não é possivel a instalação 

de box de lavagem com água e poupa custos na instalação da 

unidade caso seja uma unidade só com lavagem ecológica. 

 

Pode também se quiser usar o sistema de unidade móvel e realizar 

serviços ao domicilio e rentabilizar ainda mais o seu negócio com 

este tipo de lavagem. 

 

Vantagens para o cliente  

 
Comodidade 

O serviço prestado pela Newash é bastante vantajoso para o cliente, 

uma vez que, permite uma poupança de tempo considerável pela  



 

 

comodidade que proporciona a sua localização, permitindo que o 

cliente trate de outras coisas enquanto nós tratamos do seu 

automóvel. 
 

 

 

Panóplia de Serviços 

Uma lista de serviços bastante alargada assegura o tratamento e 

estética completa do automóvel. 

 

Ao oferecer vários tipos de lavagem, na unidade Newash, o cliente 

escolhe qual dos serviços prefere. 

 

Preços 

A política da Newash é a de proporcionar sempre um serviço ao 

melhor preço de mercado adequada à sua localização. 

 
Qualidade 

Todos os serviços prestados pela Newash, foram testados e estão 

sempre a ser aperfeiçoados, de modo a garantir sempre um grau 

elevado de satisfação. 

 

Franchising 

Royalties – 200€ + iva 
 
Direitos de entrada – 12 500 € + iva inclui: 
 
➢ Cartões de visita. 
➢ Formação. 
➢ kit de produtos para 

iniciar atividade. 

➢ Equipamentos e 
acessórios necessários 
para laborar. 

➢ Acompanhamento da 
instalação da unidade. 

 
Quer no início, quer posteriormente produtos e equipamentos são 
adquiridos à marca salvo rutura e a marca autorizar comprar num 
outro local. 
 
Obras, instalação separador de hidrocarbonetos e todos os 
acessórios necessários à sua instalação, (no caso de lavagem com 
água) seguros, cauções dos locais, custos com abertura de empresa,  
 



 

 
(caso se verifique) custos com contratos com as entidades onde vai 
ser instalada a unidade e licenças não incluídos nos direitos de 
entrada, pois dependem do local onde a unidade vai ser instalada.

Para mais informações estamos ao dispor. 
Jorge Silva 
914735954  geral@newash.pt 
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