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RESTAURANTE
TURBINADO
COM

MAÍSA LOPEZ

O CURSO COMPLETO
QUE VAI TE AJUDAR
NA JORNADA RUMO
AO SUCESSO DO SEU
NEGÓCIO

OLÁ, MEU POVO.
TUDO BOM COM
VOCÊS?
AQUI É A MAÍSA
LOPES.

Você que é dono de bar ou restaurante
já deve ter comido em algum desses
lugares: Subway e McDonald ‘s. Queria
saber se você já imaginou o seu negócio
grande, sólido, e altamente rentável
como esses?
Pense por um momento...

Tudo bem que a comida deles é boa, mas não é tudo
isso, né? Não tem nada de extraordinário.
Você não vê grandes restaurantes franceses premiados faturando bilhões
como essas grandes franquias.
Mesmo tendo a melhor comida do mundo ...
Eu sempre falo e repito:
“Gostar de cozinhar, ter aquela receita especial, aquela receita secreta é
um ótimo passo. Mas isso não garante o sucesso do seu negócio”
Essa informação eu trago exclusivamente para você diretamente
do campo de batalha. Pois eu estive nos bastidores de todos esses
restaurantes.

Comecei lá vendendo equipamentos, consertando e mergulhando nesses
grandes restaurantes e franquias, e até dos pequenininhos.
Toda essa experiência me fez ver com clareza por que alguns dão certo, e outros
quebram, ou simplesmente nunca saem do chão …
Não é nada fácil se matar trabalhando, ter a melhor comida da cidade, mas no
fim das contas não ver a sua conta bancária cheia, não é ?

O método Restaurante Turbinado serve exatamente para acelerar o
seu negócio de uma vez por todas. Te proporcionando (entre muitas
outras vantagens):
•

Planilha Gerencial para Precificação até 100 receitas;

•

Modelo Ficha Técnica Operacional;

•

Apresentação sobre Vigilância;

•

Treinamentos Operacionais;

•

Modelo CANVAS planejamento;

•

Tabela Fator de Correção;

Se eu fosse você pararia agora para dar uma olhada abaixo em
todas as aulas que estão disponíveis no meu curso antes que a sua
concorrência veja.
MÓDULOS
01 - Apresentação

AULAS
Apresentando a Planilha Gerencial
Mercado da Gastronomia
Importância do Público Alvo
Definindo o seu Público Alvo
Fazendo o seu Planejamento

02 - Montando o seu Negócio

Registrando a Sua Marca
Iniciando uma Sociedade
Divisão e definindo papéis Sociedade
Testando os seus Produtos
AULA BÔNUS: Por quê ter um CNPJ?
Como abro minha empresa?

O que é Ficha Técnica?
Início Ficha Técnica Gerencial
Apresentando a Planilha Gerencial
Qual o seu Markup?
Ficha Técnica Operacional
03 - Precificação

Preenchendo os seus insumos
Preenchendo a Ficha Gerencial
Pratos que rendem mais de 1 Porção
Fazendo simulações
Qual a participação das bebidas no seu negócio?
Interpretando os Números da Planilha
Dicas de Contratação

04 - Operação

A importância dos Treinamentos no seu negócio
Por que é importante ter um sistema?
Comparativo diferentes sistemas

05 - Vigilância Sanitária

Segurança e Higienização dos Alimentos
Higiene Do Ambiente
Higiene dos Alimento

Demais, não é? E olha só o que os
meus alunos estão falando:

Agora, veja essa notícia da Abrasel:
Taxa de mortalidade de restaurantes e bares é de 35% já no primeiro
ano e supera o índice das micro e pequenas empresas em geral. Segundo
levantamento da Associação Brasileira de Restaurantes e Bares (Abrasel), de
cada 100 bares e restaurantes abertos, 35 fecham em um ano. E apenas três
sobrevivem mais de dez anos.
Ou seja, a chance de o seu negócio durar 10 anos é de apenas 3%.
“Ok, Maísa, então eu vou largar tudo e mudar de ramo”
Não faça isso!
Eu tenho certeza que você conhece receitas deliciosas e tem um bar, uma
marmitaria ou um restaurante que as pessoas amam.
Mas talvez por nunca ter tido acesso a ferramentas profissionais de gestão
não esteja conseguindo blindar e turbinar seu negócio.

Eu estou aqui para te ajudar a mudar a sua história.
Afastar para sempre o risco de quebrar seu negócio e começar a colher
lucros como você nunca nem imaginou.
Reflita você mesmo: quantos bares e restaurantes com comidas
maravilhosas que você adorava acabaram fechando?

O problema número 1 de negócios que fracassam é
justamente a falta de uma boa GESTÃO.

Afinal, nem a melhor comida do mundo pode salvar um restaurante que
está deixando dinheiro escorrer pelo ralo.
O Negócio gastronômico é medido por centavos, por gramas, e você precisa
ir muito além de um ambiente agradável e uma comida maravilhosa, certo?
É exatamente sobre isso que eu falo no meu curso Restaurante Turbinado.
Não tenho nenhuma dúvida de que com uma boa gestão você pode
praticamente garantir que seu negócio irá durar 10, 20, 30 anos …
Eu vi isso acontecer no mercado e descobri exatamente como eles fazem.
Por isso, te convido a vir comigo agora mesmo no meu curso Restaurante
Turbinado.
E pra te provar que eu quero mesmo você estudando comigo. Vou deixar aqui
um cupom de 10% OFF pra você fazer sua matrícula agora!
Para ganhar esse descontão, basta escrever a palavra EMENTA no
campo de cupom de desconto no carrinho durante a sua matrícula e pronto.

QUERO CONHECER O
SEGREDO PARA TER UM
NEGÓCIO LUCRATIVO
E BLINDADO CONTRA
CRISES
Você não vai se arrepender, eu
garanto. E se por algum motivo, você
não se adaptar às aulas, você tem
até 7 dias após a compra para pedir o
reembolso total. Bora fazer dinheiro
e lucrar meu povo!

