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A SMZTO Participações, holding de franquias
multissetoriais, estará presente na 6ª edição da
Rio Franchising Business, que acontecerá
de 27 a 29 de setembro, no Riocentro, no Rio de
Janeiro. Durante o evento, que deve receber 25
mil visitantes, a SMZTO Participações e
apresentará a Casa X, primeira rede de casas
de festas infantis do país, e levará as marcas
já consagradas, como Instituto Embelleze, Casa
do Sorvete Jundiá, Donna’s Cozinha Criativa,
Mixirica, OdontoCompany, Praquemarido,
Multicanalidade, L’Entrecôte de Paris e
Protezione.
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A SMZTO Participações, holding de franquias multissetoriais, estará
presente na 6ª edição da Rio Franchising Business, que acontecerá de 27 a
29 de setembro, no Riocentro, no Rio de Janeiro.
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Parceria com a apresentadora Xuxa Meneghel, o
empreendimento terá um alto padrão de
qualidade em atendimento, alimentação, entretenimento, inovação e segurança. Outra novidade
da holding para esta edição da feira será a marca Yakisoba Factory, restaurante especializado em
comida oriental que dará início ao seu processo de expansão como franquia neste ano.
Considerada uma das dez maiores do mundo, a Rio Franchising Business deve registrar um
crescimento de 10% em número de expositores. Nesta edição, mais de 220 marcas, nacionais e
internacionais, terão estandes no Riocentro. Segundo os organizadores, a feira deve movimentar
R$ 150 milhões em negócios, 50% a mais que em 2011.
Para o presidente da SMZTO Participações, José Carlos Semenzato, os números do evento dão
uma mostra do potencial do mercado de franquias brasileiro. "O segmento de franchising
cresceu 16,9% em 2011 e movimentou R$ 88,8 bilhões. O mercado atravessa um excelente
momento, e uma feira como essa representa uma oportunidade única para o fechamento de
negócios e novas parcerias", comenta.
Sobre a SMZTOA SMZTO Participações nasceu em 2010, fundada por José Carlos Semenzato,
empreendedor nato que também fundou a Microlins, em 1991. A empresa foi vendida em 2010,
com mais de 700 franquias e 500 mil alunos. Visionário, Semenzato se associou a Itamar Serpa,
em 2003, para fundar o Instituto Embelleze, que hoje contabiliza 262 franquias de formação
profissional em beleza.
Para fortalecer a área de suporte aos franqueados da SMZTO, Semenzato convidou Sidney
Kalaes como sócio, contando com a experiência de ter gerido mais de 200 franquias como máster
franqueado da Microlins durante 15 anos.
Com a soma da expertise destes dois profissionais, o sucesso era questão de tempo. Em menos
de dois anos, a SMZTO Participações tornou-se uma holding de franquias multissetoriais
consolidada no mercado.
Atualmente, a SMZTO administra a expansão das marcas Instituto Embelleze, Estação
BellezaPura, Casa do Sorvete Jundiá, Donna’s Cozinha Criativa, Mixirica, OdontoCompany,
Praquemarido, Multicanalidade, L’Entrecôte de Paris, Casa X, Protezione e Yakisoba Factory,
além de negócios na área de tecnologia , como NS Water (máquina de fazer água a partir do ar H2O Pure) e Eaglesat (máquina geradora de ozônio).
Semenzato quer chegar a 20 marcas de franquias de diversos segmentos, fechando 2012 com
mais de 700 franquias e um faturamento de R$ 170 milhões em suas redes de franquias.
Informações sobre as franquias:
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