SEJA UM REVENDEDOR DM BEACH!
EMPREENDA com baixo investimento e obtenha um
crescimento real e escalonado com a parceria
de negócio MODELO REVENDA.

NECESSIDADES
Para a parceria de negócio MODELO REVENDA, você vai precisar de:
 Organização;
 Capacidade de negociação;
 Paciência;
 Boa comunicação;
 Confiança e persistência.
VANTAGENS DA REVENDA DM BEACH
Conheça agora as vantagens da REVENDA:
 Atividade autônoma;
 Você faz o seu horário;
 Você é seu próprio chefe;
 Seu lucro depende exclusivamente da sua produtividade;
 Baixo investimento.

REQUISITOS
- Cadastro prévio no site DM BEACH, com os dados do responsável e do negócio;
- Acessar o site (www.dmbeach.com.br), opção REVENDAS, CADASTRO.
INVESTIMENTO
- Pedido mínimo de 30 peças, podendo ser misto (bermudas, sungas e outras peças);
- Frete por conta do PARCEIRO:
- Correios;
- Van;
- Transporte Rodoviário ou Aéreo.
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CONDIÇÕES FINANCEIRAS
- 50% no fechamento do pedido (Seleção de peças e pedidos para produção);
- 50% para o despacho do pedido;
- Será emitida NF com valor total para acompanhar o pedido no frete;
- Liberação para envio do pedido somente após confirmação do pagamento residual.
- Os pagamentos poderão ser feitos via BOLETO, TRANSFERÊNCIA, TED ou Pix.
PRECIFICAÇÃO
- O revendedor poderá vender a peça de acordo com sua precificação (margem de lucro),
podendo praticar valor diferente da DM BEACH OFICIAL.
EXCLUSIVIDADE PARA A SUA CIDADE
A DM BEACH garante exclusividade ao
REVENDEDOR para a sua CIDADE. Não poderá
haver outro revendedor na cidade.
Todos os contatos para compras originados da sua
cidade, serão encaminhados para o contato da
REVENDA.
SITE DM BEACH
- O foco o site é atender todo o Brasil e clientes onde não tenha um revendedor com entrega
IMEDIATA, livre de custos de envio (FRETE);
- O site continuará a processar pedidos VAREJO e envios para todo o Brasil.
DIVULGAÇÃO
- As revendas estarão listadas no site oficial da DM BEACH e no BIOLINK do perfil oficial da DM
BEACH no INSTAGRAM.
MARKETING
- A campanhas institucionais veiculadas (vídeos / imagens) poderão ser enviadas para todos os
representantes que desejarem, desde que façam o pedido por e-mail:
daniel@dmbeach.com.br.
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IDENTIDADE DA MARCA - DM BEACH
- Não é obrigatório o seu uso, por não ser MODELO DE FRANQUIA;
- As revendas poderão caso queira, usar a identidade visual da DM BEACH em:
- Fachadas;
- Adesivos;
- Sacolas;
- E material de marketing.
- Desde que insira a terminação de sua cidade, exemplo:
DM BEACH - SUA CIDADE

- Basta solicitar através do e-mail: daniel@dmbeach.com.br, o envio do material de MARCA.
A MARCA
Fundada em 2016, por Daniel Marinho, a DM BEACH oferece uma linha de Sungas e Bermudas
luxuosas em diversos modelos e aplicações de acabamentos diferenciados.
São desenvolvidas peças elegantes, sofisticadas e despojadas, com qualidade indiscutível, ideais
para praia e piscina. Todas as peças da DM BEACH contêm fio especial para garantir a melhor
qualidade, e são produzidas EXCLUSIVAMENTE em Araguaína - TO.
Então, prepare-se para novidades de Janeiro a Janeiro.
Dê um toque especial em suas férias, escolha uma peça DM BEACH!
PARCERIA DE MARKETING
Caso você precise de um site / loja virtual para
potencializar o seu negócio, indicamos o nosso
parceiro A I R T O N J U N I O R. Contatos pelo
site www.AIRTONJUNIOR.adm.br.
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PARCERIA DE SUCESSO
E aí, está pronto para entrar no time de SUCESSO?
Não perca tempo e faça já o seu pedido.
Entre em contato via WhatsApp ou e-mail.
Desde já, desejamos a você muito SUCESSO.

Forte abraço,

Daniel Marinho
CEO DM BEACH

DM BEACH - A MARCA QUE MAIS DESEJADA NO PAÍS.

DM BEACH
Rua Falcão Coelho - 336, Centro | Araguaína - TO
www.dmbeach.com.br | (63) 9’9278-2123

