
Bem-vindo/a ao universo 



Jeff é uma plataforma de serviços para o bem-estar, 
um ecossistema de especialistas que potencia a vida 
dos nossos clientes. 

Somos uma empresa tecnológica que revolucionou o 
mundo dos franchisings ao combinar o mundo online e 
offline.

Através da nossa app cubrimos os serviços do 
quotidiano de uma forma refrescante e eficiente, somos 
patrocinadores The Good, good life.

The Good, good  life é  aquela que disfruta enquanto 
nós fazemos as coisas que não gosta de fazer num 
único click.



Uma boa 
historia
Em Agosto de 2015 começamos o nosso sonho dos franchisings de lavandaria Mr 
Jeff, uma iniciativa de 3 jovens  empreendedores que tinham como objectivo 
renovar o sector. E assim convertemo-nos num dos líderes indiscutiveís no 
sector da lavandaria.

O nosso objectivo é seguir oferecendo bem-estar aos nossos utilizadores com 
todas as nossas especialidades, as actuais e as que estão por chegar.

+



Somos o franchising que mais 
rápido que cresce no mundo. Em 
apenas  2 anos já estamos no Top 
60 a nível mundial de 
franchisings, e vamos mais 
além!

Crescimento dos Franchisings

Projecção de Crescimento

Historia da Jeff
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Semestres

años

1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do
1e

r p
ed

id
o 

de
 

M
r J

ef
f

La
nz

am
ien

to
 d

e m
od

elo
 

de
 su

sc
rip

ció
n

M
od

el
o 

de
 

Fr
an

qu
ici

as

Presencia 
en 20 países

+500 
empleados

Presencia en
+30 países

Lanzamiento 
de súper-app; 

Beauty Jeff y Fit Jeff

Presencia en
+40 países

Super-app:
9 especialidades



Somos 
referencia
em tecnologia e negócios

Caso de sucesso  Facebook
Facebook 2016

Top 20 melhores Startups do 
mundo - Google 2017

Melhor empreendedor
Valencia Startup Awards 2019

Melhor projecto empreendedor
Digital Tech&Trends Summit 2019

Top Global franchise award 
2019 - IFBC l Info franchise & 
Business Concept - Indonesia



O nosso
propósito é
Devolver aos bairros através dos nossos franchisings o 
que a Era digital lhes retirou, ao criar empregos  e 
oportunidades. Voltamos conectar o pequeno comércio com a 
tecnologia e fazemos com que o dinheiro fique nos bairros, 
gerando assim impacto local.

Mais de 
32 países

Mais de 
1780 franchisings

Mais de 
2M utilizadores



Franquicias Jeff



Tudo num 
único lugar
Mais que uma app, estamos a criar uma super-app 
com tudo o que necessita: todos os serviços diários 
de maior procura, num único lugar: Jeff app.

- Pague no telemóvel
- Geolocalização dos pontos Jeff nas proximidades. 
- Reservas/Agendamentos.
- Selecção do serviço.
- Métricas em tempo real.
- Informação ao cliente.



Universo Jeff
Os nossos serviços



Conseguimos revolucionar um sector 
tão tradicional e pouco inovador como é 
a lavandaria.

Com apenas uns clicks encarregamo-nos de 
recolher, lavar, engomar e entregar a roupa  onde 
quiser.

As nossas lojas estão desenhadas  para maximizar 
a productividade e oferecer o melhor serviço num 
entorno agradável.



Serviços a
Empresas e 

Condominios
O serviço de lavandaria e limpeza 

a seco ao domicilio é uma solucção 
práctica e benéfica para 

empregados e residentes.



Beneficios
para o utilizador

● Melhor conciliação da vida 
pessoal.

● Comodidade e rapidez na entrega 
e recolha.

● Facilidade de pagamento
● Preço competitivo com desconto 

especial.



Beneficios 
para a empresa
e o  condominio

● Melhora na qualidade de vida 
dos empregados e os residentes.

● Serviço externo que aporta 
valor.

● Sem implicações de logística.
● Vínculo a uma marca 

tecnológica e internacional. 



Segurança e controlo

Seguimento do pedido em todo o processo

Gravação em vídeo das peças recolhidas 

Suporte e serviço de atenção ao cliente 




