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VEM PARA A FAST MAGAZINE

REDES SOCIAIS FAST ESCOVA

Você pode sugerir uma reportagem para a Fast 
Magazine. 
Envie um e-mail para: jornalismo@g10x.com.br 
com a sua sugestão. 

@fastescova

www.fastescova.com.br
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MENSAGEM  
             AO LEITOR

Tínhamos um propósito, um sonho, e orávamos há 
muitos anos por uma ideia vinda de Deus, que pudes-
se contribuir com a melhoria de vida das mulheres, 
que gerasse empregabilidade e que, claro, nos desse 
a oportunidade de mudar a nossa vida fi nanceira, o 
que também era um sonho.

Assim surgiu a Fast Escova, uma marca vinda dos 
propósitos de Deus.

Em outubro de 2018, inauguramos nossa primeira 
loja, um verdadeiro sucesso. Um conceito único, onde 
as mulheres seriam donas do seu tempo e que pode-
ríamos proporcionar qualidade e preço justo para 
que elas pudessem se cuidar sempre, até mais de uma 
vez por semana.

O sonho de gerar emprego começava se manifestar.
Hoje, após um ano e quatro meses, somos 57 franque-
ados e fazemos parte do Grupo 10x, mais um presente 
de Deus nas nossas vidas. Temos como objetivo gerar 
mais de 1.000 postos de trabalho e abrirmos mais 
de 100 franquias no país, ainda neste ano. E agora 
uma revista, onde vamos poder contar mais da nossa 
história, do caminho que estamos percorrendo, dos 
novos projetos e celebrar todas as nossas vitórias.

Mais uma conquista. Muita gratidão.

Expediente 
Jornalista responsável 
Kele Louis – MTB 0063369/SP
Diagramação
Diego Geovani   – analista de marketing criativo 
Imagens 
Acervo Fast Escova
Robson Carvalho | Rafael Wesley – TV Corporativa Grupo 10x

Michelle Wadhy e Márcia Queirós
Sócias-fundadoras Fast Escova

COMO TUDO
COMEÇOU
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FAST ESCOVA APRESENTA

BELEZA E PRATICIDADE 
POR TODO PAÍS

COMO TUDO
COMEÇOU

Fast Escova inaugura três unidades 
em janeiro e ultrapassa marca de 10 
franquias em operação

Consolidada a cada dia como destaque no atendimen-
to de mulheres que buscam resolver, ao mesmo tem-
po, dois problemas da vida moderna: a falta de tempo 
e a necessidade de estar pronta e bonita para toda oca-
sião, a Fast Escova não para de crescer pelo país e, ape-
nas no mês passado, inaugurou mais três unidades.
Presente em três estados brasileiros, além do Distrito 
Federal, a rede, atualmente, conta com 12 franquias 
em operação. A primeira inauguração do ano foi rea-
lizada na cidade de Rio Verde (GO), seguida pelas im-
plantações em Aparecida de Goiânia (GO) e Brasília. 
“No primeiro semestre deste ano iremos inaugurar 
em torno de 30 a 40 unidades por todo o Brasil. Até o 
momento temos 50 unidades vendidas, alcançando 14 
estados, do norte ao sul, em 37 cidades”, afi rma Líbni 
Nóbrega, consultora de implantação. 

Fast Escova Rio Verde (GO), inaugurada no dia 16 de janeiro, pelas fran-
queadas Mirian Barros de Moraes e Letícia Santos da Costa S Moraes 

Fast Escova Aparecida de Goiânia (GO), inaugurada no dia 30 de janeiro, 
pela franqueada Andressa Ala Fernandes

Fast Escova Brasília – Asa Sul (DF), inaugurada no dia 30 de janeiro, pelas 
franqueadas Cristiane Oliveira Salatiel, Dannyara Lima de Oliveira
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EQUIPE 
FAST ESCOVA

Nós somos a Fast Escova, movidos pelo inconfor-
mismo, inovação, desafi os e por oportunidades. 
Uma equipe que vai continuar a cada dia dan-
do novos passos, explorando horizontes, abrin-
do caminhos, evoluindo e fazendo do sucesso 
de cada franqueado a nossa principal missão.

AMANDA JUVANELI, supervisora
Em que pode te ajudar: responsável pela equipe de colaboradores 
das unidades Fast Escova por meio de treinamentos, ações comer-
ciais e acompanhamento de performance da unidade.
Responsável pela atuação comercial e operacional da marca.
Contato: (17) 99683-2590 / amandaj@g10x.com.br

DENISE CREMONEZI, consultora operacional 
Em que pode te ajudar: suporte ao franqueado com orientações 
nas demandas operacionais - análise dos dados e acompanha-
mento das unidades, fechamento do faturamento e relacionamen-
to entre marketing e franqueado.
Contato: (17) 99717-9858 / denises@g10x.com.br

LÍBNI NÓBREGA, consultora de implantação 
Em que pode te ajudar: suporte em todo o período da implanta-
ção.
Contato: (17) 99660-2147 / libni.nogrega@g10x.com.br

RUAN CARLO, marketing criativo
Em que pode te ajudar: criação de material gráfi co e 
artes para campanhas e mídias.
Contato: abertura de chamado

GABRIELA RISSO DE PAULA, marketing digital
Em que pode te ajudar: criação de Instagram e posts digitais.
Contato: (17) 99642-9238 / gabriela.risso@g10x.com.br

EXECUTIVOS DE EXPANSÃO 
FAUSTO HUMBERTO FELICIANO FILHO - (17) 99625-9732
JOSÉ CARLOS PAVAN - (17) 99712-6659
VINICIUS PACHECO - (17) 99714-9969
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BAHIA E MARANHÃO, AÍ VAMOS NÓS!

FAST ESCOVA LANÇA ÓLEO NUTRITIVO 
PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS

7NEWSDECÁ

Fast Escova realiza Workshop de Implantação e confi rma chegada da marca ao Nordeste

O tratamento protege, nutre e restaura as madeixas

O ano de 2020 reserva muitas novidades para a Fast Escova. 
No quesito implantação, a rede prepara a inauguração das 
primeiras unidades da marca no nordeste brasileiro, nos es-
tados da Bahia e no Maranhão, ainda no primeiro semestre 
deste ano.
Os franqueados de ambas franquias, acompanhados dos pro-
prietários das futuras unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná e no Mato Grosso, previstas para serem implantadas 
até o mês de junho, participaram nos dias 22 e 23 do mês pas-
sado, da primeira edição do ano do Workshop de Implantação 
promovido pela franqueadora, em São José do Rio Preto (SP), 
na sede do Grupo 10x, holding de franqueadoras multiseto-
rial, detentor da Fast Escova.

Ele é tão versátil que, além de proteger, nutrir e restaurar, pode ser uti-
lizado a qualquer hora dia e em toda ocasião. O Óleo Nutritivo Fast Es-
cova, lançado recentemente pela rede, é um tratamento que pode ser 
usado em todos os tipos de cabelo. 
Enriquecido com extrato de caviar e vitamina E, o óleo reúne em um só 
produto três funções apaixonantes: proteção, restauração e nutrição. A 
vitamina E restaura, nutre e rejuvenesce os fi os, enquanto os lipídios 
do caviar protegem e prolongam os benefícios nos cabelos. 
Além da praticidade de poder ser aplicado nos cabelos secos, antes de 
dormir, para a pratica de atividades físicas ou para realizar as tarefas 
de rotina do dia a dia, o óleo nutritivo Fast Escova conta com um perfu-
me irresistível para deixar os cabelos ainda mais incríveis. 

Franqueados de 10 unidades participaram do Workshop de 
Implantação de janeiro 
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‘MESVERSÁRIO’ VILA VELHA 

GENTILEZA QUE FIDELIZA
Indaiatuba adota guarda-chuva personalizado para 
proteger clientes 

Unidade celebra primeiro mês de operação com café da tarde para clientes

Para conquistar e fidelizar clientes, além de oferecer serviços e 
produtos de qualidade, as empresas, hoje, devem atender os an-
seios dos consumidores e proporcionar a melhor experiência de 
atendimento possível. 
O cafezinho e o “Wi-Fi” liberado, principalmente em estabeleci-
mentos em que há necessidade de espera ou prestação de serviços, 
são uma das formas mais corriqueiras de fazer com que o cliente se 
sinta em casa. Mas não são as únicas. É possível inovar, surpreen-
der e fazer a diferença de um jeito simples e essencial, acolhendo e, 
até mesmo, protegendo a clientela. 
Na Fast Escova Indaiatuba (SP), desde o mês passado, nos dias de 
chuva, para que as clientes não corram o risco de se molhar an-
tes ou depois do atendimento, elas contam com um guarda-chuva 
personalizado da marca. “As clientes adoram. Um membro da nos-
sa equipe vai com o guarda-chuva até o carro para acompanhar a 
cliente para ela não molhar e perder a escova que acabou de fazer”, 
conta Guilherme Tombolato, franqueado da unidade. 

Quem compareceu à Fast Escova Vila Velha (ES) no dia 20 do mês 
passado, foi recebido em clima de festa. Isso porque a unidade 
completou seu primeiro mês de operação na cidade. Um café da 
tarde especial foi oferecido aos clientes e amigos que passaram 
pelo local. “Além de comemorar o primeiro mês da Fast Escova, 
aproveitamos a ocasião para divulgar que abrimos, recentemente, 
uma cafeteria no espaço. Convidamos todos clientes que passaram 
pela unidade no último mês”, afirma Ana Carolina Amorim Cordei-
ro, franqueada da unidade.
A Fast Escova Vila Velha é a primeira franquia da rede no estado 
capixaba. A cidade pertence a Região Metropolitana de Vitória, for-
mada por sete municípios, e abriga metade da população total do 
Espírito Santo. “Mandamos mensagens para as clientes que pas-
sam pela unidade toda segunda-feira e tivemos retorno positivo da 
maioria”, encerra Ana Carolina.

News Lá
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FATOS EM FOTOS 
INDAIATUBA 

Com objetivo de oferecer atendimento rápido e descomplicado a mulheres que precisam de 
praticidade e qualidade na hora de cuidarem da beleza, Guilherme Tombolato inaugurou no 
dia 13 de dezembro do ano passado, a primeira unidade Fast Escova do estado de São Paulo. 
A marca chegou a cidade de Indaiatuba, localizada na região de Campinas, a cerca de 100 
quilômetros da capital paulista, para atender uma população de mais de 251 mil habitantes, 
sendo a maioria mulheres, de acordo com dados do último censo realizado.



FE
“Cada idade tem a sua beleza e essa beleza deve sempre ser uma liberdade” 

por Robert Brasillach, escritor, jornalista e crítico de cinema francês

FELICIDADES!

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO

1 - Daniel Leiner, franqueado 
Fast Escova Curitiba (PR)

1 - Marina dias Perezi Almodóvar, 
franqueada Fast Escova Cuiabá 

5 - Rodrigo Silva Guimarães, franqueado 
Fast Escova Vila Velha (ES) 

8 - Mariana Garcia de Brito Lima, fran-
queada Fast Escova Foz do Iguaçu (PR)

27 - Samira Pereira Lafeta, franqueada 
Fast Escova Rio de Janeiro (RJ)

1 - Benjamin Gall, franqueado Fast 
Escova São Paulo (SP) 



FELICIDADES!

PRODUÇÕES PARA O CARNAVAL SÃO A 
APOSTA PARA TURBINAR AS UNIDADES 
DURANTE OS DIAS DE FOLIA 

Ô ABRE 
ALAS!
por Lilian Lopes, consultora técnica Fast Escova 

Quando se fala em festa no Brasil, logo pensamos em 
Carnaval. Também, não poderia ser diferente. No ano 
passado, a festa, em suas diversas formas de manifesta-
ções, movimentou mais de 6 bilhões de reais, segundo a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo, aquecendo a economia em vários setores de 
forma direta e indireta. 
A Fast Escova acompanha a folia e faz desta data uma ex-
celente oportunidade para captar novas clientes e deixar 
lindas as que já nos conhecem e contam com a Fast para 
todas as ocasiões. 
 Em geral, o Carnaval traz consigo festas animadas, lon-
gas e lotadas. O ambiente ideal para arrasar com as lin-
das Fast Tranças, que duram o evento todo e resistem até 
mesmo a uma chuva inesperada. E para compor o look, 
uma Fast Make enriquecida com brilho e iluminador ga-
rante o sucesso da produção e alegria das clientes. 
Além de toda a beleza e praticidade, nossas clientes po-
dem contar com as unidades em horário especial, en-
quanto a maioria dos estabelecimentos estará fechada. 
E para coroar tudo isso, aquele valor justo que só a Fast 
Escova oferece. Com tantas vantagens reunidas, a festa 
será ainda melhor para nossas clientes e para todas as 
lojas que vão aproveitar a ocasião. 



Só escovas,
tranças
e makes!

Sem hora
     marcada


