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Pilares
da marca



O quê ?
Roupas e acessórios de qualidade, 
confortáveis, com design e estilo 
para bebês e crianças.
Atendimento carinhoso, atencioso 
e eficiente para mães, bebês, pais, 
crianças e toda a família.

Como ?
Cultivar conexões genuínas 
e responsáveis, através 
da excelência, encantamento 
e praticidade dos nossos 
produtos e serviços.

Por quê ?
Ajudar as pessoas na fase 
mais contagiante de suas vidas, 
a transformação do indivíduo 
em família, e na construção 
de memórias inesquecíveis.

Razão de existir 



Viva para colecionar memórias.

No exato instante em que deixamos de ser

um para sermos nós, a vida ganha uma

nova dimensão. Alegre, assustadora,

cativante, divertida, terna, emocionante.

Somos inacreditavelmente capazes, 

nos superamos dia após dia, conduzimos 

o outro e transformamos a nós mesmos,

maravilhosamente bem.

Viva para zelar, cuidar e ensinar. 

Para dar e receber afeto.

Se maravilhe com o singelo, 

enalteça o bom, se divirta com pouco, 

desfrute cada momento.

O melhor da vida é estar junto.

Manifesto



Nossa história é construída 
por sonhos e sorrisos.



Quase 70 anos vestindo gerações 

com mais cor, fofura e amor.

3 modelos de negócio
Outlet, Megastore

Tradicional

120 lojas pelo Brasil 

(PRÓPRIAS E FRANQUIAS)

em + 5.000 pontos de vendas 

multimarca



Nosso público é formado em sua maioria por 
mães e pais de classe AB que se preocupam 
e querem o bem estar de seus filhos acima de tudo 
e que estão sempre procurando por novidades.

Elas têm de 24 a 44 anos e estão em busca de produtos 
de que tenham qualidade e bom custo benefício.



• Produtos desenvolvidos  por 
profissionais  especializados; 
(estilistas, desenhistas e equipes de produção)

• Alta capacidade produtiva;  

• Estilos variados;

• Peças temáticas.



• Produtos que vão de 0 à 10 anos;

• Roupas com boa qualidade, conforto 
e preço justo;

• Marca referência no mercado infantil
e sinônimo de categoria;

• Líder de mercado moda praia infantil.



no Guia Pequenas Empresas e Grandes  Negócios desde 2010.
ELEITA A MELHOR FRANQUIA DO BRASIL EM 2015*

*Vestuário, calçados e acessórios

Franquia 5 estrelas



nossos modelos de negócio e descubra 
qual combina mais  com seu sonho



A velocidade no desenvolvimento de novos produtos com 
qualidade  e preço justo é um dos diferenciais da empresa.
São coleções amplas nas linhas bebê, toddler, kids e praia, 
além de  acessórios que dão um charme todo especial às lojas.
Com projeto arquitetônico planejado de acordo com a metragem 
da  loja, os produtos ficam sempre expostos com destaque, 
valorizando  as diferentes linhas oferecidas pela marca.

Mais de 100 unidades  
entre lojas de rua 
e nos  principais shoppings 
e  capitais do Brasil.

Área de venda: 40m2 (média)

LOJA TRADICIONAL

A partir de R$ 300.000,00

Mix de produtos  
completo, composto  
por roupas, calçados 
e  acessórios.



MEGASTORE

Mix de produtos  diversificado, 
composto por  roupas, calçados, 
acessórios,  além de outros itens 
como  berço, carrinhos e tudo 
mais  que uma criança necessita.

A partir de R$ 700.000,00

Após 5 anos desenvolvendo sua rede de franquias, a Tip Top  
implantou no mercado mais um negócio de sucesso visando  
ocupar um nicho pouco explorado: a Mega Store da marca.
Esse modelo de loja tem o objetivo de ser o centro de apoio  
para as famílias, pois nela encontram tudo o que precisam  
para seus filhos.

Área de venda: 200m2 (média)

Presente em  
grandes capitais  
do país.
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Obrigado!


