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• apresentação institucional•



Hoje, caminhando para a saturação de uma sociedade 
industrial e consumista, há uma consciência e retorno para 
as necessidades básicas de uma vida saudável e prazerosa.

Para uma vida equilibrada há fatores essenciais: uma boa 
alimentação , atividade física freqüente e qualidade e 
quantidade de sono.

Nunca se falou tanto em bem estar e saúde, entretanto 
mudanças de rotina não é tarefa fácil e, não por 
coincidência, houve um crescente desenvolvimento de 
produtos e serviços que dão suporte a adaptação das 
pessoas para este estilo de vida mais saudável.

Neste contexto, o Cochilo surge com um serviço inovador 
que  busca levar saúde e bem estar para o dia a dia em 
grandes cidades.

• tripé de uma vida saudável •



Cochilo é um local e um serviço preparado para receber 
todas as pessoas cansadas, estressadas e improdutivas para 
uma soneca durante o dia.

Por se tratar de algo voltado para a saúde e bem-estar, o 
Cochilo se estruturou para fazer desta experiência de “sesta” 
a mais proveitosa possível.

São cabines individuais para um cochilo aconchegante e 
revitalizante, com toda a privacidade. A cama foi projetada 
de forma que os pés fiquem acima do coração, o que propicia 
um relaxamento mais rápido.

As cabines dispõem de controles de ar condicionado, 
música relaxante e iluminação. Oferecemos um serviço de 
despertador e sistema de higienização. O cochilo ideal dura 
em torno de 30 minutos, podendo esse tempo ser extendido.

• solução para o sono •





como funciona?como funciona?



Cochilo inaugurou sua primeira unidade em julho de 2012 
em um pequeno shopping na Rua Augusta. Esta primeira 
loja piloto contava com 4 cabines, e  já nos primeiros dias 
de funcionamento obteve uma grande exposição na mídia 
em geral. O negócio mostrou-se relevante.

Em dezembro de 2013, com fechamento do Shopping 
Porto Paulista na R. Augusta, o Cochilo abriu as portas da 
Unidade Centro, com 20 cabines, atendendo centenas de 
pessoas por semana. 

E no fim de 2014, chegou no Itaim! 

Recém inaugurada, a unidade localizada na Rua Joaquim 
Floriano conta com 17 cabines, esta pronta para trazer 
felicidade e bem estar para mais um bairro de São Paulo.

• onde cochilar ? •
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Programas publicações  reportagens 

• cochilo na mídia•

+25 +5O +15



http://goo.gl/cA5KFy

http://goo.gl/1BteHO

http://goo.gl/ghPC17

Veja mais aqui: http://www.cochilo.com.br/#!cochilanamidia/c8k2

http://goo.gl/E9dp9X

http://goo.gl/0W5bjJ

http://goo.gl/xZYFQF

The start-up firm which wants to put 
Brazil to sleep 

Empresário investe em espaço para 
soneca no meio do dia

Dormir bem pode ser a melhor 
decisão de carreira

Empresa especializada em “Cochilo” 
ganha nova unidade em SP

Investir no cochilo ajuda no trabalho

Empresários faturam com negócios 
inovadores

• cochilo na mídia•



 • cochilo na trendwatching•

FLEX LIFE

10 TENDÊNCIAS DE CONSUMO DO BRASIL E DA AMÉRICA LATINA

O Cochilo foi listado pela a consultoria de 
tendência Trendwatching como uma das    
10 TENDÊNCIAS DE CONSUMO DO BRASIL E 
DA AMÉRICA LATINA.

“O que era fixo, agora está pronto para ser 
fracionado em pequenos momentos, menos 
duradouros e mais ágeis”, afirmou Luciana 
Stein, diretora da trendwatching.com na 
América do Sul e Central.



• cochilo premiado•

2° lugar
O Cochilo ficou em 2° LUGAR na etapa brasileira 
do prêmio Creative Business Cup 2013.

A Creative Business Cup é considerada a Copa 
do Mundo para empreendedores da Economia 
Criativa. É a principal iniciativa do Governo 
Dinamarquês para ofomento da criatividade como 
matéria-prima estratégica na criação de negócios 
inovadores e “fora da caixa” em todo o planeta.

creative business cup brasil



e como gera

receita?



• períodos de cochilo•
valores avulso

R$12 R$14 R$17 R$22

15 min 3o min 45 min 6o min



• pacotes de fidelidade•
planos individuais

r$ 55

> 15o minutos de cochilos
>  3O minutos presenteáveis
>  VALIDADE DE 3o DIAS*

15O 
ENERGIAS

plano 

r$ 95

> 3OO minutos de cochilos
> 3O minutos presenteáveis
>  VALIDADE DE 3o DIAS*

3OO 
ENERGIAS

plano 

> 6OO minutos de cochilos
> 9O minutos presenteáveis
>  VALIDADE DE 5O DIAS*

6OO 
ENERGIAS

plano 

r$17O



6OOO 
ENERGIAS

R$ 2.6OO/mês

R$ 2.52o/mês

R$ 2.435/mês

R$ 3.75O/mês

R$ 3.57O/mês

R$ 3.444/mês

R$ 4.8OO/mês

R$ 4.592/mês

R$ 4.2oo/mês

6OOO minutos de cochilos

=  2oo cochilos*  por mês

= 1O cochilos* por dia 

   ou  3oo minutos/dia

9OOO minutos de cochilos

=  3oo cochilos*  por mês

= 15 cochilos* por dia

   ou  45o minutos/dia

12OOO minutos de cochilos

=  4OO cochilos*  por mês

= 2o cochilos* por dia

   ou  6oo minutos/dia

plano 

*valores considerando cochilos de 3O minutos, mas como plano de minutos é possível utilizar todos os períodos.

plano 9OOO 
ENERGIAS

12OOO 
ENERGIAS

plano 

mensal

trimestral

semestral

• pacotes empresariais•
planos de miinutos



• pacotes empresariais•

5o
vouchers

R$ 14

R$ 7oo

3o dias

R$ 13,5o

R$ 1.35o

3o dias

R$ 13

R$ 1.95o

5o dias

5o cochilos de 3o minutos 1oo cochilos de 3o minutos 15o cochilos de 3o minutos

plano 1oo
vouchers

plano 15o
vouchers

plano 

$ unitário

$ total

validade

planos de VOUCHER



COCHILO MAIS
meias de lã

+

r$ 2

SUPER cobertor

r$ 3

+ +
máscara aromática

DE cAMOMilA

r$ 2

indução ao sono profundo consciente

yÔGA niDRA

r$ 2

+

+
Pijama do cochilo

r$ 3

r$ 3

colar aromático

+

lavanda ou alecrim

• cochilo mais•
locação de produtos



12 meses cochilo centro...



4.625
COCHILOS



4.625
COCHILOS

169.445
minutos
mais de 117 dias!
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MÉDIA COCHILANTES dia | 2O14

Ja
ne

iro

Ja
ne

iro

fe
ve

re
iro

març
o

ab
ril

maio
jun

ho
jul

ho

ag
ost

o

se
te

mbr
o

no
ve

mbr
o

de
ze

mbr
o

out
ub

ro

5,7

1O,3
11,8

17,3
15,5 15,6

23,3 23,5 25,1 26,2 25,6
28,1

crescimento
493%



73%hOMENS

27%mULHERES
+1O8O

 cochilantes



73%hOMENS

27%mULHERES
+1O8O

 cochilantes

33% cochilam mais
de 1X por semana



73%hOMENS

27%mULHERES
+1O8O

 cochilantes

33% cochilam mais
de 1X por semana

22482 pacotes
vendidos

cochilantes
de carteirinha



dizem por ai...



CoChilo após o almoço deveria ser obrigatório por lei!!
parabéns a todos voCês do CoChilo, não só pela ideia de Criar 

um espaço aConChegante para CoChilar, mas prinCipalmente 
pela forma Como voCês tratam os Clientes!! sou mais que um 

Cliente, sou fã de voCês!!

Nelson Ferreira, Cochilante



as pessoas tomam Café para fiCar aCordadas 
e, quando Chega a noite, tomam remédio para 

dormir. será que esse é mesmo o melhor 
jeito de enCarar uma semana de trabalho?

Sara Mednick, autora do livro “Take a nap!”, psicóloga e 
prof. da Universidade Califórnia.



hoje tive o prazer de ConheCer e experimentar o CoChilódromo, 
simplesmente adorei, é uma exCelente iniCiativa , tudo       

muito limpo, de bom gosto e o atendimento de primeira. 
vou reComendar a todos que Conheço. foi a melhor Coisa que 
inventaram, Com Certeza estão Contribuindo para a nossa 

qualidade de vida. obrigadaaaaaa demais!!!

Miriam Rodrigues, Cochilante



um estudo nasa mostrou que quem CoChila 
aumenta em CerCa de 3o% a CapaCidade de 

raCioCínio e memória, e em 5o% a habilidade 
para tomar uma deCisão aCertada

Jornal O Globo, 2012



é preCiso que a população passe a aCeitar o sono Como 
alimento. nós preCisamos Comer bem para viver bem. nós 

preCisamos ter atividade físiCa para viver bem. a gente preCisa 
dormir bem para viver bem

John Fontenele,  prof. medicina do sono da UFRN



O mundO é feitO de pequenas felicidades que te trazem cOisas 
fantásticas. e a inOvaçãO as vezes é nãO fazer nada! e O que é nãO 

fazer nada?! cOchilO, O primeirO cOchilódrOmO de sp.
tOdO mundO tem direitO de dar uma cOchilandinha de 3 minutOs, um 
sucessO! enquantO a maiOria fica criandO empresasde tecnOlOgia eles 

resOlveram criar um cOchilódrOmO.

Gil Giardeli, estudioso da cultura digital e porfessore da ESPM



...What is true is that many major organisations are Certainly looking 
to learn from and repliCate google’s philosophy on Creating a more 

enjoyable Working environment. With an inCreasing trend toWards the 
importanCe of Work-life balanCe and an understanding that employee 
satisfaCtion is a more signifiCant input than Working long hours in 

order to inCreasing produCtivity, mr von anCken, might just be on to 
something here.

Andrew Quarmby ,  The Value Engineers UK



Marcelo Von Ancken

Alícia jankavski

camila jankavski

André jankavski

thiago von ancken EMPRESÁRIO

EMPRESÁRIA

DESIGNER 

JORNALISTA

ADVOGADO

• QUEM SOMOS? •



ZZ
QUE TAL 
TIRAR UM 
COCHILO?

Unidade Centro

Praça Antônio Prado, 33 

SP • Centro • Cj 710 e 711

Unidade Itaim

Rua Joaquim Floriano, 871 

SP • Itaim Bibi •  Cj. 21 e 22

 3796 8444  • cochilo@cochilo.com.br  • www.cochilo.com.br


