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Fun & efficient workout programs
(group fitness to music)

Marketing
materials

Licensed
top hit music

Monthly
Support

Clothing for
instructors

Branding & Promotion
(We promote you & bring you the clients)

Equipment
& warranty

Business
know how



Rešitev je pravzaprav zelo preprosta, 
vendar tako popolna!

Visoko vzdržljive elastike, ki se pripnejo na roke in 
noge, povezane s protizdrsno desko, kar omogoča 
gibanje v smeri 360 stopinj. 
Upor deluje v vse smeri, zato vsak gib šteje!

Kako navdušiti stranke?
Kako navdušiti vaše obstoječe in bodoče stranke? Prav gotovo so prezaposleni in s premalo prostega časa 
ter veliko željami. Potrebno jih je motivirati in navdihniti s pomočjo raznolikosti ter pestrosti v svoje vadbe. 
Ampak najpomembnejši so dobro vidni rezultati. In to hitri.

Kako Freestyler prispeva h uspehu vašega centra?
• dodaja pridih zabave in hkrati učinkovitosti in je primeren za vse tipe strank 
• zaradi stalnega upora ponuja vadbo za hitro učvrstitev telesa   
• nudi enake rezultate kot pri vadbi brez upora v samo 30 minutah, kar bo še dodatno
  motiviralo vaše stranke in privabilo nove!”

INSTANT TONING
effect

WHOLE BODY
workout

FULL CORE
engagement
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Dirk Jan Van Heiningen, 
mednarodni fitnes prezenter, 
izobraževalec in lastnik fitnes kluba:

Kot inštruktor, osebni trener in izobraževalec 
s 15 letnimi izkušnjami vidim nove naprave 
vsak dan. Ko sem prvič spoznal Freestyler, sem 
bil popolnoma navdušen. Naprava ponuja 
učikovito, lahko in zabavno vadbo za celotno 
telo, ki moje stranke popolnoma obnori!

We laid the tracks...
...you add the flow

Pričnite s sistemom SUPER TONING FRANCHISE™
(REŠITEV ZA UPADAJOČ DOBIČEK V VAŠEM FITNES CENTRU)

Neomejene mesečne karte so v fitnesih centrih eden izmed glavnih krivcev za velik upad dobička.

Razlog za nastalo situacijo sta dva pomembna elementa... dajanje več in več različnih vadb v mesečno 
karto ter stalno nižanje mesečne karte, da bi ohranjali konkurenčnost. 

Čas je za osvežitev poslovnega načrta kluba z uvedbo celovitega koncepta skupinske vadbe, ki omogoča 
uspešno poslovno rešitev za vodje kluba, kot tudi zabavo in učinkovito izkušnjo za stranke. To je razlog, 
zakaj je sistem Freestyler Super Toning FRANCHISE™ tako poseben.

NOBENIH STROŠKOV... DODATNI DOBIČEK... VAS ZANIMA?
Sistem Freestyler Super Toning FRANCHISE ™ za vas ne predstavlja nobenih začetnih stroškov in 

predstavlja odlično rešitev za skupinsko vadbo, ki bo vašemu klubu prinesla dodatni dobiček.

Ali so vam sledeči izzivi znani? 
- Nižanje mesečnih kart in vključevanje vseh vadb v eno karto 
- Borba za nove stranke 
- Nizke stopnje ohranjanja strank 
- Težava pri pridobivanju in izobraževanju inštruktorjev za skupinske vadbe 
- Pomanjkanje podpore za izboljšanje vašega poslovanja 

Mi imamo rešitev!

Freestyler Super Toning FRANCHISE™
vključuje dobavo celotne opreme, izobraževanje inštruktorjev, marketinške materiale in
stalno mesečno podporo v obliki zabavnih koreografij z licenčno glasbo in koreografskimi zapiski.



Pridružite se nam in pričnite s preprostim, učinkovitim in 
donosnim sistemom, ki bo vašemu klubu prinesel dodaten vir 
dohodka. Join us on a mission to the up the planet!

Brez začetne investicije 
Izobraževanje & Marketing

“Oprema, marketing materiali, 
izobraževanje inštruktorjev, 
stalna podpora, in zabavne 
mesečne koreografije z glasbo 
ter podpora pri promociji so 
zagotavljeni brez začetne 
investicije!”

Ločeno zaračunavanje vadbe  
dodatni dobiček

Freestyler Super toning party 
klubom ponuja možnost ust-
varjanja dobička z uvajanjem 
ločene Freestyler mesečne 
karte bodisi kot popolnoma 
ločene karte ali z doplačilom h 
obstoječi mesečni karti za 
skupinsko vadbo.

Mesečna franšiznina na 
podlagi velikosti dvorane

Mesečne koreografije in 
splošna podpora znotraj 
franšiznega sistema sta vam 
na voljo po zelo nizki mesečni 
franšiznini. Ta je obračunana 
na podlagi števila vadbenih 
mest (spodnji grafikon 
prikazuje kaj vse je vključeno)
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Primer izračuna vaših dodatih 
zaslužkov na podlagi sledečih 
parametrov: 
 
- da stranka plača 5 € na obisk 
- da je plačilo inštruktorju12 € 
- da potekata 2 vadbi na dan 
- da je prodanih 50 % vadbenih 
  mest
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Pridružite se tisočim Freestyler inštruktorjem in si pridobite dostop do:
4 Freestyler Super Toning Party™ mesečnih koreografij
4 Licencirana glasba v obliki mp3, ki jo lahko uporabite pri skupinski vadbi
4 Izobraževanje za inštruktorje in master trainerje
4 Dostop do 500 plus vadb v 5-ih video centrih 
4 Orodje za kreacijo vaše koreografije 
4 Pripomočki za ocenjevanje stopnje telesne pripravljenosti
4 Sistem za spremljanje napredka
4 Prehrambeno poročilo in analiza

Vsak mesec Freestyler izda Super toning party koreografijo na popularno glasbo, z natančno video 
predstavitvijo koreografije in koreografskimi zapiski.

”Freestyler vadbe imajo v mojem klubu odlične rezultate. Vedno je 
zapleteno, ker je treba investirati v novo opremo, ko se uvaja nove vadbe, 
kar pa je ključnega pomena za ohranjanje strank. Nove vadbe sem vedno 
vključevala v ceno mesečne karte. Pri Freestyler-ju je posebno to, da ga 
lahko promoviram kot ločeno karto, kar je definitivno povišalo moj dobiček.”

Tina Dragan (lastnik fitnes centra)

FREESTYLER
Instructor Network



Start with 

Kontaktirajte
vašega predstavnika

“Stremimo h kakovosti. 
Kakovosti življenja, zdravja in naših naprav.”

Vsi Freestyler proizvodi so narejeni skrbno, iz 
trpežnih materialov, ki zagotavljajo varno in 
udobno vadbo.

Dobra vadba je že sama po sebi izziv. Tudi 
prava izbira oblačil igra pomembno vlogo 
pri uspehu. Zagotavlja udobje in dodatno 
inspiracijo za doseganje ciljev.

Obiščite našo spletno stan za več podrobnih 
podatkov ali kontaktirajte vašega Freestyler 
predstavnika.

FREESTYLER
Fitness Fashion
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