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OTWÓRZ SWÓJ KLUB LOOP FITNESS!

24

LOOP Fitness to największa sieć butikowych klubów fitness 
w Danii (prawie 130 klubów), teraz dostępna także 2 w Polsce. 
To miejsce dla każdego, kto chce zadbać o swoje zdrowie 
oraz samopoczucie w kameralnej atmosferze.

Wszystkie maszyny w klubie LOOP 
napędzasz wyłącznie siłą mięśni.

NIGDY nie musieliśmy zamknąć żadnego 
z centrów naszych franczyzobiorców.

LOOP dostarcza:

- kompletny, sprawdzony koncept

- wsparcie IT

- szkolenie

- dokładne instrukcje

- stałe wsparcie marketingowe i operacyjne

- doradztwo w sprawie wynajęcia lokalu i jego urządzenia

Franczyzobiorca zapewnia:

- lokalny marketing

- kapitał na start

- zaangażowanie i chęci!

• Średnia wieku: 37,5 lat

• Kobiety: 60%

• Ćwiczą 2 razy w tygodniu 

Dojrzałe osoby, których nie interesuje 
ekstremalny trening, diety czy budowanie 
sylwetki. To realiści, którzy ćwiczą, 
aby zachować zdrowie i kondycję.

*Dane: Styczeń 2019

W klubach LOOP znajdziesz od 1 do 3 okręgów
złożonych z 16 maszyn, przeznaczonych 

zarówno do treningu siłowego jak i cardio.  

Swój trening zaczynasz w dowolnym miejscu  
okręgu, a maszynę zmieniasz za każdym razem, 

gdy usłyszysz gong – czyli co 45 seknund.

Dwie rundy w okręgu zajmują 24 minuty   
– a Ty odbyłeś kompletny trening!

24 minuty - tyle wystarczy

Kim są nasi członkowie?

Gotowy, aby otworzyć swój klub LOOP Fitness?

Na czym polega trening?

Tyle centrów posiada nasz największy franczyzobiorca

Maszyny bez prądu!

1 2
3

16

130

40
130 centrów w Danii*

40 franczyzobiorców 
– kilku z nich prowadzi więcej niż jedno centrum!*

13 lat na rynku
13

Jak wygląda współpraca?

Faza rozruchu 
jest przeprowadzana w oparciu 

o szczegółowy plan projektu 

podzielony na zadania, z wyraźnie 

określonym podziałem obowiązków.

Kontaktuj się z nami:
kontakt@loopfitness.pl 

Szkolenie
dla franczyzobiorców

w siedzibie LOOP 

trwa 1-2 tygodnie.

Czas
potrzebny na otworzenie 

klubu od momentu podpisania 

umowy to minimum 10 tygodni.

Odezwij się do nas!

• Rozpocznij rozmowy z LOOP Fitness

• Sprawdź, czy jest to biznes dla Ciebie

kontakt@loopfitness.pl

Pierwsze spotkanie:

Zwrócimy szczególną uwagę na:

• Twoje kwalifikacje

• Twoje doświadczenie w prowadzeniu biznesu

• Twoja kandydatura zostanie przedstawiona LOOP CEO

Rozmowa operacyjna

• podsumowanie biznes planu

• ustalenie terminu szkolenia

 

Ostatnie kroki

• ostateczna akceptacja planu finansowego

• podpisanie umowy

Wyszukanie odpowiedniego lokalu:

• wyszukanie najlepszego lokalu pod Twój biznes

• stworzenie kosztorysu remontu/aranżacji lokalu 
   oraz ustalenie finalnej kwoty wysokości opłat za lokal


