Podstawą sukcesu każdego przedsięwzięcia jest pomysł wynikający z analizy rynku i
potrzeb klienta, drugą część stanowią zasoby – finansowe, rzeczowe i ludzkie. Jeśli
nie masz pomysłu na własny biznes, ale posiadasz kapitał lub chęć działania,
franczyza jest dla Ciebie! Zapewnia minimalizację ryzyka inwestycji i maksymalizację
korzyści płynących z doświadczenia i znaku firmowego franczyzodawcy. Którą branżę
wybrać? Perspektywiczną!
Ostatnie dekady to okres dynamicznego rozwoju gospodarki rynkowej i poprawy
poziomu życia ludności. Współczesny człowiek żyje szybko i aktywnie, poszukując
harmonii pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Często zdarza się, że w pogoni
za szczęściem zapominamy o naszych wewnętrznych pragnieniach, prawdziwych
zainteresowaniach i cennym zdrowiu.
W ofercie Bimedica Poland sp. z o.o. znajdują się najlepsze w swojej klasie urządzenia
do masażu dostępne w Polsce, które wykorzystują naturalne metody lecznicze.
Tysiące Polaków sprawdziły skuteczność naszych produktów, a ich działanie
prozdrowotne zostało potwierdzone przez opinie lekarzy. Opieramy się na 100%
satysfakcji klienta - ci, którzy kupili urządzenia, są zadowoleni i polecają je innym
użytkownikom.
Prowadzimy sieć salonów sprzedaży, w których oferujemy masaże za darmo. W czasie
współpracy firmy z dużą korporacją otwarto przy naszym udziale około 30 salonów w
Polsce i 15 za granicą, co potwierdza skuteczność założeń modelu biznesowego.
Naszym Partnerom oferujemy do wyboru 4 warianty współpracy: minimalny, średni,
optymalny oraz addytywny. Nasz model biznesowy zapewnia osiągnięcie zwrotu
inwestycji w pierwszym roku oraz stabilnych wyników finansowych!
Wychodzimy z założenia, iż każdy pracuje na swój sukces, a powodzenie Partnera
staje się naszym sukcesem. Gwarantujemy pełne wsparcie merytoryczne na etapie
uruchomienia i prowadzenia placówki. Pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą
zasady rozliczeń są przejrzyste i niezmienne w trakcie trwania umowy.

Dlaczego warto dołączyć do sieci salonów Bimedica?

•

Korzystasz ze sprawdzonej koncepcji biznesowej, z którą odnosimy sukcesy od 6
lat.

•

Pomagasz innym ludziom, gdyż oferujesz im zdrowie i godne życie.

•

Wybierasz najbardziej optymalny dla siebie model współpracy. Do rozpoczęcia
działalności wystarczy ok. 70-80 tys. zł netto!

•

Ponosisz

znacznie

mniejsze

wydatki

na

promocję,

gdyż

działasz

pod

rozpoznawalną marką.
•

Otrzymujesz bieżący transfer know-how, czyli wskazówki jak prowadzić firmę i
zaspakajać potrzeby klientów.

•

Nie ponosisz opłaty licencyjnej!

•

Dostajesz poduszkę bezpieczeństwa!

Na pierwszym spotkaniu przeprowadzamy bezpłatne warsztaty kompetencyjne, w
ramach których przedstawimy szczegółową koncepcję biznesową przedsięwzięcia w
czterech wariantach oraz sprawdzimy Państwa dopasowanie do prowadzenia tego
typu firmy.
Zapraszamy do współpracy!

