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Jeśli zastanawiasz się nad
założeniem własnego biznesu beauty, warto
zapoznać się z naszą ofertą. 

Rynek beauty and wellenes ma
ogromny potencjał. Mimo rosnącego od lat
zainteresowania zdowym stylem życia i
aktywnością, wciąż tylko nieznacznie
połowa obywateli deklaruje cykliczne
krzystanie z salonów kosmtycznych i
siłowni.

Rynek gabinetów beauty 

Aby zmniejszyć ryzyko niepowodzenia własnej
firmy, warto pomyśleć o przystąpieniu do sieci
franczyzowej, łącząc się ze
stabilnym, wiarygodnym i liczącym się partnerem. 
Daje to możliwość uniknięcia wielu błędów, korzystania
z niezbędnej wiedzy metodycznej i biznesowej.
Wejście w taką współpracę daje
przewagę konkurencyjną - możesz zostać
pierwszym przedstawicielem silnej marki na
swoim lokalnym rynku.

Rynek gabinetów beauty

Szacuje się, że w Polsce 60% biznesów zamyka
się przed upływem 2 lat. Część salonów nie wytrzymuje
tempa rozwoju rynku i wypada z niego, bo
nie dostosowuje standardów działania do aktualnych
realiów. Konsolidacja rynku i przejmowanie
go przez duże sieci to nie tylko polski, ale
ogólnoświatowy trend w biznesie. Wynika on
z tego, że podążanie za zmieniającymi się potrzebami
klientów wymaga dużych nakładów
finansowych oraz korzystania z wiedzy specjalistów
w dziedzinach takich jak marketing czy
nowe technologie.

 Do wzrostu popytu na nasze
usługi przyczyniają się  rosnący kult ciała ,moda na
zdrody i sportowy tryb życia, a także potrzba kobiet
dbania o siebie. Zwiększona zamożność Polaków
sprawia, że potrzeba takich miejsc jak Body Evolution
jest wysoko i cały czas rośnie.  
Dlatego to sprzyjający moment na decyzję o rozwoju
własnego gabinetu.  Jeśli rozważasz otwarcie gabientu
na własną rękę weź pod uwagę fakt , że razem możemy
więcej. Razem możemy pozwolić sobie
na publikację w prasie kobiecej, akcje z influencerami
czy program w telewizji. 

40 % nie ćwiczy

80 % nie chodzi do
kosmetyczki



Pakiet szkoleń z zakresu
Social Media, kosmetologii
i dietetyki,
Sprawdzone metody
obsługi Klienta, 
27 gabinetów w Polsce, 
Doświadczenie w
prowadzeniu gabientu ,
zarządzaniu
pracownikami oraz
budowaniu marki, 
Laureat nagrody Kobieca
Marka Roku 2019  oraz
Laur Konsumenta 2019 

Zaufało nam już 27 gabinetów, tworząc razem
z nami rozwijającą się markę , oraz drugie
tyle współparcuje z nami przy szkoleniach
czy wypożyczając sprzęt kosmetyczny. 

Nasza oferta sprawdza się doskonale
zarówno w dużych, jak i mniejszych
miejscowościach. Gwarancję rozwoju daje
bogate know how dotyczące wszystkich
aspektów prowadzenie gabinetu. 

Rynek gabinetów beauty Dlaczego Body Evolution? 



27 gabinetów w całej Polsce, 
kolejne 5 w trakcie przygotowania. 

Gdzie nas znajdziesz ? 



Body Evolution to propozycja
współpracy przede wszystkim dla
kosmetyczek, kosmetologów, dietetyków i
trenerów personalnych, ale także kobiet
które chcą rozpocząć pracę na własny
rachunek. 
To świetna ofert zarówno dla osób z
niewielkim doświadczeniem w biznesie,
które szukają bezpiecznego miejsca do
rozwój na swoim lokalnym rynku, jak i
okazja do zbudowania dużej firmy z siecią
kilku gabinetów.

Rynek gabinetów beauty Kogo szukamy? 

kobiety przedsiębiorczej z
pasją, zaangażowanej , z
pozytywną energią nie
bojocej się wyzwań ,
właścicielek gabinetów
kosmetycznych, chcących
dołączyć do rozwijającej
się siecie Body Evolution,
włascicieli gabientów ze
sprzętem wellnes,
bieżniami vacu ,
rollmasaży chcący się
szkolić i rozwijać.  

 



Decydując się na współpracę z nami  ; 
1.     Otrzymyjesz pakiet szkoleń na wstępie oraz
wsparcie na każdym etapie współpracy,
2.     Działasz pod szyldem rozwijającej się sieci,
3.     Otrzymujesz wzory kart klienta, 
4.     Otrzmujesz gotowe materiały marketingowe, 
5.     Zyskujesz wyłączność na swoim rynku, 
6.     Otrzymujesz dostęp do portalu dietetycznego ,
7.     Zarabiasz już od pierwszego miesiąca.

Koszty franczyzy Body Evolution : 

25 000 

2 000 

0 zł 

Opłata wstępna obejmująca
pakiet startowy 

Prowizji od przychodu
oraz brak obowiązku

zamawiana produktów 

Opłata miesiączna obejmująca
wsparcie i dostęp do portalu

dietetycznego

Rynek gabinetów beauty Oferta i zasady współpracy



ETAP IV
finalizacja i podpisanie umowy

• zapoznajesz się z umową
franczyzową,

• rozmawiamy o ewentualnych
ostatnich wątpliwościach,

• podpisujemy umowę,
• współtworzymy plan działań
sprzedażowo-marketingowych

na Twoim obszarze,
 

Zależy nam, aby proces rekrutacji dawał przestrzeń do wzajemnego
poznania się obydwu stronom. Zależy nam, aby decyzja była

przemyślana i podejmowana z serca. Staramy się również, aby
spotkanie było miejscem do sprawdzenia, czy przyświecają nam

podobne wartości i nadajemy na tych samych falach.

ETAP I
zgłoszenie

• zgłaszasz się do nas wyślij
 informacje

dlaczego się nami interesujesz i
gdzie chcesz otworzyć swój

gabinet
• jeśli na tym etapie chcesz nam

zadać pytanie, pytaj śmiało,
• zapraszamy Cię również do

kontaktu telefonicznego.

ETAP II
rozmowa wstępna

• analizujemy Twoje zgłoszenie,
• jeśli Twój profil nam odpowiada,

zapraszamy Cię na rozmowę
telefoniczną,

• rozmowa  jest
dla Ciebie okazją do poznania

właścicieli 
i poczucia czy masz ochotę

dołączyć do Body Evolution 

ETAP III
ustalenie warunków

• spotykamy się w naszym
biurze

aby jeszcze
lepiej się wzajemnie poznać
i ocenić czy jesteśmy sobie

pisani ;-)

Rynek gabinetów beauty Etapy nawiązania współpracy 



Jeśli masz jakiekowiek pytania?
 zadzwoń lub napisz do mnie; 

 
 
 
 
 
 
 

Krzysztof Wituń 
tel. 501 000 726 

sprzedaz@bodyevolution.pl
www.bodyevolution.pl

 

Rynek gabinetów beauty Decyzja 


