Zdraví, dobrý zevnějšek, vitalita a potřeba hormonie duše a těla jsou v současné době pro stále více a více lidí
důležitá témata. Wellness, je termín, který vystihuje tento pocit a životní styl. V současné době se tento trend
dostává do popředí a wellness se stává jednou z nejvíce prosperujících podnikatelkých oblastí a obrovským
potenciálem.
Wellness u Tiffany Vám nabízí úspěšně rozvinutý koncept, ať už jste budoucí franchisant či podnikatel nebo
chcete pouze rozšířit nabídku Vaší stávající provozovny (vybavení hotelu, kosmetická studia, atd.)
Díky programu školení a vzdělávání je náš koncept vhodný i pro ty z Vás, kteří nemáte dosavadní zkušenosti s
tímto odvětvím. Poradíme Vám ve všech fázích naší spolupráce: od prvotních přípravných fází, analýzy oblasti či
regionu, ve kterém chcete začít podnikat přes možnosti financování až po zbudování vlastního studia studia.
Podnikatelský koncept a přehled rentability systému budete mít zdarma k dispozici.
I přesto že naši partneři mají absolutní svobodu při návrhu cen, vybavení svých studíí a nabídky služeb, stále pro
ně platí možnost využít našich znalostí z dlouholeté praxe. Rádi jim poskytneme praktické rady, které jsme získali
za dobu svého působení.
Kontinuální podpora, exkluzivní právo podnikat na určitém území a pravidelné reklamní typy tvoří základnu Vašeho
úspěšného podnikání a nezávislé podnikatelské činnosti.
Díky dlouholetým zkušenostem s vybavením wellness zařízení (beauty studií, institutů krásy a zdraví,
kosmetických salónů, terapeutických center) pochází všechna zařízení, která Vám nabídneme z vlastní dílny nebo
od našich partnerských firem.

Produkty & jejich použití
Výběr produktů Wellness u Tiffany vychází z naši dosavadní praxe, zkušeností a zájmu o inovace, produkty
vybíráme tak, aby přinesly našim zákazníkům znatelné výsledky a učiili z nich spokojené klienty.
Naše produkty jsou určené následujícím cílovým skupinám:
Beauty – pro krásu a zdravý vzhledCílené ošetření problémových zón, redukce objemu, hladká pleť, sport
Sport – výkonostní vzestupPředevším pro druhy sportu: Golf, tenis, jezdectvi, jachting, jogging
Zdraví – přírodní aplikace Zvýšení obranyschopnosti, tvorba svalové hmoty, odstranění škodlivých látek z těla
Wellness – vnitřní krása
Odbourání stresu, uvolnění a nastavení psychické rovnováhy

Koncepty
Na začátku třetího tisíciletí se stále více a více lidí začíná starat o své zdraví, dobrý zevnějšek, vitalitu a
hormonii duše a těla.
V dnešní hektické době se více spojuje dobré zdraví, vitalita a hledání duševního klidu s tělesnou krásou.
Wellness, je termín, který vystihuje nový životní pocit a styl. V současné době se tento termín dostává do popředí a
wellness se stává jednou z nejvíce prosperujících podnikatelkých oblastí s obrovským potenciálem. Podpoříme
Vás díky našemu know-how a zkušenostem, abyste mohli úspěšně vstoupit do wellness světa!
Prostřednictvím našeho konceptu zaplňujeme prázdné místo na trhu mezi fitness studii a kosmetickými studii.
Nabízíme komplexní služby, jak kosmetických tak fitness studíí, které však nevyvolávají nadměrnou zátěž svalů a
celkové přetažení, naše péče zlepšuje kondici a vytváří tělesnou i duševní rovnováhu, která působí pozitivně na
celkový tělesný stav. Vy sami se můžete rozhodnout, jaké prvky z naší nabídky působí nejvíce blahodárně a na
místě, kde si chcete otevřít své centrum, začít se zcela novou wellness filosofií.

