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Slăbește. Modelează. Menține

2

… IN ANSAMBLU

CE ESTE UNICA SPORT ?
WHO WE ARE

CUM FACEM ASTA?

VALORILE UNICA SPORT

SERVICIILE
UNICA SPORT

UNICA SPORT
… IN TIMP

SUNTEM CEI MAI BUNI

PACHETUL DE VÂNZARE
UNICA SPORT

PROBLEME SECTORIALE
ACTUALE

UNICA SPORT
ÎN CIFRE

SOLUTIILE
UNICA SPORT

LOCAȚIILE
UNICA SPORT
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UNICA Sport este cea mai mare rețea de săli de sport din
Moldova pentru femei cu cea mai buna conversie care sa
menținut pe parcursul a 21 de ani ceea ce arata clar credința si
cererea clientului pentru produs .

CE ESTE UNICA SPORT ?
UNUL DINTRE CELE
MAI LONGEVIVE
LANTURI DE
SALI DE SPORT
DIN RM

Infiintata in anul
1998, reuseste sa
inregistreze o
crestere anuala
constanta a
veniturilor de minim
15%

EXPERIENTA

PARTENER
DE
INCREDERE

De peste 20 de ani
reusim
sa castigam si sa
mentinem
încrederea clientilor
nostri,
demonstrata prin
constanta cu care
achizitioneaza
abonamentele.

SIGURANTA

PACHET
COMPLEX DE
SERVICII
INTR-UN
SINGUR LOC

Gama complexa
si diversificata de
servicii, pentru
obtinerea
rezultatului dorit de
catre client.

EFICIENTA
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VALORILE
UNICA SPORT
"Always do your best. What you plant
now, you will harvest later."
OG MANDINO
AUTHOR

Echitate fata de clienti
Loialitate fata de clienti
Perseverenta

Misiunea UNICA Sport este Promovarea stilului
sanatos si activ de viata,
si Asigurarea
obtinerii rezultatului dorit de catre client.

UNICA SPORT de-a lungul timpului

55

Scurta incursiune in timp
Reorganizarea afacerii,
schimbarea conceptului
proiectului, si optimizarea
numarului de filiale la
numarul actual,
de 7 .

Lansarea concursului
anual
”MISS UNICA”

Fondarea
UNICA SPORT

.

UNICA SPORT lanseaza
scoala interna de
pregatire a instructorilor
de sport

Elaborarea si
implementarea
softului de testare
nutritionala si
elaborarea
regimurilor
alimentare
personalizate

Vanzarea abonamentului
cu numarul 500.000 din
istoria
UNICA SPORT

Implementarea
noului sistem de
management, care
presupune
remunerarea
angajatilor sub
forma de procent
din veniturile
generate.

PROVOCARI SECTORIALE ACTUALE
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Indiferent de dimensiune sau domeniu de activitate, companiile se confrunta cu multe provocari in
fiecare zi. Iata care sunt provocarile de varf cu care se confrunta companiile din sfera fitnessului.

Mentinerea
clientilor pentru o
perioada
indelungata

Necesitatea
dezvoltarii continue
a programelor de
antrenament

Dezvoltarea
continuă a stilurilor
de abordare a
clientului

Existența multitudinilor de oferte din piata,
face dificila retentia clientilor pentru o
perioada indelungata de timp, fiind
necesara fidelizarea si motivarea
acestora.

Una din tehnicile de diferentiere fata de
concurenta, o va reprezenta
dezvoltarea continua de noi programe
de antrenament, care sa satisfaca
nevoile si asteptarile clientilor.

Comunicarea reprezinta un factor
cheie de succes urmarindu-se
identificarea metodelor de
comunicare și interactiune, care sa
aduca compania aproape de client.

Pachetul de antrenamente UNICA
SPORT include toate cele 5 tipuri
de antrenamente în grup.

Fiecare client UNICA SPORT devine
parte a familiei dupa prima
frecventare a salii de antrenament.

70% dintre clientii UNICA SPORT isi
prelungesc lunar abonamentele
achizitionate.
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SOLUTIILE UNICA SPORT
Indiferent de persoana care se adreseaza pentru suport, echipa UNICA Sport ii va oferi
solutia potrivita.
Femeile din orice patura sociala, cu orice statut financiar, cu orice tip constitutional si orice
masa corporala se simt libere in reteaua UNICA Sport.

Oferirea Soluțiilor
Individuale
Salile de sport reprezinta, in general,
”fabrici”.
UNICA SPORT, este un ”atelier” in care
abordare este individuala pentru
fiecare client, fiind elaborate
programe de antrenament si
alimentatie, pornind de la nevoia
fiecaruia.

Segment de clienți
bine determinat

Antrenamente de grup
si individualizate

Nisa de clienti ai produsului este

Antrenamentele se desfasoara

reprezentata, în proportie de 99%
de catre femei. Acest lucru le

individualizat sau in grup, la
orice ora din zi, in oricare

genereaza incredere in randul
clientelor, ele devenind mai sigure

locatie din cele 5 regiuni ale
orasului, ceea ce transforma

din punct de vedere emotional.

produsul in unul de incredere.
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CUM FACEM ASTA?
În ultimii 10 ani, am dezvoltat un proces de lucru de încredere care să asigure derularea
perfectă a proiectelor. Aruncați o privire asupra procesului nostru de lucru creativ.

În baza datelor
primite, utilizând
aplicația informatică
se determină
programul de
antrenamente și de
alimentație

Derularea
sesiunilor de
masaj

Anticelulitic,
terapeutic,
profilactic,
de tonifiere,
relaxant

Testarea
Nutritionala si
Fiziologica
Ghidarea pe
termen mediu
a clientului

Completare
Ancheta
Desfașurarea
Antrenamentului
Pentru determinarea
exacta a nevoilor clientului,
la inscriere, acesta
completeaza o ancheta in
baza careia este realizata
fisa fiecarui client.

Clientul urmeaza
programul de
antrenament
respectand indicațiile
din fisa elaborata pentru
el, parcurgand cele 5
grupuri de
antrenamente dupa
necesitate.

Acordarea suportului
continuu pentru client
in scopul obtinerii
rezultatului dorit, prin
aplicarea tehnicilor
UNICA SPORT .
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SERVICII SI
PROIECTE DIN
PORTOFOLIUL
UNICA SPORT

Regim
Antrenamente Antrenamente Antrenamente Antrenamente Antrenamente
Alimentar
de reabilitare
de dans
Functionale
Cardio
de
forta
PERSONALIZAT

❍ Miss Unica ❍ Fitness Maraton ❍ Excercitiile de Dimineata la TV

Masaj

MISSUNICA

-18 KG

10
10

-32 KG

-63 KG

-61 KG
-71 KG

-72 KG

-27 KG

-44 KG

Concurs realizat pentru femei puternice, cu vointa si perseverenta care
si-au modelat silueta dupa metodele consacrate ”UNICA”
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Excelam la urmatoarele capitole
Abordarea
individuala a
fiecarui client
Atragerea si
mentinerea
clientilor
Calificarile
personalului
Suntem
prezenti in
toate sectoarele
din Chisinau

UNICA SPORT in cifre
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Cifre cheie care demonstreaza succesul la aceasta etapa

7 Filiale
16 sali de
antrenament
colectiv
6 sali de
antrenament
individual

15,19% rata
medie
anuala de
creștere a
Cifrei de Afaceri

22.000
Numarul minim
de abonamente
vandute anual

53 de instructori
implicati in
procesul
de instruire,
37 de maseuri
8 cosmetologi

536.760 kg
slabite de catre
clientele noastre
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Moscova
Mircea cel Batran
Creanga
Sun City

OW
N
Atrium
DEVELOPED
ELAT
PRODUCTS
Independentei

