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OPORTUNIDADE!

Para quem quer ingressar no

mercado Fitness ou para quem

quer converter a sua academia

para uma Rede de Sucesso!

Rede

Rede



"O que" todos oferecem...

"O que" e "como" só a

Rede Lifefit.

Rede

Rede



CONSULTORIA 
PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA ACADEMIA

Rede

• Plano de Negócios e Planejamento Financeiro

• Orientação para escolha do ponto

• Planejamento de adequação arquitetônica

• Treinamento de toda a equipe

• Treinamento do Gestor

• Técnicas de Vendas

• Técnicas de Atendimento

• Técnicas de Retenção

• Elaboração de planos de ação

• Acompanhamento de resultados



MANUAIS E TREINAMENTO

Rede

Manuais de Gestão,

Implantação, Operação,

Vendas e Marketing e

Manuais Técnicos, com os

conceitos mais modernos

e ferramentas de controle

e performance.



SOFTWARE GERENCIAL

Rede

Software de gestão

completo e rico em

ferramentas importantes. A

análise dos índices de

performance da academia é

importante para a tomada

de decisão, em todos os

momentos do seu negócio.



MÍDIAS SOCIAIS

Rede

Utilizamos, também, o poder

das mídias sociais como um

canal de comunicação, seja

informativo ou publicitário. A

Rede conta com uma agência

de publicidade dando suporte e

utilizando tudo de mais novo no

mercado.



SITE

Rede

Site institucional moderno e

responsivo, com grande

alcance, notícias da rede e

foco na captação de alunos.



MARKETING E PUBLICIDADE

Rede

• Branding Book (guia de uso da marca)

• Peças para posts de Mídias Sociais

• CRM (e-mail marketing, peças customizadas

para cada momento do seu cliente, etc.)

• Campanhas e promoções de captação de

novos alunos

• Impressos



EQUIPAMENTO

Rede

Aquisição dos equipamentos adequada ao plano de

negócio elaborado por nossa consultoria. Benefício de

Rede na compra dos mesmos.



PADRONIZAÇÃO 

ARQUITETÔNICA!

Padronização visual e adequação arquitetônica com custo reduzido.

Rede



PADRONIZAÇÃO 

ARQUITETÔNICA!

Rede



PROFISSIONALISMO E 

EXPERTISE DE MERCADO!

Rede

Seja nos seus primeiros passos, ou na conversão da 

sua academia, venha fazer parte de uma rede 

vencedora. Estamos aqui para orientá-lo.

NOSSA META É O SEU SUCESSO!

Seja um licenciado e usufrua dos nossos benefícios.



Rede

Modelo completo, a partir de 700 metros quadrados, 

com aulas coletivas, sala de bike indoor e Cross 

FitLife (área de treinamento funcional coletivo), 

além da possibilidade de ter piscina.



Rede

Modelo low cost da rede, a partir de 400 metros 

quadrados, com a possibilidade de sala de bike 

indoor e Cross FitLife (área de treinamento 

funcional coletivo).



Rede

Modelo que segue a tendência de mercado, de 

Cross Fit (Cross Training) e Artes Marciais, a partir 

de 200m2, com alta rentabilidade.
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