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Jei dar tik svarstote apie nuosavą verslą, jau esate 
tinkamame kelyje. Jaučiate, kad galite padaryti daugiau, 
užkopti aukščiau, o samdomas darbas Jus riboja. Kad ir kiek 
veiklos sričių ar įmonių bepakeistumėt – nuolat jaučiatės 
pančiuose. Mes Jus suprantame, mes taip pat ten buvome.
 
Nuosavas verslas suteikia daugiau galimybių tapti turtingu ir 
finansiškai saugiu. Nėra ribos kiek galite uždirbti. Dalis sėkmės 
priklauso nuo Jūsų kūrybiškumo ir noro dirbti, bet pagrindu 
išlieka protingas investavimo ir partnerių pasirinkimas.

Siūlome kurti verslą, kur Jus suptų išmonės nestokojančių, 
inovatyvių, energingų, viską pasveriančių ir paskaičiuojančių 
profesionalų komanda - kuri turi ne tik išteklių ir galimybių, 
bet ir didžiulį norą bei entuziazmą teikti Jums pagalbą 
kiekviename svarbiame žingsnyje, kelionėje savo
svajonės link.

                                                              Pagarbiai,
                                              Roll SPA komanda

SVAJONĖ TURĖTI VERSLĄ

Jūsų ėjimas.
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    KĄ MES SIŪLOME?

Roll SPA – sėkminga 
frančizės pagrindu 

veikianti lieknėjimo 
ir kūno stangrinimo 

sistema. 

Suprantamas verslo 
modelis ir minimalios 

investicijos.

Mūsų tikslas –
Jūsų svajonės 

įgyvendinimas!

Jums reikia tik noro 
turėti savo RollSPA 
verslą. Įgyvendinti 

padėsime! 

KERTINIAI ELEMENTAI

Kaip ir bet koks kitas sėkmingas verslas, Roll SPA pirmoje 
vietoje savininkui neša pelną. 

Ne veiklos sritis formuoja prestižą. Jis pirmiausia 
priklauso nuo vertybių. Kai kompanijos siūlomos 
paslaugos efektas yra akivaizdus,  ji automatiškai tampa 
prestižine.

Mes rūpinamės įranga, darbuotojų apmokymu, 
konsultuojame patalpų klausimais ir suteikiame 
visokiariopą pagalbą Jums startuojant ir vystant savo 
verslą.

PELNAS

PRESTIŽAS

PALAIKYMAS



 SĖKMĖS FAKTORIUS

Nėra investavimo 
rizikos, nes 

pagrindžiamas 
investuojamos 

sumos ir pajamų 
santykis (ROI)
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PAGRINDINIAI KOMPONENTAI

Itin maža pradinė investicija

Ideali industrija
Dabar, labiau nei bet kada anksčiau, žmonėms reikia subalansuotos mitybos ir reguliaraus 
fizinio aktyvumo. Sporto klubų ir sveikatingumo industrija siekia yra 30 bilijonų €

Tinkama koncepcija tinkamu metu
Dėl nuolaitinio sėdėjimo darbe, automobilyje, namuose – sutrinka limfotaka. Tuomet 
dažnas pradeda jaustis prasčiau, sirgti dažniau ir stambėti “iš oro”, nors nieko 
nevalgo.Roll SPA sistema išsprendė visas šias problemas.

Verslo valdymas ir kontrolė
Ne paslaptis, kad net geriausi planai gali būti iškraipomi, todėl kontrolė būtina, įgyvendinant 
bet kokius verslo planus. 

Nesudėtingas verslo modelis
Nustatyta paprasta, bet specifinė Roll SPA verslo modelio “formulė”, kuri užtikrina naudą 
kiekviename modelio etape, kad būtų aišku, kur gali būti uždirbami ir prarandami pinigai 
ir kokį poveikį tai turi.

Akivaizdus efektas
Matomas ir dokumentuojamas efektas užtikrina pastovų klientų srautą ir pasitenkinimą. 
Patenkinti klientai automatiškai generuoja dar didesnį naujų klientų ratą.

Lyginant su kitais tradiciniais verslais, Roll SPA pradinė investicija yra net keliais kartais 
mažesnė. Vidutinė suma, su kuria galite pradėti Roll SPA verslą siekia vos 15000 €
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MŪSŲ “ARKLIUKAS”

2 - 4 vienetai

Roll

plotas 35 -40 kv.m. arba VIP po 5-6 kv.m.

1 - 2 vienetai

Vibro plokštė
rekomenduojamas naudingas plotas 2-3 
kv.m. atliekant įvairius pratimus

STANDARTAS
rekomenduojamas minimalus standartinis 

sąstatas

60 minučių viso kūno treniruotė:
vienu metu vykstantis išmanus sportavimas ir aparatinis viso kūno masažas.
Puiki alternatyva arba priedas reguliariai sporto salei!
Vidutinė investicija – 15000 €

ITIN MAŽA PRADINĖ INVESTICIJA

1 - 2 vienetai

Presoterapija

atskira 10-15 kv.m patalpa

1  vienetas

Infra pirtis
rekomenduojamas naudingas plotas 
2-3 kv.m. atliekant įvairius įsitempimo 
pratimus arba tiesiog šildant kūną.

VIP
rekomenduojama įranga VIP klasės Roll 
SPA salonui

Verslo kvadratiniam metrui kaštai yra itin maži, nes nereikia didelių 
patalpų  nuomos.
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60 min. bėgimo 200 atsilenkimų 30 min. jogos
60 min. važiavimo 

dviračiu
30 min. plaukimo

GERIAU, NEI SPORTO KLUBAS

Tinkama sportuojantiems, 
nereguliariai sportuojantiems 
ir iš viso nesportuojantiems. 
Lyginant su sporto klubais, 
mūsų sistema yra išmanesnė, 
o rezultatas - greičiau 
pasiekiamas

KONCEPCIJA

GERIAU, NEI SPA

lyginant su SPA, Jūsų klientai 
vienu metu gauna grožio 
ir sveikatinimo naudą - dėl 
išmanaus sporto, masažo ir 
atsipalaidavimo malonumo.

IDEALI INDUSTRIJA

AR JŪS NORITE TURĖTI SAVO VERSLĄ?

Jau seniai svajojate apie savo nuosavą verslą, išsivadavimą iš biurokratinių griaužtų, laisvę spręsti, 
pasirinkti, valdyti savo pinigų srautus ir dienotvarkę, bet... Abejojate, ar pavyks, ar pradėsite tinkamoje 

vietoje, tinkamu metu, ar pasirinksite tinkamą verslo modelį, galiausiai - ar užteks pinigų pradinei 
investicijai? Išsklaidykime šias abejones kartu.

KAŠTAI DARBUOTOJAMS

Profesionalaus darbuotojo samdymas, verslui 
iššaukia didžiules sąnaudas. Jeigu norėtumėt 
atsidaryti sporto klubą – didelę sumą pinigų 
išleistumėt trenerių atlyginimams. Jei norėtumėt 
atsidaryti SPA saloną - ne ką mažesnę sumą 

išleistumėt masažuotojams.
Roll SPA 1 darbuotojas gali dirbti su 15 klientų 
vienu metu. Išmanios sistemos dėka, Jūs niekada 

nepriklausysite nuo darbuiotojo. 

METODIKA

Efektą lemia ne aparatai, o technologiškai paruošta 
sistema. Vartotojui draugiška aplinka - individualūs 
vizualizuoti procedūrų protokolai pagal figūrų tipus.

Formuojamas klientų srautas.
Lankomumo sumažėjimas jaučiamas tik nuo liepos 

vidurio iki rugpjūčio 1-os savaitės.

ATSIPERKAMUMAS

Pastoviai gausus klientų srautas dėka efekto ir 
žemos paslaugų kainos.

DOKUMENTAVIMAS

Efektas yra dokumentuojamas kūno apimčių ir 
svorio matavimais, kūno stangrumo pokyčiais.
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PINIGŲ SRAUTAS

Kontrolė – be jos neapsieina 
nė vienas verslas. Roll SPA – ne 
išimtis. Šis procesas užtikrina, 
kad veikla būtų vykdoma 
skaidriai, pagal planą ir visi iš 
klientų gaunami pinigai ateitų į 
kompanijos iždą.

Planavimo etape yra nustatomi 
tikslai, pasirenkamas veiklos 
kelias, o kontrolės funkcija 
padeda vadovui išlaikyti visą 
organizaciją tame kelyje, kuriuo 
buvo pasirinkta eiti. Kontrolės 
funkcija leidžia vadovui nuolat 
sekti, kaip vyksta įvairūs procesai, 
ar nenukrypstama nuo plano.

Svarbi kontrolės proceso dalis 
– atsiradus poreikiui (pavyzdžiui, 
nukrypus nuo standartų, pakitus 
aplinkos veiksniams ir pan.), 
imtis korekcijų.

VERSLO VALDYMAS IR KONTROLĖ

Vaizdo
kameros

Dvigubas įrangos 
naudojimo 
laikmatis

Mobili ir 
stacionari 
programinė 
įranga

Patvirtinta 
registracijos 
sistema
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VERSLOMODELIS

PAJAMŲ SRAUTAS
Vidutinė procedūros kaina (6 €)
x
4 procedūrinės vietos
x
12 darbo valandų
=
PAJAMOS

PAJAMOS PER MĖNESĮ

288 € 70% klientų srauto = 200 €
per dieną

X
26 dienos= 5200€ per mėnesį

INVESTICIJOS, ATSIPERKAMUMAS IR PELNAS

INVESTICIJA
18-50m2 jums priimtino interjero patalpų nuoma

Jūs/1 darbuotoja/2 darbuotojos 

Įranga: 1 etapas: profesionalios serijos limfodrenažinis Roll, profesionalios serijos 10G 
Vibro Plokštė

2 etapas: Kompresinė terapija 

Detalizuota investicija pateikiama pilnoje Roll SPA  verslo sistemos versijoje.
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EFEKTAS

EFEKTAS PRIKLAUSO NUO FIGŪROS TIPO

JAU PO PIRMOSIOS PROCEDŪROS PASTEBIMAS REZULTATAS

Pastovių procedūrų metu pasiekiamas rezultatas yra ilgalaikis:

TOKSINŲ šalinimas
Energijos, Darbingumo, Ramaus miego ATGAVIMAS

Emocinė PUSIAUSVYRA
Libido SUŽADINIMAS

Svorio, Apimčių, Streso, Celiulito MAŽINIMAS
LIEKNESNIS IR STANGRESNIS kūnas

Probleminių zonų KOREKCIJA pagal figūros tipą
Patinimo MAŽINIMAS

Strijų LYGINIMAS
Žarnyno darbo STABILIZAVIMAS

Odos būklės (stangrumo ir elastingumo) , Kraujotakos, 
Limfotakos, Raumenų tonuso GERINIMAS

Plataus ligų spektro PROFILAKTIKA, Imuniteto
STIPRINIMAS



www.RollSPA.com
egis@genomas.lt

Facebook: ROLL SPA
+370 69801166


