Benefícios
para os Franqueados
VOLL Studios
O Grupo VOLL é a maior
autoridade em Pilates no
Brasil, tendo formado
mais de 60 mil instrutores
em 12 anos de mercado.
Uma empresa sólida,
estruturada e com muita
experiência, sempre
oferecendo os melhores
serviços e respaldo para
os seus clientes.

Para a
Unidade VOLL
Os franqueados recebem todo o material no local do
Studio ou em sua casa, todo o material necessário
para a adequação do Studio, sem precisar entrar em
contato com diversos fornecedores e com um preço
muito abaixo do mercado!

Itens recebidos
4 aparelhos principais: Cadillac, Reformer, Step Chair e
Ladder Barrel da marca Metalife;
1 caixa do Reformer;
1 bola suíça de 65cm da marca LiveUp, Odin ou similar;
3 unidades de banda elástica, sendo uma na
intensidade fraca, uma unidade na intensidade média e
uma unidade na intensidade forte;
2 tonning balls de 2kg da marca LiveUp, Odin ou
similar;
2 overballs de 25cm da marca Acte, LiveUp ou similar;
2 latas de tinta de 3,6L na cor oficial VOLL PILATES
STUDIOS da marca Coral, Suvinil ou similar;
1 Bebedouro Refrigerado Eletrônico da marca Amvox
ou similar;
1 Painel interno de recepção com a Logo VOLL
PILATES STUDIOS;
1 TV de Led 32'' da marca Samsung, LG ou
similar.

Serviços de
Implantação
Acesso ao projeto arquitetônico padronizado da VOLL
PILATES STUDIOS;
Manual de Implantação do seu Studio;
Receber ou acessar os Manuais da Franquia, com os
procedimentos de montagem, administração e
operação da UNIDADE franqueada;

Serviços de
Marketing
Site da UNIDADE do FRANQUEADO dentro do site
oficial "VOLL PILATES STUDIOS" https://vollstudios.com.br/SUA_UNIDADE; e não
precisa ficar pagando hospedagem mensal.
Acesso a Plataforma de Marketing e Treinamentos da
VOLL PILATES STUDIOS;
Acesso a Plataforma “Área do Franqueado”.

Representante de Cursos
Presenciais Grupo VOLL
Direito de ser representante de vendas VOLL PILATES
GROUP, para revender cursos e produtos VOLL
PILATES, através da plataforma de representante,
recebendo comissão sobre cada venda de curso
presencial e 25% sobre cada venda de curso Online
VOLL.
O FRANQUEADO recebe 100% de reembolso do valor
dos Royalties sempre que receber o curso do Grupo
VOLL PILATES na sua UNIDADE.

Curso de Formação
em Pilates
Formação em Pilates pela Espaço Vida Pilates (Grupo
VOLL) ou 1 Bolsa 100% a outro curso da VOLL PILATES
caso já tenha a Formação em Pilates.
Dois cursos Online.

O que a franqueadora
permite?
Utilizar a marca para todas as atividades inerentes à
franquia, durante a vigência do contrato;
Incluir novos serviços e produtos dentro do ROL de
serviços e permitirá ao FRANQUEADO que inclua em
sua UNIDADE.
DESCONTO DE 50% na realização de qualquer curso
a VOLL, inclusive os funcionários do studio também
ganham esse desconto
DESCONTOS DE 25% na participação dos Eventos
do Grupo VOLL.

Eventos
VOLL 2022
Jornada Sul-Americana de Pilates - 27 a 29 de
maio de 2022 – Gramado / RS
Encontro Brasileiro de Pilates - 5 a 7 de agosto
de 2022 – Campinas / SP
Congresso Nordeste - 9 a 11 de setembro de
2022 – Recife / PE
COBRAFEF - 22 a 23 de outubro de 2022 – São
Paulo / SP
Meeting - 25 a 27 de novembro de 2022 –
Florianópolis / SC

Assessoria
de Gestão
Assessoria individualizada de Gestão
e Estratégias;
Treinamento para alinhamento do
Modelo de negócio aos padrões VOLL
Franquias;
Acompanhamento individualizado das
métricas da Unidade;
Parceria Premium Gympass;

Sistemas
de Gestão
Descontos exclusivos na adesão das plataformas: EVO,
Sistema Pilates e SeuFisio, representantes VOLL Studios.
Extras: DESCONTO DE 30% em qualquer orçamento
da FIXUP Manutenção de aparelhos de Pilates.

Parceria
Gympass

Acesso exclusivo de credenciamento no Gympass:
Você terá um link exclusivo da VOLL Studios para
o credenciamento da sua Unidade.
Atendimento com representante Gympass
exclusivo para a VOLL Studios:

Parceria
Gympass

Velocidade na implantação do seu Studio no
Sistema: No varejo, demoraria em torno de 2 meses
para inserção completa de um Studio no Sistema
GP. Conosco, sua Unidade tem efetivação no
Sistema em torno de 15 dias.
Repasse Gympass com vantagens exclusivas: Nosso
franqueado negocia junto a representante GP qual
pacote irá oferecer, baseado do valor de seu plano
semestral. O repasse final com a frequência do
aluno chega a 90% do valor do seu pacote!

OBRIGADO
Estamos à disposição em caso de dúvidas e mais
esclarecimentos! Entre em contato conosco para
outros detalhes.

