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1.INFORMATII GENERALE



Obiectivele companiei GYMFUTURE sunt stabilite pe o perioadă de 
trei ani și includ:
1. realizarea unei cifre de afaceri de circa 40000 RON in al 3-lea an de 
functionare;
2. creşterea cotei de piaţă până la 15%.
3. crearea unei clientele fidele, pentru a fi multumiti de serviciile oferite de 
firma noastra;
4. cresterea permanenta a calitatii serviciilor oferite clientilor.
Calitatea serviciilor: reprezinta principiul fundamental al politicii companiei 
pentru satisfacerea totala a cerintelor clientilor. Astfel dorim să arătăm că 
pentru noi calitatea serviciilor nu este un simplu obiectiv ci chiar condiția 
existenței și dezvoltării sale.



Puncte forte:
- experienta in domeniu - locatie bine amplasata;
- profesionalismul personalului;
- imagine buna pe piata;
- echipa de management cu experienta si unita;
- strategie de marketing eficientă;
- servicii variate si de calitate;
- raport pret/calitate favorabil.

Puncte slabe:
- lipsa categoriilor de aparate pentru tratamente speciale;
- lipsa unui bar in interiorul holului; - lipsa locurilor de parcare
proprii;
- trafic aglomerat din zonele de amplasare;
-limitarea operatiilor de amenajare datorita caracteristicilor
constructive ale blocului.

Analiza SWOT: 



Oportunități:
-posibilitati de a obtine fonduri europene nerambursabile acordate 
tinerilor antreprenori;
- creşterea macroeconomică prognozată;
-cadrul legislativ favorabil pentru întreprinderile de antreprenoriat 
social, dar și pentru întreprinderile mici și mijlocii;
- diversificarea serviciilor prin incheierea de colaborari cu 
nutritionisti si coachi cu experienta internationala.

Amenințări:
- deschiderea de noi săli de fitness în apropiere;
- practicarea de către concurenţă a preţurilor mici; - extinderea 
afacerii pe piata locala cu produse naturale pentru slabit; - program 
de lucru încărcat pentru persoanele din segmentul țintă;
-obiceiuri clasice, traditionale ale populatiei.



ORGANIGRAMA  GYMFUTURE 
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Caracteristici:

-personalul este subordonat direct conducerii firmei;
-structura se caracterizează printr-un număr redus de
componente structurale (poziţii, compartimente, niveluri
ierarhice) şi cu relaţii organizatorice în principal de autoritate
de tip ierarhic.
În acest caz, managerul trebuie să aibă atât cunoștințe
funcționale, cât și de management.
Avantajele structurii ierarhice:
-informatiile si decizia au un continut foarte clar si simplu de
aplicat; -permite comunicarea rapida;
-asigura unitatea in management;
-stabileste responsabilitatile fiecarui angajat;
-se reduce personalul functional;
-coordonarea si controlul se realizeaza direct de catre
conducere.



4. UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ȘI  
PROMOVAREA

SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Factorii legati de introducerea tehnologiei avansate se vor

concretiza in cadrul companiei noastre prin: diversificarea
serviciilor, ceea ce va include realizarea unui site web pentru a tine
clientii la curent cu programul, oferte, noutati in domeniu,
introducerea de noi activitati de aromaterapie, bai cu noroi, jacuzzi.
, sauna.



5. IDEEA DE 
AFACERE

Am făcut această sală pentru că vrem să ajutăm acei oameni
care chiar au nevoie de ajutorul nostru, ca și persoanele cu
dizabilități. Ei trebuie să lupte pentru viața lor și trebuie să facă tot
posibilul ei si familiile lor.
Încercăm să-i facem mai fericiți, ajutându-i sa se recupereze.

DACĂ VIATA ITI OFERA
LĂMĂI, FĂ O LIMONADA!



6. ESTIMĂRI FINANCIARE ŞI
FINANȚAREA NECESARĂ

Ca urmare a creșterii continue a cererii pentru serviciile unei săli de
fitness în condițiile unei capacități limitate, s-a decis deschiderea unui
sediu pentru a răspunde tendințelor pieței. Pentru desfășurarea
activității, compania consideră necesară deschiderea unei săli de
fitness, investiție care necesită 400.000 de lei. Scopul este de a
contracta un împrumut pe trei ani cu o dobândă de 8% pe an.

De asemenea, vrem să aplicăm pentru fonduri europene fără
rambursare, datorită faptului că suntem tineri antreprenori.



Potrivit unui studiu de piață, românii cheltuiesc în medie 8% din
venituri pentru a merge la o sală de sport. Conform statisticilor oficiale,
acest procent a fluctuat în ultimii 4 ani. Această tendință este explicată
de un raport elaborat de Agenția pentru Monitorizarea Tendințelor de
Consum ca efect al schimbării stilului de viață, al climatului economic și
al creșterii varietății ofertei existente pe piață.

În domeniul sălilor de sport, piața este în continuă creștere, tot mai
mulți oameni sunt preocupați de aspectul și condiția lor fizică. Cercetările
de piață arată că în ziua de azi tot mai mulți oameni merg la o sală de
sport, fie pentru a scăpa de kilogramele în plus, fie din cauza unor
afecțiuni medicale, fie pentru a petrece timpul liber sau la muncă plăcut
și relaxant, ca să țină pasul cu moda.



Piața țintă a produselor noastre este formată din persoane cu
vârsta cuprinsă între 3-75 de ani, cu probleme locomotorii sau
interesate de aspectul fizic sau au probleme de sănătate, din cauza
obezității, care locuiesc în zona Urziceni.
Compania va adapta serviciile la diversele cerințe venite de la noi
clienți. Dacă acest proiect va avea succes, se va lua în considerare
deschiderea unui al doilea birou. Scopul este de a oferi servicii de
calitate la un bun raport calitate-preț și fidelizarea clienților.



Elementele cheie ale acestui obiectiv sunt prezentate prin
strategia de marketing, care include mixul de produse.

Se va concentra pe trei elemente fundamentale: promovarea,
prețul și diversificarea serviciilor. Prețul pe care îl vom aborda este
nivelul concurenței, având în vedere niște reduceri pentru anumite
categorii de persoane precum studenți sau reduceri la
abonamente pentru clienții fideli. Astfel, vom acorda:
- 20% reduceri la abonamentele de fitness valabile de luni pana
vineri intre orele 7.30-16.00;
- 15% reducere pentru elevi și studenți;
-program special de reduceri pentru firme, abonamente colective.


