Passion
fullt engagemang
och

				

för

KVINNORS HÄLSA
är

HJÄRTA och SJÄL för

V Ä R L D S O M F AT TA N D E F R A M G Å N G
H I S TO R I A O C H F R A M G Å N G
Curves grundades för över 25 år sedan och är en beprövad affärsmodell som är speciellt
utformad för kvinnor och erbjuder en stödjande, välkomnande och säker servicemiljö
för att hjälpa våra medlemmar att nå sina mål, på fler än 3 500 platser i över 50 länder.

UPPDRAG OCH VÄRDERINGAR
Vilka Vi Är

Genom att stärka kvinnor och främja en vana med effektiv träning kommer
vi tillsammans att hjälpa oss själva och medlemmar att uppnå mål, ha en
bättre livskvalitet och förbättra den övergripande fysiska och emotionella
hälsan hos individer och samhällen.
Gemenskap av omsorg och stöd
Att verkligen bry oss om vårt samhälle och göra det möjligt för alla att förbättra sina liv genom
att skapa en positiv, säker, stödjande, uppmuntrande, rolig, icke-dömande miljö, där människor
kan övervinna utmaningar för att uppnå sina mål.
Integritet
Att göra det rätta även när ingen tittar. Hålla åtaganden, vidta åtgärder och ta ansvar för misstag
och åtgärda dem. Vara öppen, ärlig och agera på ett sätt som överensstämmer med vårt
uppdrag och värderingar.
Passion för service
Att konsekvent visa en passion och engagemang för att hjälpa andra att lyckas. Göra det bästa
för att förstå individuella behov och arbeta outtröttligt för att maximera resultaten.
Lagarbete
Att synergisera och arbeta tillsammans för att leverera framgångsrika resultat genom att
utveckla professionella samarbetsrelationer.
Omfamna förändring
Att ständigt hitta bättre sätt att göra saker på. Anpassa snabbt och hitta lösningar för förändring.
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3 500 klubbar
i över 50
länder

U T M Ä R K E L S E R O C H 		
			 E R K Ä N N A N D E N
Topp 5
Fitnessfranchise
i världen

Corporate Vision

Entrepreneur Magazine

Mest betrodda
Women’s Fitness
Franchise 2020

Bästa franchise
totalt sett
(2 år i rad)
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TRÄNINGSINDUSTRIN
Rätt Sektor

Rätt Franchise

“Träningsmarknaden och hälsan är inte bara på tapeten idag, utan
äntligen inser många vikten av fysisk aktivitet och sport.”

Curves är världsledande inom träning för kvinnor. Vi har hjälpt miljontals kvinnor att
komma i form, få styrka och hålla sig friska med ett 30 minuters program. Curves Träning
kombinerar styrketräning med konditionsträning och stretching. Styrketräning har länge

Trots fortsatta ekonomiska, politiska och sociala utmaningar uppvisade de flesta

varit den saknade länken i kvinnors hälsa, progressivt motstånd stimulerar musklerna

europeiska marknader tillväxt under 2019, drivs vidare av klubböppningar och pågående

att hålla sig starka och fasta.

innovation.
Dessutom ser beslutsfattare som regeringar och sjukförsäkringsbolag på EU-nivå och
i olika länder vikten av att uppmuntra människor att bli mer aktiva. Träningssektorn kan
spela en viktig roll i utvecklingen mot ett hälsosammare samhälle på lång sikt.

Vår utrustning är utformad med tanke på säkerhet, enkelhet och effektivitet, och har Curves
Smart, ett datoriserat personligt coachningssystem som ger direkt feedback, vilket förbättrar
medlemmens resultat
Curves-appen binder samman Curves-gemenskapen. Medlemmar kan träna hemifrån, delta i
utmaningar, ansluta bärbara enheter för att spåra deras framsteg och hänvisa sina vänner direkt
från appen. Curves Träning expanderar utanför cirkeln. Medlemmar kan vara med dagligen, live,
coachledda träningspass eller komma ikapp med träningspass på begäran via Curves-appen.

Antal
träningsklubbmedlemmar:

Medlemstillväxt:
Träningsklubbar

Med Curves Hemmatränings-medlemsalternativ kan medlemmar som inte har en fysisk
klubb i närheten bli medlemmar och ansluta till en Curves-coach. Ta emot coachning från en
etablerad och framgångsrik gemenskap av omsorg och stöd.
Viktigast av allt är att Curves är en gemenskap av kvinnor som ger andra möjligheten att
förbättra sin livskvalitet och uppnå sina hälso- och träningsmål i en trygg, välkomnande och
bekväm miljö.

Genomsnittlig
medlemsavgift
per månad
(brutto):

Totala intäkter:

Rätt Modell

Curves har återuppfunnit sig själv, tillbaka till grunderna, med stöd av framgångarna av
Japans förvaltning och investeringar
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Friskrivningsklausul: information hämtad från Deloitte 2020 European Health & Fitness Market Report

Investeringsmöjligheter
5-åriga
för singel och
franchiseavtal
multiklubbar

Beprövade
affärs KPI:er
(nyckeltal)

Återkommande
månatliga intäkter
via direktdebitering

Kontinuerligt
affärsstöd
och utbildning
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VÅRT ENGAGEMANG FÖR DIG
Curves är en gemenskap av omsorg och stöd. Vårt dedikerade drift-, marknadsföringsoch IT-team kommer att fortsätta att stödja dig och kommer att vägleda dig genom hela

Ö PPN I N G

FÖ R E Ö PPN I N G

din Curves-resa, som täcker alla områden för att driva ditt företag.

Guidad försäljningsprocess
Från det ögonblick du uttrycker intresse, till det officiella köpet av din klubb, kommer du
att få fullt stöd av vårt kunniga säljteam.
Stiftelsespecialist
Våra stiftelsespecialister tillhandahåller en helt guidad och omfattande utbildning och
arbetar direkt med dig för att förbereda inför din stora premiär, vilket säkerställer att du
når en framgångsrik öppning.

Affärsutvecklingschef (BDM)
Du kommer att ha din egen erfarna BDM som din viktigaste kontaktpunkt. Din BDM
kommer att stödja dig genom alla aspekter av att driva din klubb, stödja dig på bästa sätt
och ge dig de verktyg som behövs för att maximera ditt företags framgång.

E F T ER ÖP P NI N G

Regelbundna utbildningsmöjligheter och uppdateringar
Vi arrangerar regelbundna personliga och onlineutbildningar och företagsuppdateringar
till alla franchisetagare, vilket säkerställer att alla är uppdaterade och fungerar med
högsta standard – vilket stärker vårt varumärke.
Marknadsföringsstöd och Material
Vårt marknadsföringsteam är alltid redo att ge en hjälpande hand. Som standard
erbjuder vi också:
1.
Regelbundna utbildningar för att förbättra inom alla marknadsområden
2. Digital reklam via våra nationella sociala mediekanaler
3. Månatliga marknadsföringsmaterial
4. Månatligt innehåll på sociala medier
5. Detaljerad marknadsföringsplanerare och kalender för sociala medier
6. Curves Social - en gratis plattform för hantering av sociala medier
Online Support
Vårt omfattande Curves Online Bibliotek tillhandahåller en omfattande mängd
information, resurser och utbildningsmaterial.
Beprövade affärs KPI:er (nyckeltal)
Våra beprövade KPI:er tillhandahålls för att säkerställa att alla klubbar har den högsta
standarden. Vi erbjuder regelbunden utbildning i alla aspekter av våra KPI:er, så att du till
fullo förstår mätvärdena och kan bedöma de områden som ska förbättras.
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MER ÄN BARA ORD!
Framgångshistorier

Meddelande från Joanna Dase

Sr Director International Operations / COO Curves Europe
Curves ger möjligheten att kombinera eget företagande med en
kärlek till att hjälpa människor att uppnå sina mål, vars omvandling
ofta sker genom att uppnå sin kondition och i förlängningen deras
välmående-mål, som i sin tur ofta stöter på andra utmaningar
som förbättrar deras liv, sin familj och ett större samhälle.
Det är särskilt givande att arbeta med något du brinner för, där
ju mer bra du gör för människor innebär potentialen för mer
ekonomisk framgång.

Medlemmar:
”Jag
presenterar och
rekommenderar Curves
för alla mina vänner: det
här är konceptet som passar
kvinnor bäst och det är också
det enklaste, snabbaste och
mest effektiva. Curves har
varit ett mirakel för mig ”
Anne, Frankrike

”Det är kombinationen av flera faktorer som gör
detta till en unik träning. Professionell personal,
utmärkt förberedelse, stor harmoni mellan
kollegor, uppmuntran under träningspass, lätt
att följa och inte “svårt att memorera” rutiner,
noggrann uppmärksamhet gentemot kunder,
underhållning och utbildning. Varje kvinna kan
delta oavsett ålder och resultaten garanteras. Det
är inte ett gym. Det är mitt andra hem.”
Carmen, Italien
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”Jag tror
verkligen att det
bästa beslutet jag
någonsin tagit var att börja
på Curves. Jag berättar för
alla mina vänner om det och
jag har fått fler vänner genom
Curves och klasserna, vilket
är mycket motiverande.”
Fiona,
Storbritannien

Dessa är utdrag från deras personliga berättelser, för att se deras fullständiga berättelse och många fler, besök www.curves.eu/se

Franchisetagare:
”Jag fick möjligheten att köpa en klubb för fyra år sedan, vi var
tvungna att bygga om ett sammansvetsat team som har gjort det
möjligt för oss att bygga upp mer än 600 medlemmar! Curves är
ett stort äventyr eftersom det framför allt är en
community och jag är glad över att kunna hjälpa
kvinnor att förbättra sitt liv, sin hälsa och stärka
deras självförtroende, allt tack vare vårt unika
och mycket effektiva träningsprogram. Jag
är också stolt över att få vara en del av Curves
-franchisen eftersom den ständigt utvecklas.
Mer än ett jobb – en passion!”
Julie, Ägare av Curves Douai, Frankrike
”Den 1 december 2017 blev jag ny ägare
[av Curves Magherafelt]. Det var en
enorm förändring. Jag bara älskar
att arbeta direkt med människor.
Nu befinner jag mig i en miljö där jag
interagerar med kvinnorna hela tiden,
men ännu viktigare vet jag att jag hjälper

kvinnor att förbättra sin hälsa, både nu
och på lång sikt, vilket jag verkligen får
mycket tillfredsställelse från. Jag vet
som medlem på Curves och nu som
ägare att Det fungerar!”
Donna, Ägare av Curves Magherafelt,
Nordirland

”Det mest spännande ögonblicket är öppnandet
av ett nytt gym! Spänningen att se så många
kvinnor anlända som inte vet något om
Curves och är nyfikna och uppmärksamma
under konsultationer. Och se hur deras
ögon vidgas när de inser att … det är sant!
Det är bara ett gym för kvinnor! Det är en
gemenskap för kvinnor!”
Marco, Multiklubb-ägare, Italien

”Jag hade arbetat som coach i många år och
min dröm var alltid att äga min egna klubb.
Sedan kom pandemin. Jag tänkte att en
global pandemi inte behövde hindra
mig från att uppnå min dröm. Jag
visste att Curves var en nödvändighet,
både för mig och för alla andra kvinnor
som hade varit inlåsta i månader och
försummat sin fysiska hälsa och påverkat
deras mentala hälsa.

Träning är nu viktigare än någonsin för att
stärka vår hälsa och återgå till rutiner. Sedan
öppnandet finns det redan många
kvinnor som har ändrat sina vanor,
kroppar och förbättrat sitt fysiska
tillstånd. Jag uppnår redan mina mål
genom att ge tillbaka livet till kvinnor
som behövde en plats att gå till och att
ha en coach vid sin sida för att hjälpa dem.”
Diana, Mostoles Spanien
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N Ä S TA S T E G
Ansök
För att påbörja din Curves-resa inbjuder vi dig att välja ett av dessa enkla
steg för att göra en första förfrågan. Vi kommer då att kontakta dig för
att ordna ett möte.

Hitta oss
Följ oss
GÅ MED OSS

E-mail – tmcfee@curves.eu
eller ring – 07540 663141
Besök www.curves.eu/se och fyll i onlineformuläret

Träffa oss
Var med oss på ett möte för att lära dig mer om affärsmöjligheterna
med Curves!

Välkommen till Curves
Slutför ditt pappersarbete för att bli en Curves-franchisetagare

Utbildning & Support
Kom i kontakt med din Curves Specialist och börja din omfattande
utbildning, med full support, för att förbereda din framgångsrika
Premiäröppning!

Din Premiäröppning
Vi kommer att stötta och vägleda dig genom din Premiäröppning och
därefter!

@CurvesSverige
Curves Europe
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@Curves.Sverige
@SuzyStrength
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När du gör det till

DITT ARBETE

att hjälpa kvinnor kan
VARJE DAG vara

extraordinär

