هایپوکسی ...یک مدل کسب و کار موفق
هدفمند ترین روش جهانی برای داشتن اندامی زیبا در صنعت تناسب اندام

به سوی موفقیت

در یک کسب و کار جهانی!

صمیمانه به شما تبریک میگوییم که قصد کردید شریک تجاری هایپوکسی ایران باشید.
تصور کنید به وسیله یک تکنولوژی برتر جهانی مثل هایپوکسی ،خدمات رسانی به مردان و
زنان ایرانی و کمک به آنها در دستیابی به سبک سالمتر زندگی ،چه لذتی خواهد داشت...
مطمئنا در این مرحله از تحقیقاتتان در مورد هایپوکسی به این نتیجه رسیده اید که هزاران
مشتری هایپوکسی فقط در ایران ،با استفاده از این سیستم ورزشی مدرن ،به نتایج چشمگیر و
قابل توجهی رسیده اند .و همانطور که میدانید ،برد مشتری ،برد ماست.
ما از دریافت درخواست نمایندگی شما بسیار خرسندیم و بسیار مشتاقیم تا بتوانیم شما را با
تکنولوژی برتر و برند قدرتمند هایپوکسی ،فرصتهای سوددهی و اعطای نمایندگی آن در داخل
ایران ،آشنا کنیم .پس از بررسی این اطالعات شما آماده جلسه ای هستید که شما را به داشتن
یک استودیو هایپوکسی سوق میدهد.
پس مجالی برای درنگ کردن وجود ندارد...

مقدمه
آشنایی با هایپوکسی ایران  -اسلیم فکتوری

مجموعه تناسب اندام و زیبایی اسلیم فکتوری ،از سال  1389با سه شعبه فعال در تهران ،در حال خدمت
رسانی به بانوان تهرانی در زمینه تناسب اندام و سالمتی بوده است.
ارزشهای اسلیم فکتوری
تعهد ما تنها به الغری و تناسب اندام افراد محدود نمی شود .ما در اسلیم فکتوری خود را ملزم میدانیم که با
تغییر سبک زندگی افراد به سبکی سالمتر ،قدم کوچکی در راستای بهبود شرایط زندگی افراد ایجاد کنیم.

ارتقا
بهبود
پیشگیری

سطح سالمت زندگی افراد
• وضعیت تغذیه ،سوخت و ساز بدن
• بهبود روند تفکر خانمها نسبت به
خودشان و اندامشان
از بیماریهای روحی ،روانی و جسمی که
عامل آن اضافه وزن می باشد.

• افراد در کوتاهترین زمان ممکن به سالمتی و تناسب نسبی برسند
• سرویس دهی متفاوت در سطح جهانی
• حمایت افراد در باال رفتن سطح آگاهی و حمایت در روند کاهش وزن و سایز
• صداقت در ارائه خدمات
• اهمیت به منابع انسانی و تیم اسلیم فکتوری

افتتاح اولین شعبه صاحب امتیاز هایپوکسی در
مجتمع نارون نیاوران  40 -مشتری در سال

1998
1377

تولد هایپوکسی در اتریش .تا به امروز دفاتر
مرکزی هایپوکسی و مرکز آن در سالزبورگ
اتریش باقی مانده است.

1389

2011

1390

• شرکت در نمایشگاه زیبایی
• اسپانسر هفته نامه سالمت به مدت یک سال همراه
با قرعه کشی هفتگی .جایزه یک میلیون تومان کمک
هزینه استفاده از هایپوکسی
• افتتاح دپارتمان صورت
•  200مشتری در سال

افتتاح دپارتمان ماساژ

2010
2012

1391

• تبدیل شدن شعبه شهرک غرب به استودیو
منحصر به فرد هایپوکسی
• اسپانسر جایزه نفر اول مسابقه اسکی بانوان
برگزار شده توسط اتاق بازرگانی اتریش و آلمان

1393

• اسپانسرینگ مسابقه خیریه اسکی برگذار شده
توسط اتاق بازرگانی اتریش و آلمان
• افتتاح شعبه سوم در مدرن الهیه تهران

1393

2013

• تبدیل شدن به نماینده انحصاری هایپوکسی در
ایران
• برنده جایزه  best business practiceسال از اتاق
بازرگانی اتریش ( بهترین شریک تجاری)
• ثبت ورزشی هایپوکسی در ایران
• ثبت قانونی باشگاه تناسب اندام هایپوکسی در ایران
• بیش از  1000مشتری در سال

• افتتاح شعبه اسپا شهرک غرب
• تغییر مکان شعبه نیاوران به محلی بزرگتر

2014

1395

2015

2016-17

1396

فرم دهی به اندام با هایپوکسی:
سود رسانی به شما و مشتری هایتان!

تمرکز روی فرم دهی به اندام

خوش اندام بودن تقریبا برای همه مهم است .با این حال این موضوع برای بعضی افراد بیشتر از
نظر زیبایی مهم است تا از نظر سالمتی.
برخالف آنچه که ادعا می شود ،بسیاری از ورزش ها و رژیم ها و متدهای کاهش وزن ،در نقاط
مشخصی از بدن چربی سوزی انجام نمی دهند.
به این دلیل است که هایپوکسی تا این اندازه منحصر به فرد است .هایپوکسی اولین وسیله ورزشی
ثبت اختراع شده است که باعث از بین بردن چربی های سرسخت در نواحی مختف بدن میشود.
هایپوکسی به عنوان پیشرو و مبتکر این صنعت ،در بیش از چهل کشور دنیا ،به صدها هزار
مشتری رضایتمند خدمات ارائه داده است.

نمای کلی هایپوکسی
از مبتکر تا پیشرو

هایپوکسی با ترکیب ورزشهای هوازی کم فشار
با فناوری نوآورانه و پیشرفته وکیوم ،چربی
های سرسخت پایین تنه را هدف قرار میدهد.
این اولین تکنولوژی موجود در بازار است که
دارای گواهی ثبت اختراع است .جای تعجب
دارد که در کمتر از ده سال ،هایپوکسی از یک
تازه وارد به یک پیشرو در بازار این کار تبدیل
شده و اکنون یک شرکت سرشناس است .متد
هایپوکسی در هر پنج قاره و در بیش از چهل
کشور دنیا با موفقیت مشغول به کار است.

حقایق
• اولین متد ثبت شده برای کاهش چربی هدفمند
• موفقیت جهانی از سال  1998و پیشرو بازار در
بیش از چهل کشور
• روش علمی ثابت شده برای کاهش وزن
• بسیار موثر ،کیفیت فوق العاده و کامال ایمن
• بیش از صدها هزار مشتری رضایتمند در سراسر دنیا

دکتر نوربـرت اگـر :منبع الهام
در سال  ،1997دکتر اگـر ،موسس
هایپوکسی مقصودی مشخص در
ذهن داشت:
کاهش وزن هدفمند از طریق
ترکیبـــی منحصر به فـرد از
وکیوم تراپی و ورزشهای مرسوم.
او بعـد از بـیست سال تجـربه
در بازار تنـاسب انـدام ،بـه نتایج
برتری در زمینه تـرکیب ورزشهای
هوازی مرسـوم با تکنولوژی
منحصر به فرد وکیوم دست یافت.
روشـی انـقـالبـی بــرای
فــرمــدهـی بـه انــدام.
اینگونه بود که روش هایپوکسی
متـولد شد.

هایپوکسی  3برابر موثرتر از ورزش معمولی
چون شما انتخاب میکنید در کدام موضع از بدن چربی سوزی انجام خواهد شد.

فرمدهی به اندام
یک پیشنهاد سودآور

فرصت های مالی و توجیه اقتصادی
مشتری ها برای رسیدن به اندام دلخواه خود تالش میکنند!
زیبایی ،بازاری رو به رشد
امروزه دائما افراد بیشتری در زمینه زیبایی سرمایه
گذاری میکنند .غیر معمول نیست که افراد برای
رسیدن به بدنی زیبا ،تحت عملهای جراحی
کشیدن صورت ،لیپوساکشن و تزریق بوتاکس
قرار بگیرند .بازار زیبایی ،بازاری بسیار پر رونق
و سودآور برای فعالیت است .ارزش بازار خدمات
و محصوالت مربوط به کاهش وزن و رژیمهای
غذایی،در سال  2018با حدود  50درصد رشد
نسبت به سال  2010به مقدار  720میلیارد دالر
رسیده و پیش بینی ها گواه بر رشد سریع این
کسب و کار است.

جایگزینی طبیعی برای
جـراحـی زیـبـایـی !
ترس از جراحی زیبایی بی دلیل نیست.
جراحی هزینه بر ،همراه با ضرر و زیان
جانبی زیاد (مثل ریسک عفونت) بوده و
معموال نتایج بدست آمده با آنچه انتظار
میرفته بسیار متفاوت بوده است .از سویی
دیگر هایپوکسی روشی است کامال طبیعی
و ایمن .نتایج سریع حاصل شده و کاربران
معموال فقط در  6هفته میتوانند تا  2سایز
کاهش سایز کمری داشته باشند.

نظرسنجیها نشان میدهند که
•  75درصد جمعیت جهان از اندام خود راضی نیستند
و مایل هستند که ظاهر فیزیکی خود را بهبود
ببخشند .با این حال اکثر این افراد از جراحیهای
زیبایی ترس دارند .بنابراین واضح است که پتانسیل
بسیار باالیی برای هایپوکسی وجود دارد.

مشتری جذب کنید .مشتری حفظ کنید!
هایپوکسی رویکردی طبیعی به زیبایی است .تراپی
منحصر به فرد و موثر هایپوکسی ،نه تنها باعث
جذب مشتری های جدید میشود ،بلکه مشتری های
موجود را نیز به استودیو وفادارتر میکند .مشتریان ما
برای دقت و کارایی برنامه هدفمند هایپوکسی ارزش
باالیی قائل هستند .این منفعتی است که هیچ روش
الغری دیگری نمیتواند تضمین کند.
بزرگترین برش کیک برای شماست!

نمودار نشان دهنده تعداد افرادی که از اندام خود ناراضی هستند.

29 %

71 %

افرادی که از جراحی میترسند و به دنبال روشهای سالم هستند.

افرادی که جراحی را در نظر میگیرند

نیاز بازار ایران به صنعت تناسب اندام
با توجه به آمارهای ساالنه بدست
آمده ،در ایران یک سوم جمعیت
یعنی  25میلیون نفر دچار
اضافه وزن و چاقی هستند.
که  43درصد آنان را مردان و 57
درصد را زنان تشکیل میدهند.
در بین استانها استان تهران و
مازندران چاق ترین و کرمان و
سیستان الغرترین استانهای ایران
هستند .کشور ما در رده بندی
فوربس در مکان  77ام از لحاظ
چاقی قرار گرفته است و تقریبا 53
درصد مردم ما بر اساس ارزیابی
مجله فوربس اضافه وزن دارند.

یک مشارکت موفق
پشتیبانی از صفر تا صد

باشگاه های هایپوکسی ،یک سرمایه گزاری پر
سود هستند .آنها بر اساس یک مفهوم اساسی،
همراه با یک برنامه پشتیبانی همه جانبه ارائه
می شوند .تیم هایپوکسی تمام نواحی مربوط به
آموزش مربیان هایپوکسی تا توسعه بازاریابی
موازی را پشتیبانی میکند.

هایپوکسی به نظارت نزدیک و دقیق اپراتورهای خود
افتخار میکند .پشتیبانی درجه یک در همه زمانها در
دسترس است تا به راحتی بتوانید از مشاوره فنی مربوط
به هایپوکسی در تمام جنبه ها استفاده کنید .ما با منابع
و تیم پشتیبانی متعهد ،قادر هستیم که از عملکرد کارآمد
واحدهایمان و رضایت مشتری اطمینان حاصل کنیم.

بررسی اجمالی عملکرد
• تجزیه تحلیل دقیق بازار

• مشاوره و مساعدت در برنامه ریزی دقیق برای استودیو
• آموزش و نظارت جامع

• ارائه وسایل الزم برای کار و ارتباط
• اجرای یکپارچه تالشهای تبلیغاتی

•گارانتیوخدماتپشتیبانیبازمانپاسخگوییسریع
• طرحهای بازاریابی هماهنگ

راه حل مناسب برای هر مشکل

متد هایپوکسی با ارائه راه حل مناسب برای هر ناحیه مشکل دار ،نتایجی سریع و ماندگار بدست می آورد .با هایپوکسی
شما به طور موثر میتوانید پهلوها ،شکم ،پاها ،باسن و پوست خود را به بهترین فرم در بیاورید .تمام دستگاههای
هایپوکسی به شکل جذابی طراحی شده اند تا تکنولوژی پیشرفته و جدیدترین کارکردهای کامپیوتری سیستم را به
نمایش بگذارد.
با استفاده از محاسبه گر متابولیکی هایپوکسی ،اطالعات مربوط به مقدار مصرف شخصی کالری و متابولیسم چربی
مشخص شده و در نهایت یک برنامه غذایی مشخص و فردی برای دوره استفاده از هایپوکسی طراحی میشود.
از طریق مطالعات گسترده و تماس فردی با کاربران ،هایپوکسی تضمین میکند که تمام نیازهای مشتری به خوبی پاسخ
داده خواهند شد.

چرا همکاری با هایپوکسی ایران را انتخاب کنیم؟
بازار داغ
تناسباندام
در ایران

تکنولوژی
برتر و موثر

تضمین
سالمت

بازگشت
سریع
سرمایه

پشتیبانی
کامل

استراتژی
مارکتینگ
گسترده

مدلتجاری
ساده
وهدفمند

طراحی
اندام
بدونعارضه

لوکس و
خاص بودن
خدمات

فرصتهای بالقوه درآمدزایی:

تکنولوژی نوآور
دستگاههای هایپوکسی

مروری کلی بر دستگاه های هایپوکسی
روش منحصر به فرد هایپوکسی از  4دستگاه ثبت شده تشکیل شده است که با ترکیب سه عنصر خال ،فشار و
ورزش هوازی ،با موفقیت کامل نقاط مشکل دار اندام مردانه یا زنانه را هدف قرار میدهد.
در کتابچه اعطای نمایندگی هایپوکسی ایران ،مفهوم کاملی از روش هایپوکسی در اختیار متقاضی قرار میگیرد تا
شما بتوانید قبل از تصمیم گیری اشراف کاملی به تمام موضوعات داشته باشید.

Vacunaut
هدف:

چربیهای سرسخت در

شکمپهلوفشار مثبت و منفی
هر سطحی از
آمادگی بدنی
زمان تمرین30 :
دقیقه

HDC
تسریع در روند
کاهش:
 سلولیت پف و ورم ناهمواری سطحپوست

احتباس مایعات زیر سطح
پوست را کاهش میدهد

سیستم لنفاوی را
تحریک میکند
فشار مثبت و منفی
به صورت منفعل
و بی تحرک
جهت تسریع نتایج
زمان 20 :دقیقه

S120

L250

هدف:
چربیهای سرسخت در
زیر شکمپهلوباسن رانها پایین کمرسلولیت سرسخت را
هدف قرار میدهد
بازه های وکیوم و فشار
تسریع روند بازپروری
بدن
فشار مثبت و منفی

هدف:
چربیهای سرسخت در
زیر شکمپهلوباسن رانها پایین کمرسلولیت سرسخت را
هدف قرار میدهد
بازه های وکیوم
تشدید روند بازپروری
بدن
فشار مثبت و منفی

سطح آمادگی بدنی:
متوسط رو به باال
زمان تمرین 30 :دقیقه

زمان تمرین 30 :دقیقه

احتباس مایعات زیر سطح
پوست را کاهش میدهد

احتباس مایعات زیر سطح
پوست را کاهش میدهد
هر سطحی از آمادگی بدنی

نقاط مشکل دار :پاها و باسن
هایپوکسی آسانترین راه برای فرمدهی به بدن
فرمول هایپوکسی برای رسیدن به نتیجه ساده است:
چربی سوزی متعادل به همراه فعالسازی جریان خون
به صورت هدفمند .کاربرد فشار کنترل شده ،متابولیسم
را در نقاطی که دارای بافت چربی با جریان ضعیفی
هستند ،تحریک می کند .اسیدهای چرب به داخل
جریان خون وارد و در نهایت به داخل عضله ها منتقل
می شوند و نهایتا در آنجا به مصرف رسیده و تبدیل
به انرژی می شوند .دستگاههای  S120و  L250فقط
برای تمرکز روی پایین تنه و برای رسیدگی به نقاط
مشکل دار پهلو و پاها و باسن طراحی شده اند.
موفقیت هایپوکسی خود گویای این است که اصال غیر
معمول نیست که مشتریان هایپوکسی در کمتر از 6
هفته تا دوسایز کاهش سایز داشته باشند.

دستگاه  - S120چربی سوزی هدفمند
این دستگاه تاثیرات مثبت سه نوع تراپی را یکجا در
یک دستگاه ارائه می دهد .ورزش ،فشار و مکش.
ورزش عنصر اصلی دستگاه  S120است .چربی سوزی
هدفمند بدون حرکت ممکن نیست .در طول مرحله
فشار پایین (وکیوم) خون به سمت بافت پوستی چربی
دار کشیده می شود که در نتیجه آن ناحیه با مواد
مغذی تغذیه خواهد شد .در طول مرحله فشار باال
(فشار) خون و مایعات بدنی از بافت ،به داخل جریان
خون منتقل می شوند که در نتیجه این عمل رگها و
سیستم لنفاوی تسکین داده می شوند.
دستگاه  – L250راهی موثر برای رهایی از سلولیت
حالت خمیده این دستگاه به این دلیل است که حتی
مشتری های دارای اضافه وزن باال هم میتوانند نرمش
چربی سوز متعادل داشته باشند .تغییر مداوم در فشار
باعث می شود که جریان خون در نقاط هدف قرار
داده شده افزایش یابد .تاثیر نیروی گرانش نیز در این
دستگاه به کمک آمده است .پدال زدن رو به باالی
پاها وحالت خمیده دستگاه کمک میکند که آب میان
بافتی به طبیعی ترین و سالمترین شکل ممکن از پاها
خارج شود.

نقاط مشکل دار :شکم و پهلو
وکیونات و لباس فشار
وکیونات و لباس مخصوص آن ترکیبی موثری است برای
از بین بردن چربیهای ناحیه پهلو و شکم .این دستگاه،
جریان متناوبی از فشار باال و پایین ایجاد میکند .لباس
فشار ،مجموعه ای است از شلنگهای انتقال فشار که به
یونیت اصلی وصل شده اند .این لباس شامل شبکه ای از
حبابهای فشار است که فشار باال یا پایین محاسبه شده را،
روی ناحیه شکم و پهلوها اعمال میکند .این ورزش همراه
با چربی سوزی ،میتواند روی تردمیل انجام شود.

تناسب کامل :لباس فشار وکیونات
این لباس بسیار راحت بوده و به آسانی شسته می شود.
سایزهای مختلفی از این لباس موجود است که هر کاربر ،چه
خانم چه آقا میتواند بهترین نتایج را در این لباس داشته باشد.

ناحیه مشکل دار :پوست
خدمات پوست هایپوکسیHDC :

این دستگاه یک راه حل مناسب برای درمان
مشکالت شایع پوست است .این یونیت اختصاصا
برای فعال سازی متابولیسم در بافت همبند پوست
طراحی شده است .استفاده از  HDCبه همراه لباس
فشار مخصوص ،بهترین درمان برای پوست های
در معرض سلولیت است 400 .حباب فشاری که
داخل این لباس تعبیه شده اند ،بر روی سطح پوست
کار کرده و در کاهش ظهور سلولیت و پوست
ناهموار بسیار موثر است .با  20دقیقه استفاده از این
دستگاه نتایج قابل توجهی دیده خواهد شد .بهبود
قابل مشاهده فقط بعد از یک یا دو جلسه استفاده از
این دستگاه دیده می شود.

مزایای آشکار و پنهان
 HDCبه آرامی پوست را ماساژ داده و با اثر آرامبخش
خود ،پوست را ترمیم کرده و جوان میکند.
طراحی موزون این دستگاه باعث می شود که تمام
اجزای تکنولوژیک ،با دقت داخل یونیت  HDCقرار
بگیرند .شلنگهای فشار در هنگام جلسه جمع شده و
باعث می شود که ناحیه مورد درمان مرتب به نظر برسد.
 HDCنه تنها از نظر زیبایی شناختی جذاب است بلکه
بسیار سهل االستفاده است .یک پایانه کامپیوتری کاربر
پسند ،کنترل کننده هر جلسه استفاده استHDC .
تجربه ای لذت بخش و آرام بخش را برای مشتری
پدید می آورد .مشتری با دراز کشیدن روی دستگاه
از سرویس استفاده کرده و در عین حال تمام اجزای
وکیوم در داخل یونیت مخفی شده اند.

استودیو هایپوکسی
مدلی موفق

ایده ای هوشمندانه
محیط مثبت
فاکتوری حیاتی برای موفقیت

داشتن محیطی مثبت ،عاملی حیاتی برای
موفقیت در استودیوی هایپوکسی است .با
استقبال از حضور مشتری در استودیو ،آنها را
تشویق به ارجاع دادن شما به کسب و کارهای
دیگر میکنید .کاربران هایپوکسی از وجود
فضایی گرم و دوستانه استقبال میکنند و از
بودن در دستان الیق قدردان خواهند بود.
تمام یونیت های هایپوکسی با طراحی
هوشمندانه و براق و در عین حال زیبای خود
احساس مثبتی را در مشتری فراهم می آورند.
شما با جابه جایی یونیتها داخل استودیو،
میتوانید برای مشتریان خود احساس حریم
خصوصی را فراهم کنید .با این روش ،کاربران
هایپوکسی میتوانند از جلسه تمرینی خود لذت
ببرند و رابطه ای مثبت با استودیو برقرار کنند.
استودیو هایپوکسی

مفهوم هایپوکسی می تواند به دو روش مختلف
اعمال شود.
 .1به عنوان یک استودیو مستقل هایپوکسی
 .2به صورت محدوده ای مشخص داخل یک
کسب و کار دیگر.
شرایط الزم برای هر دو روش ،در صفحات
آینده قابل مشاهده است.

جنبه های استراتژیک
 مفهوماستودیو هایپوکسی اختصاصی یا استودیو
هایپوکسی در دل کسب و کاری
دیگر()Shop-in-shop
 هدففقط خانمها یا فقط آقایان
 تجهیزاتیا فقط یک عدد از هر دستگاه یا چند عدد از
همه دستگاهها
 انتخاب محلتحلیل بازار محلی
هایپوکســی میتواند مشــاوره اســتراتژیک کاملــی از تمام
ایــن مــوارد ارائــه بدهــد.

استودیو هایپوکسی خود را تصور کنید
استودیو هایپوکسی
اندازه ایده آل یک استودیو مستقل هایپوکسی حدود
 100متر مربع است .چنین استودیویی با فراهم
کردن فضایی مناسب برای چیدمانی زیبا برای
یونیت ها ،محیطی راحت و کارا را برای تمرین به
وجود می آورد .چند قانون اساسی و ساده وجود دارد
که باید هنگام تاسیس یک استودیو هایپوکسی در
نظر داشت:

استودیو  shop-in-shopهایپوکسی
میتواند در همکاری با این مراکز موفق
باشد:
• اسپا
• باشگاههای بدن سازی
• سالنهای زیبایی
• کلینیک های سم زدایی
• مربی خصوص ورزش
• کلینیکهای سالمت
• مراکز ورزشی
• هتلها

• دستگاه  HDCرا در مکانی آرام و به دور از دیگر دستگاهها قرار دهید.
• باید برای آقایان و خانمها فضاهای تمرینی مجزایی طراحی کرد.
• فضاهای مربوط به مشاوره ،بررسی اندام و انتظار باید در طراحی
استودیو در نظر گرفته شوند.

استودیو  shop-in-shopهایپوکسی

اساسا تمام نیازهای مربوط به یک استودیو هایپوکسی
مستقل ،برای یک استودیو در حال تاسیس در دل یک
مجتمع دیگر مانند باشگاه زیبایی اندام ،کلینیک زیبایی ،هتل
و غیره قابل اعمال هستند.
باید در نظر داشت که در صورتی که آن فضا از قبل مجهز
به دوش و رخت کن است ،فضای مورد نیاز برای استودیو
هایپوکسی قابل تغییر است .صرفنظر از امکاناتی که از قبل
وجود داشته اند ،اتاقهای تمرین هایپوکسی باید جادار باشند تا
فضایی راحت را به وجود آورند .در صورت امکان بهتر است
یک ورودی جدا از مجتمع برای استودیو در نظر گرفت.

اتاق سایزگیری:
موفقیت بهترین تبلیغ است
برای یک مشتری هیچ چیز لذتبخش تر و انگیزه
بخش تر از کاهش قابل مالحضه سایز که از طریق
تجزیه و تحلیل دائمی بدن حاصل می شود نیست.
برای انجام دادن این تجزیه و تحلیل در محیطی آرام،
باید منطقه ای اختصاصی برای کاربران وجود داشته
باشد که بتوان به راحتی اندازه گیری و مشاوره را در آن
مکانها انجام داد.

اصول اولیه مربوط به احداث استودیو
مستقل هایپوکسی
• متراژ بین  100تا  200متر مربع
• حالت ساده :تک یونیت
• حالت بهتر :چند یونیت
• اتاق مشاوره
• اتاق اندازه گیری
• محل آرام برای HDC
• محلی برای دستگاههای در حال کار
• اتاق انتظار
• اتاق فنی
هایپوکســی میتوانــد مشــاوره اســتراتژیک کاملــی از تمــام
ایــن مــوارد ارائــه بدهــد.

اصول اولیه مربوط به احداث استودیو
 shop-in-shopهایپوکسی

• اتاق مشاوره
• اتاق اندازه گیری
• محل آرام برای  6 : HDCمتر مربع
• محلی برای دستگاههای در حال کار25 :
تا  30متر مربع
• اتاق انتظار
• اتاق فنی

هدفمندترین روش جهانی
برای داشتن اندامی زیبا
ما میخواهیم تجربه و تخصصمان را با تمام هموطنانمان به اشتراک بگذاریم و ورزش
سبک و هوشمند را در دسترس تمام زنان و مردان سرزمینمان قرار دهیم.
دوست داریم تا با الهام بخشیدن به دیگران و با شور و شوقی که به آنها تزریق
میکنیم ،حتی ذره ای ،قدم در راه ترویج سالمتی و راههای سالمت برای زیبایی و
تناسب اندام قرار دهیم.

برند هایپوکسی

نظرات مشتریان
همه چیز عالی و فراتر از انتظار بود و اگر مجبور برای مسافرت نبودم حتما ادامه میدادم ولی حتما بعد از
برگشتن از سفر ادامه میدهم.
عفت.پ
میزان اکهش وزن  5/4گرم و میزان اکهش سایز  44/2سانتی متر
فضای هایپوکسی بسیار لذت بخش و آرامش دهنده بود ،رفتار و برخورد مربیان بسیار عالی و
دوستانه و اکهش سایز خوبی داشتم و خیلی راضی هستم.
مریم.د

میزان اکهش وزن  2/300کیلوگرم و میزان اکهش سایز  37/3سانتی متر
تجربه مفیدی است  ،ترکیب تردمیل  +تغذیه  +دستاگه وکیونات  ،مجموعه موثری برای اکهش وزن بود
و تاکید فراوان بر رعایت اصول صحیح تغذیه هم انگیزه دهنده خوبی است .از زحمات همه گروه بسیار ممنونم !
تینا.ص
میزان اکهش وزن  5کیلوگرم و میزان اکهش سایز1 :سایز

محیطی آرام و پر از انرژی مثبت که بهت انگیزه میده برای تالش بیشتر  ،برای رسیدن
به هدفت  .امیدوارم روزهای بیشتری در کنارتان باشم .
هاله.ش
میزان اکهش وزن  4/100گیلوگرم و میزان اکهش سایز  44سانتی متر

دستاوردهای اسلیم فکتوری در ایران

همه این ها به خاطر رضایت شماست ( ۹۸درصد رضایت مندی مشتریان در  ۲سال گذشته)

کاهش  ۱۹۰۰۰سانتیمتر
سایز ،معادل  ۴برابر
ارتفاع برج آزادی تنها در
سال ۱۳۹۷

کاهش  ۱۸۰۰کیلوگرم
وزن ،معادل وزن ۱۰
یخچال سایدبایساید
تنها در سال ۱۳۹۷

برنده جایزه Best
Business Practice 2016
از اتاق بازرگانی اتریش در
تهران

دریافت تندیس غرفه
برگزیده در نمایشگاه
اسپورتکس سال ۱۳۹۷

تقدیر شده توسط اتاق
بازرگانی ای ران اتریش در
سال ۱۳۹۷

تقدیر شده در همایش
بانوان کارآفرین در سال
۱۳۹۷

دریافت تاییدیه ایزو ۲۰۱۸
در سال ۲۰۱۹

دریافت تاییدیه ایزو ۲۰۱۵
در سال ۲۰۱۹

دریافت تندیس برند برتر در
سال ۱۳۹۸
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