Zapraszam do mojego sklepu VITAMIN-SHOP®:

IRLANDIA
GERMANY

Portlaoise, Lower Bridge Street, Co.Laoise

Dwa lata temu otworzyłem sklep VITAMIN-SHOP® w Portlaoise,
Co.Laois w Irlandii. Do rozpoczęcia działalności w tej branży zainspirowało mnie zamiłowanie do sportu. Już od najmłodszych lat interesowałem się różnymi dyscyplinami, a przez blisko 10 lat trenowałem
judo. Zdecydowałem się na otwarcie sklepu w sieci VITAMIN-SHOP®,
ponieważ dostrzegłem w tym swoją szansę. Postanowiłem zaryzykować sprzedając ich suplementy i rozpocząłem działalność na irlandzkim rynku. Szybko okazało się że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ
preparaty TREC NUTRITION i VITAMIN-SHOP® są bardzo wysokiej jakości i naprawdę działają. To właśnie dlatego chętnie i bez wahania
polecam je swoim klientom, którzy bardzo często mają wygórowane
wymagania. Współpraca z siecią VITAMIN-SHOP® układa się doskonale, zawsze mogę liczyć na poradę, szkolenia oraz niezbędne wsparcie
marketingowe i sprzedażowe. Wspaniałe jest również to że My – właściciele VITAMIN-SHOP®’ów zawsze trzymamy się razem i jesteśmy
w ciągłym kontakcie, służąc sobie wzajemną pomocą.
Mariusz Lechicki
właściciel sklepu VITAMIN-SHOP® w Portlaoise

Zapraszam do mojego sklepu VITAMIN-SHOP®

POLSKA

Grudziądz, ul. Kosynierów Gdyńskich 9

Zanim zdecydowałem się na otwarcie sklepu VITAMIN-SHOP® w Grudziądzu, przez kilka lat startowałem w zawodach strongman. Zawsze
chciałem prowadzić swój własny sklep z suplementami. Sam od lat
stosowałem odżywki, dlatego chciałem zacząć doradzać innym i przy
okazji na tym zarobić. Własny biznes był dla mnie czymś zupełnie nowym. Wcześniej pracowałem w firmie telekomunikacyjnej, ale to dzięki VITAMIN-SHOP® mogłem w końcu zająć się tym co naprawdę lubię
i uzyskać niezależność finansową. Postanowiłem też zmienić dyscyplinę i spróbować swoich sił w kulturystyce. Miałem szczęście, że od razu
z sukcesami, co nie ukrywam szybko przełożyło się na wyższą sprzedaż w moim sklepie. Sieć daje mi o wiele większe możliwości i lepsze
wyniki sprzedażowe. Produkty TREC stale reklamowane są w branżowej prasie i własnych wydawnictwach co pozwala dotrzeć z ofertą
do szerszego grona klientów. Zawsze mogę liczyć też na niezbędną
pomoc i atrakcyjne promocje. Jestem bardzo zadowolony i nie mogę
narzekać na brak pieniędzy. Polecam ten biznes każdemu.

Tomasz Lech
Właściciel sklepu VITAMIN-SHOP® w GRUDZIĄDZU
Zapraszam do mojego sklepu VITAMIN-SHOP®

POLSKA
GERMANY

Wałbrzych, ul. Nowy Świat 1a

Własną firmę prowadzę od 5 lat. W ubiegłym roku podjąłem decyzję o rozszerzeniu dotychczasowej działalności i zacząłem szukać pomysłu na nowy biznes. Zdecydowałem się otworzyć własny VITAMIN-SHOP® ponieważ
sam byłem klientem takiego sklepu w innym mieście. Wtedy też moją
uwagę zwrócił nie tylko szeroki asortyment produktów, ale także ciekawy
i atrakcyjny projekt wnętrza spójny z wizerunkiem całej sieci. Bardzo szybko znalazłem interesującą mnie lokalizację na nowy sklep i skontaktowałem się z firmą TREC NUTRITION. Wsparcie firmy było ogromne na każdym
etapie przedsięwzięcia, poczynając od projektu samego sklepu aż do jego
ostatecznego zatowarowania. Przystępując do sieci VITAMIN-SHOP® mogłem skorzystać z gotowego i sprawdzonego pomysłu na dobry biznes.
Funkcjonowanie w największej europejskiej, profesjonalnej sieci sprzedaży suplementów diety opłaca się o wiele bardziej niż promowanie od zera
własnej marki. To nie tylko łatwy start w tym biznesie, ale także niezbędne wsparcie silnego partnera na co dzień. Zawsze mogę liczyć na pomoc
przedstawicieli firmy TREC, którzy są bardzo pozytywnie nastawieni do naszej współpracy i niezwykle pomocni. Obecnie mój sklep odwiedza coraz
większa liczba klientów i mam nadzieję, że będzie tak nadal.
Marcin Rudnik
Właściciel sklepu VITAMIN-SHOP® w Wałbrzychu

NASI PARTNERZY
Zapraszam do mojego sklepu VITAMIN-SHOP®

Sanok, ul. Żwirki i Wigury 5

POLSKA

Prowadzenie własnej firmy nie jest dla mnie niczym nowym. Od
około 10 lat z pasją zajmuję się organizacją koncertów i różnego rodzaju imprez, które teraz stanowią drugi element mojej rynkowej działalności. Przez ostatnie 3 lata pracowałem w branży sportowej, przez co miałem okazję poznać przedstawiciela handlowego firmy TREC NUTRITION.
To właśnie dzięki jego namowom i pomocy otworzyłem swój własny
VITAMIN-SHOP®. Mój sklep znajduje się w samym centrum Sanoka na granicy trzech największych dzielnic miasta. Wybrałem VITAMIN-SHOP® ze
względu na jasne reguły współpracy, opiekę marketingową i świetną ofertę produktową obejmującą marki własne sieci i cieszące się ogromnym
zainteresowaniem produkty TREC NUTRITION. Styczność z suplementami
i odżywkami mam już od kilku lat ponieważ sam aktywnie trenuję na siłowni oraz w lokalnej szkółce K-1 z którą również ściśle współpracuję. Poza
sprzedażą suplementów mój sklep oferuje akcesoria do sztuk walki oraz
sprzęt siłowy. Analizując moją działalność mogę jednak śmiało powiedzieć,
że największą dynamikę rozwoju oraz najlepsze perspektywy ma sprzedaż
Marcin Solarz
wysokiej klasy odżywek dla sportowców.
Właściciel sklepu VITAMIN-SHOP® w Sanoku

Zapraszam do mojego sklepu VITAMIN-SHOP®

Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 39/2

POLSKA

Z zawodu jestem analitykiem medycznym, ale z powodu braku pracy zdecydowałam się razem z mężem że postawimy na własny biznes. Otworzyliśmy sklep spożywczy, który prowadzimy już od kilku lat. W taki sposób
postawiliśmy nasze pierwsze kroki w handlu i zdobyliśmy niezbędne doświadczenie. Następnie zostałam regionalnym dystrybutorem kosmetyków i preparatów leczniczych, w tym również maści i żeli dla sportowców. Chcąc poszerzyć asortyment postanowiłam znaleźć nową grupę
towarową – taką, która pasowała by do obecnej. Przekopując setki stron
w internecie często przewijało mi się przed oczami logo VITAMIN-SHOP®
i TREC NUTRITION oraz bardzo dobre opinie klientów zarówno o samych
sklepach jak i o dostępnych w nich produktach. Tym sposobem wstąpiłam
do prężnie rozwijającej się sieci otwierając własny VITAMIN-SHOP®. Uważam, że ten biznes i jego franczyzowy charakter to strzał w dziesiątkę. Choć
mój VITAMIN-SHOP® jest nowy na lokalnym rynku, to liczba zadowolonych
klientów stale rośnie. VITAMIN-SHOP® to dochodowy i niezwykle rozwojowy interes! Wierzę, że cała branża suplementów diety i odżywek zamknie
ten rok wzrostem w sprzedaży.
KATARZYNA ANDERS-STEFANIAK
WŁAŚCICIELKA SKLEPU VITAMIN-SHOP® W RADZYNIU PODLASKIM

Zapraszam do moich sklepów VITAMIN-SHOP®

Kielce, ul. Warszawska 28
Kielce, CH ECHO, ul. Paderewskiego 48

polska

Sport jest od dawna moją życiową pasją. Zanim otworzyłem swój pierwszy sklep grałem wyczynowo w piłkę nożną oraz uprawiałem wyciskanie
sztangi leząc, w którym udało mi się zdobyć Mistrzostwo Polski. Cały czas
poszerzałem swoją wiedzę w tematyce sportów siłowych i zdobyłem państwowe uprawnienia Instruktora Kulturystyki i Trójboju Siłowego, a także
sędziego w tych dyscyplinach. Prowadzenie własnej firmy nie jest dla mnie
nowością. Zawsze starałem się wybierać poważnych i stabilnych partnerów handlowych, dlatego bez wahania jako jeden z pierwszych sklepów
w Polsce wstąpiłem do młodej i dynamicznej sieci VITAMIN-SHOP®. Wcześniej miałem już styczność z odżywkami, ponieważ jako wyczynowiec
sam dobierałem sobie programy suplementacyjne. Miałem okazję przetestować wiele produktów, dlatego teraz o wiele łatwiej jest mi pomagać
innym sportowcom. W dzisiejszych czasach zbyt wielu ludzi daje się nabierać na różne „internetowe bzdury” i pozorne promocje, zamiast szukać
osoby z konkretną wiedzą i doświadczeniem. Taką możliwość oferują sklepy sieci VITAMIN-SHOP® – tam zawsze można liczyć na fachowe doradztwo i indywidualne podejście do klienta.
PIOTR KOTWICA
WŁAŚCICIEL SKLEPÓW VITAMIN-SHOP® W KIELCACH

