Hotel | Spa | Gym | Pool
Ο κλάδος των εναλλακτικών θεραπειών όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία
ΟΛΟΝ™ by All4Therapy αποτελεί έναν από τους ελάχιστους κλάδους που
παρουσιάζουν συνεχή ανοδική πορεία. Η διαρκή και ραγδαία αύξηση του
καταναλωτικού κοινού στον τομέα της Υγείας & Ευεξίας δημιουργεί μοναδικά
πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.
Ως πρωτοπόρος στον κλάδο, η εταιρεία μας, σας παρέχει τον μοναδικό
συνδυασμό της τεχνογνωσίας (know- how) και της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
Γίνετε μέλος του δικτύου μας και επωφεληθείτε από τα υψηλά κέρδη και τo
μονοπωλιακό πλεονέκτημα.

Γνωρίστε μας καλύτερα κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://youtu.be/5wewAM1OdxA

Franchise με την ΟΛΟΝ™ γιατί:
 Κάθε συνεργάτης είναι μοναδικός
 Απολαμβάνετε αποκλειστικές συνεργασίες
 Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας βήμα

Έπειτα από συνάντηση μας στην 4η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού, στο Metropolitan
Expo, σας αποστέλλουμε την παρούσα πρόταση.
Σας παραθέτουμε τους προτεινόμενους τρόπους συνεργασίας. Ωστόσο, στην ΟΛΟΝ
κάθε συνεργάτης είναι μοναδικός, για αυτό οι παρακάτω τρόποι συνεργασίας
μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.

Πρόταση συνεργασίας



























Franchise Wellness Spa
Wellness areas
Εξέλιξη του Spa σε Wellness Spa (καινοτομία της ΟΛΟΝ™)
Franchise των υπηρεσιών μας
Franchise μενού ολιστικής/υγιεινής διατροφής
Παροχή βιολογικών και φυσικών προϊόντων
Διαμόρφωση
καταλόγου
για
εστιατόρια,
pool-bar
κλπ(Για
υγιεινή/αποτοξίνωσης/ ολιστική διατροφή)
Αναβάθμιση και/ή διαμόρφωση χώρων σε χώρους ευεξίας (πχ. Spa ευεξίας,
χώρος yoga, δωμάτιο massage κλπ.)
Παροχή όποιας υπηρεσίας ζητηθεί στο χώρο σας
Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και του franchise σε οποιοδήποτε μέρος
της Ελλάδας ή του εξωτερικού
Οργάνωση πακέτων διακοπών σε συνεργασία με τους παρόχους franchise ή
τους συνεργάτες μας
Παροχές προς τους συνεργάτες μας
Εκπαιδευμένο & Ειδικευμένο προσωπικό
Εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού
Αποκλειστικό know-how
Αύξηση του πελατολογίου
Βιολογικά & φυτικά προϊόντα
Μέρος του brand name μας ΟΛΟΝ™ by All4Therapy
Υπό την αιγίδα του ισχυρού & αναπτυσσόμενου brand μας
Διαφήμιση & προώθηση μέσω της εταιρείας μας
Οι συνεργάτες αποτελούν μέρος του δικτύου μας
Αποκλειστικές συνεργασίες που προσθέτουν ισχυρό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα
Συνεχή και πλήρη υποστήριξη
Αύξηση τζίρου κατά +70%
Διοργάνωση συνεδρίων & σεμιναρίων σε συνεργασία με τους συνεργάτες
μας
Οικονομοτεχνική ανάλυση κατόπιν αιτήματος
Υπηρεσίες





Detox retreats / Αποτοξίνωση
Yoga retreats
Εναλλακτική & Συμπληρωματική Ιατρική




































Usui Reiki & Ενεργειακές Θεραπείες
Massages/Μασάζ (Thai, Holistic/Ολιστικό, Rejuvenance/Χαλαρωτικό)
Educational Retreats/ Εκπαιδευτικά
Group
holidays/
Ομαδικές
διακοπές
(Corporations/Εταιρείες,
Families/Οικογένειες,Leisure/ Σχολές )
Custom retreats (διαμόρφωση ανάλογα αναγκών και ζήτησης)
Seminars & Conferences/ Σεμινάρια - Ημερίδες- Συνέδρια
Luxury/Πολυτελή Retreats
Personal Classes/ Προσωπικά μαθήματα
Yoga (Healing, Θεραπευτική & Hatha)
Pilates
Παραδοσιακό Usui Reiki & Angel Reiki
Ηλεκτροβελονισμός (χωρίς βελόνα)
Shamanic dreaming
Πυθαγόρεια αριθμολογία
Ancient Greek symposium, Αρχαιοελληνικό Συμπόσιο & Αναβίωση με
φιλοσοφία
Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία ( ατομικό/ ομαδικό/ ζεύγους)
Θεραπεία τραυμάτων
Φυσικοπαθητική
Ιριδολογία
Βοτανοθεραπεία
Ολιστική διατροφολογία
Διατροφή αποτοξίνωσης
Εναλλακτική αισθητική
Health Psychology - Ψυχολογία της υγείας
Ψυχοσωματικές θεραπείες (APD,ART)
Ομοιοπαθητική
Ayurveda - Αγιουρβέδα
Θηβετιανός Διαλογισμός
Εναλλακτικές Δραστηριότητες
Υδροθεραπεία
Αρωματοθεραπεία
Bach remedies - Ανθοιάματα
Βιοσυντονισμός
Retreats & υπηρεσίες σε εξωτερικούς χώρους ( πχ Yoga)

(παρέχονται κατ’ επιλογή: διαμόρφωση μενού-παροχή προσωπικού για τη
δημιουργία του- παροχή κατάλληλων προϊόντων για το μενού)

Λόγω της πληθώρας των επαγγελματιών που συνεργαζόμαστε μπορούμε να
προσφέρουμε κατόπιν αιτήματος οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία (όπως μακιγιάζ,
φυσικοθεραπεία κ.ά.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του κάθε
συνεργάτη μας.
Alternative Holiday – Retreats | Πακέτα Εναλλακτικών Θεραπειών




OLON Ancient Greek, Yoga & Ayurveda Retreat
Detox & Yoga Retreat
Luxury Holistic Retreat

Δείγμα Retreat :
http://www.retreats.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85
%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%83/olon-ancientgreek-ayurveda-retreat/
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ









Η ΟΛΟΝ™ είναι η μόνη εταιρεία στον κλάδο της Υγείας & της Ευεξίας που
ασχολείται με τις εναλλακτικές διακοπές σε επαγγελματικό επίπεδο.
Το κέντρο μας είναι στη διαδικασία πιστοποίησης ISO 9001:2015 για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες του
Το προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες μας, είναι απόφοιτοι του
εκπαιδευτικού μας κέντρου, πιστοποιημένοι συνεργάτες μας ή εγκεκριμένοι
από το κέντρο μας και τη ΜΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΩ, με σκοπό τη διασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
Η χρήση του brand name μας, επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο που θα οριστεί
κατά τη συνεργασία προς διασφάλιση της φήμης μας
Συνεχής, διαρκή & άμεση υποστήριξη των συνεργατών σε κάθε τους βήμα
Προβολή & διαφήμιση των συνεργατών μέσω του brand ΟΛΟΝ™ by
All4therapy (κατόπιν συμφωνίας)
Οι συνεργάτες μας αποτελούν μέλη του δικτύου μας & αναγράφονται στο
δίκτυο μας
Στη διάθεσή σας για όποια απορία! Ευχαριστούμε πολύ!
Με εκτίμηση,
Αγγελική Κοσκερίδου
CEO & Founder
www.olon.gr | info@olon.gr
T. +30.2105911119, M. +30.6943000004
ΕΛΛΑΔΑ | ΚΥΠΡΟΣ

