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VELKOMMEN 
Rejsen begynder her!
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Går du med en iværksætter i maven og er du passioneret omkring fitness

og sundhed? Så har du nu en unik mulighed for at komme med på en

fantastisk vækstrejse gennem fitnessmentor franchise koncept.

Fitnessmentor er etableret af Michael Schou, som er ISSA International

Certificeret Personlig træner. Sammen med en gruppe investorer - alle med

med speciale indenfor forretningsudvikling og operationel drift, er

fitnessmentor franchise konceptet blevet til.

 

Der er tale om et unikt koncept, som er baseret på mange års erfaring med

træning af mennesker der har behov for livsstilændringer, samt

markedsføring og drift af franchise koncepter.

 

Som en del af fitnessmentor familien har du derfor et stærkt bagland i

ryggen, bestående af professionelle fagfolk og forretningsudviklere med

masser af knowhow og stor driftserfaring.

Har du drivet, er ambitiøs og serviceminded, så kan du lykkes sammen med

os!
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INTRODUKTION



 

Som franchisepartner ved  indgår du i en unik forretningsmodel, hvor du har

ansvaret for din egen forretning under konceptet fitnessmentor. Du har det

fulde ejerskab over din forretning og står selv for driften, ledelsen og

beslutningerne. Alt dette sker selvfølgelig i overensstemmelse med de

kontraktmæssige forhold, som sikrer en strømlinet oplevelse samt kvalitet

for alle Fitnessmentor kunder.

Du betaler et engangsbeløb for at få franchiserettighederne til

fitnessmentor i dit distrikt - nogle rettigheder, som er forbundet med

minimale opstart omkostninger, som du endda har mulighed for at få

finansieret. Når du er kommet med på holdet, står du med et stærkt brand

på hånden og kan få hjælp fra de professionelle fagfolk, du har i ryggen, til

alt i forbindelse med opstart.

 

Der er tale om et stærkt team med stor driftserfaring og interesse i din

succes - vi ved derfor, det kan lykkes! Du vil samtidigt indgå i et

sundhedsfagligt samarbejde, hvor du blandt andet bliver invitereret med til

arrangementer, foredrag og events, med relevans for sundhedsområdet og

nyeste forskning.
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BLIV EN DEL AF NOGET STØRRE



 



 

Som fitnessmentor franchisepartner bliver du en del af et velfungerende og

veletableret koncept i løbende udvikling. 

Vi har en stor interesse i, at konceptet forbliver strømlinet og derfor står vi

til rådighed gennem hele forløbet. 

 

Du får indflydelse på din egen succes - men vi hjælper dig et godt stykke

på vejen.

 

Har du ikke allerede lokaliteterne, hjælper vi gerne med at finde de bedste

af slagsen, som matcher dine ønsker.

Du skal selvfølgelig have udbredt budskabet om din nye forretning - derfor

hjælper vi med udarbejdelse af marketingsmaterialer, online markedsføring

og opbygning af kundekreds gennem effektiv lead generering.

Uanset om du er en erfaren spiller i branchen eller nyuddannet, så ved vi at

det rette mindset og support fra et stærkt og erfarent team, kan skabe

nogle fantastiske resultater!
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DU STÅR STÆRKT



 

Som fitnessmentor franchisepartner får du en fitnessmentor-servicepakke,

som indeholder kvalitets tøj med fitnessmentor logo, fra et af Danmarks mest

eksklusive sports-brands.

 

I franchisekonceptet tilbydes køb af merchandise med påtrykt logo såsom

tasker, shakere, kuglepenne, kasketter etc. 

Endvidere kan du erhverve en fitnessmentor Bodytracker til din forretning, som

blandt andet måler fedtprocent, hvilestofskifte, Body Mass Index m.m.

 

Du supporteres af team fitnessmentor i form af hjælp til online markedsføring

og leadgenering, samt daglig drift.
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DET FÅR DU OGSÅ MED...



 
NB: Billederne er vejledende og kun et lille udpluk af sortiment
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TØJ & MERCHANDISE



OPNÅ AUTORISATION 
Bliv uddannet i Fitnessmentor regi



 

Er du ikke allerede uddannet personlig træner eller har anden

sundhedsfaglig baggrund, så kan du opnå autorisation gennem

fitnessmentor uddannelsen. 

 

Du bliver uddannet i fitnessmentor regi, hvor du opnår grundigt kendskab til

instruktion, programlægning, vægttræning, konditionstræning og

kostvejledning. Du lærer, hvordan du kan sammensætte programmer,

differentieret og optimeret alt efter dine medlemmers behov og ønsker.

 

Uddannelsen skaber fundamentet for dit virke som personlig træner og en

god grundviden for dig, som alene ønsker at stå for driften af din franchise,

med personlige trænere ansat. 

 

Du får samtidigt adgang til fitnessmentor's online platform, hvor du kan

udarbejde lækre og nemme kostplaner samt træningsprogrammer med fokus

på den enkelte klients ønsker og mål.
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AUTORISATION



 s. 8

UDDANNELSES-PLAN

Fitnessmentor

Autoriseret

Fitnessmentor

Master

Franchise

3 x 5 

timers træning

v. Michael Schou

KETO/IF basics

af Michael Schou

Gennemgang 

FM operations

manual

Fitnessmentor

basics bestået

3 x 5 

timers træning

v. Michael Schou

Træner

uddannelse*

GLUCO diet

kursus af 

Arne Astrup*

IF/KETO 

udvidet kursus*

Fitnessmentor

Master 

Franchise

 

Min 2 valgfri

oplæg pr. år*

Fitnessmentor

autorisation

påkrævet

Krav til minimum

omsætning



 



 

Ketose er en metabolisk tilstand som opstår i en kost hvor kulhydrater

sorteres fra. Når kroppen ikke kan danne blodsukker ud fra kulhydrater fra

kosten, vil den gradvist skifte fra at bruge blodsukker som den primære

energikilde, til at anvende såkaldte ketonstoffer. Når et individ begynder at

følge en diæt med et lavt indhold af kulhydrat (Keto), skal kroppen lede efter

en anden energikilde og den bruger fedtsyrer og fedtdepoter til at give den

nødvendige energi. 

 

Ketoner har vist sig at forbedre sensitivitet for insulin, sænke og stabilisere

blodsukkerniveauer, bidrage til en øget følelse af mæthed, og sænke trangen

til mad. Individer med et højt niveau af ketoner kan afstå fra den almindelige

idé om at 6 måltider om dagen er normen. På grund af et øget niveau af

mæthed, spiser man derfor nøjes med, at spise når man mærker sult. Ikke

mere kalorietælling eller opmåling af mad! Alt sammen med betydelige

fordele i form af mærkbart vægttab. Forbedringen af blodsukkerniveauerne

kan også forklare hvorfor ketonerne har vist sig at være fordelagtige for type

II diabetes, og kvinder der lider af polycystisk ovariesyndrom. 

Du vil lærer meget mere om keto & intermittent fasting, under din

uddannelse hos Fitnessmentor.
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KETOSE FORBRÆNDING 



 



 

 

Vi er knivskarpe i social-media markedsførings og mestrer at trylle med

Google Ads. Vi bevæger os primært på Facebook, Instagram og LinkedIn,

hvor vi tiltrækker kvalificerede leads til vores fitnessmentorer. 

Med en overvældende interesse for vores koncept på SoMe, er potentialet

stort, når det kommer til, at videresende brandvarme leads fra hele landet,

til vores fitnessmentorer. 

 

I forbindelse med udsendelse af kampagner, benytter vi et avanceret CRM

system. Dette for at fastholde og tiltrække kundemener  - og selvfølgeligt

sikre vigtig kundedata. Relationen til kunderne er alfa omega - uden dem,

ingen succes. 
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MARKEDSFØRING / LEAD GENERERING



 

 

Din uddannelsesmæssige baggrund, erfaring, køn eller alder er ikke

afgørende for os. 

 

Det vi lægger vægt på er et stort drive, god energi og positiv udstråling. Du

har selvsagt en naturlig interesse for fitness og sundhed og er villig til at

lære. Du elsker udfordringer og drømmer om at skabe din egen succes. 

 

Vi står bag dig hele vejen med professionel vejledning og hjælp til at

lykkedes. Når du har succes - har vi succes!

 

Vi glæder os til at få dig med på et spændende og sundt væksteventyr! 

Team Fitnessmentor 
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BETINGELSER



 

 

KONTAKT TEAM FITNESSMENTOR

Anne Sofie Holch, CEO
Mobil: +45 2826 5542

Mail: annesofie@fitnessmentor.dk

Claus Olsen, CCO
Mobil: +45 6056 6645

Mail: claus@fitnessmentor.dk

Michael Schou, CSO
Mobil: +45 2992 7700

Mail: michael@fitnessmentor.dk

Jacob Sørensen, CFO
Mobil: +45 2612 1200

Mail: jacob@fitnessmentor.dk
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SPØRGSMÅL?

Vi står bag dig hele vejen - også hvis det gælder ubesvarede spørgsmål. 

 

Der findes ingen dumme spørgsmål eller spørgsmål vi ikke kan eller vil

besvare. Det er helt afgørende for os, at du som Fitnessmentor

Franchisepartner føler dig tryg og velinformeret omkring konceptet, dine

muligheder og vores betingelser. 

 

Med andre ord, du kan spørge os om alt! 

 

Kontakt blot Annesofie, Michael, Jacob eller Claus via kontaktoplysningerne

på forrige side. Vi er altid klar på en snak. 
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support@fitnessmentor.dk - Lundvej 14, 8800 Viborg - www.fitnessmentor.dk 


