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Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας

Mini Sports Club

Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο
επαγγελματική πρόταση με αντικείμενο την άθληση και τη γυμναστική σε
συνδυασμό με το εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά από 10 μηνών έως 9 ετών.
Το μοναδικό και επιτυχημένο concept μας έχει δημιουργήσει μια πιστή
πελατειακή βάση και τα προγράμματα μας συνεχώς εξελίσσονται και
εναρμονίζονται με τις ανάγκες των παιδιών της σημερινής εποχής.

Γίνετε σήμερα μέλος της οικογένειας Mini Sports Club &
αναπτυχθείτε μαζί μας!
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«Το παιχνίδι είναι για τα παιδιά ο δρόμος για την κατανόηση του κόσμου, στον
οποίο ζουν και καλούνται να τον αλλάξουν...»
Μαξίμ Γκόργκι
Όλοι ξέρουμε ότι τα πρώτα χρόνια του
παιδιού είναι μεγάλα σαν μια ολόκληρη ζωή!
Το παιχνίδι είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της παιδικής ηλικίας και είναι μια ολόκληρη,
και ίσως η σημαντικότερη, λειτουργία μέσα
στα πλαίσια της ανάπτυξής του.
Γι αυτό και ο τρόπος αλλά και το
περιεχόμενό του παιχνιδιού είναι πολύτιμα.
Με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία των
στελεχών μας στον ευρύτερο χώρο της
προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, προτεραιότητα του Mini Sports
Club είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου που θα
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις παιδικής
άθλησης, εκγύμνασης και ψυχαγωγίας μέσα
από ένα συγκροτημένο concept που βασίζεται
σε ξεκάθαρη στρατηγική, τυποποίηση και
έλεγχο.

Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο του δικτύου Mini
Sports Club!

Η αλυσίδα μας προσφέρει μια μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία για ανθρώπους που
επιθυμούν να αποκτήσουν μια επιχείρηση που διασφαλίζει οικονομική απόδοση,
καταξίωση στην αγορά της παιδικής άθλησης & ψυχαγωγίας και ενασχόληση με τα παιδιά.
Φιλοσοφία μας είναι η κάλυψη των αναγκών των παιδιών για άθληση και παιχνίδι σε
έναν εμπνευσμένο και σύγχρονο χώρο, κατάλληλο για αθλητικά προγράμματα από τη
βρεφική ηλικία έως την ηλικία των 9 ετών με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των
ψυχοκινητικών και σωματικών τους ικανοτήτων. Το προπονητικό πρόγραμμα ειδικά
σχεδιασμένο για παιδιά, η δημιουργικότητα και η κοινωνικοποίηση είναι βασικές μας
προτεραιότητες τις οποίες στηρίζουμε μέσα από ένα ολοκληρωμένο concept που ξεχωρίζει
στην ελληνική αγορά παιδικής άθλησης & ψυχαγωγίας.

Ελάτε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά τη φαντασία των παιδιών μας!
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Γιατί Mini Sports Club?
q

Στο Mini Sports Club προσφέρουμε στους συνεργάτες μας μια καινοτομική επενδυτική
πρόταση με τεράστιες προοπτικές στο χώρο της παιδικής άθλησης & ψυχαγωγίας με:

•

Αποτελεσματική διαφοροποίηση στην αγορά μέσα από την παροχή προγραμμάτων &
υπηρεσιών με άποψη, ύφος, ποιότητα και πάνω από όλα value for money αντίληψη
από τον πελάτη

•

Ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία μέσα από το σύγχρονο σχεδιασμό του χώρου &
οργανωμένο πλάνο merchandising για το εμπορικό τμήμα

•
•

Ισχυροποίηση του brand image & αναγνωρισιμότητα

•

Ολοκληρωμένη υποστήριξη σε επίπεδο marketing που θα αποτελέσει τη βάση της
εμπορικής επιτυχίας της επιχείρησης σας

•

Ένα δοκιμασμένο concept με υψηλό βαθμό πιστότητας και σταθερά διευρυνόμενη

Σαφή και συγκεκριμένο σχεδιασμό του προϊοντικού μείγματος, των προγραμμάτων
και της ύλης που καλύπτεται ανά ηλικιακή ομάδα

Γιατί Mini Sports Club?

q

Το Mini Sports Club συνδυάζει εγγυημένη κερδοφορία με ένα ευχάριστο εργασιακό
περιβάλλον σε μια αγορά αυξανόμενης ζήτησης διαχρονικά.

Πλεονεκτήματα του Mini Sports Club

q

q

q

q

•

Το concept του Mini Sports Club είναι μια σημαντική καινοτομία στην ελληνική
αγορά που βασίζεται σε ένα ανθρωποκεντρικό όραμα και μια ισχυρή ιδεολογία με
επίκεντρο τα παιδιά
Το περιβάλλον του Mini Sports Club είναι μη ανταγωνιστικό
Στόχος των δραστηριοτήτων του Mini Sports Club είναι η άθληση σε συνδυασμό με
τη διασκέδαση και η αποκόμιση μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Οι δραστηριότητες
προωθούν την ελεύθερη έκφραση και την ανάπτυξη ψυχοσωματικών ικανοτήτων
και όχι τόσο την αυστηρή πειθαρχία κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων
Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του το Mini Sports Club επεκτείνει την
περίοδο λειτουργίας του καθώς αντιμετωπίζει αποτελεσματικά προβλήματα
εποχικότητας του κλάδου διατηρώντας σε σταθερά επίπεδα την κερδοφορία της
κάθε επιχειρηματικής μονάδας
Μέσω της διείσδυσης και στις αγορές εκτός της ψυχαγωγίας (δηλ. αθλητικά ,

Πλεονεκτήματα του Mini Sports Club

q

q

q

Με την ανάπτυξη της αλυσίδας Mini Sports Club
προσφέρεται η δυνατότητα διαδικτύωσης (π.χ.
διεξαγωγή πρωταθλημάτων ανάμεσα στα διάφορα
παραρτήματά)
Η κοινωνική συνεισφορά του Mini Sports Club είναι
αδιαμφισβήτητη αφού καλύπτει πολύ σημαντικές
ανάγκες των παιδιών που αντιμετωπίζουν εμπόδια
σε ό,τι αφορά την άθληση και το παιχνίδι εξαιτίας
του σύγχρονου τρόπου ζωής.
Η αγορά της παιδικής εκγύμνασης και ψυχαγωγίας
είναι μια αγορά με συνεχή ανοδική πορεία. Η
ζήτηση για παιχνίδι και παιδικές δραστηριότητες
είναι όχι μόνο αμείωτη αλλά και αυξανόμενη κάτι
που δίνει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στο

Η εταιρεία Mini Sports Club

Ιδρυτές του Mini Sports Club είναι ο Γιάννης
Δημητρέλλος και η σύζυγός του Κωνσταντίνα
Βαλσαμίδου. Και οι δύο είναι Καθηγητές Φυσικής
Αγωγής με μεγάλη εμπειρία στην προπονητική και
στην εκπαίδευση.
q

Βιώνοντας μέσα από τα ίδια τους τα παιδιά την
ανάγκη για άθληση, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν
χώροι κατάλληλοι για παιχνίδι και αθλητικές
δραστηριότητες για παιδιά.
q

Η εταιρεία Mini Sports Club
qΑυτό που κινητοποίησε τους ιδρυτές ήταν
όπως εξομολογούνται οι ίδιοι «να κάνουν
χαρούμενα τα παιδιά». Η αγάπη τους για
εκείνα και η ευχαρίστηση που τους
προσφέρει η ενασχόληση μαζί τους ήταν η
κινητήρια δύναμη για να ξεκινήσει η πορεία
του Mini Sports Club.

Έτσι, αποφάσισαν να κάνουν κάτι δραστικό: εφάρμοσαν την επιστήμη τους
και στηριζόμενοι στην πολύχρονη εμπειρία τους στον αθλητισμό και την
q

Η μελλοντική εξέλιξη του Mini Sports Club

Μέχρι σήμερα στο Mini Sports Club κάνουμε μεθοδικά βήματα επενδύοντας
στη δημιουργική δουλειά και στους καλούς συνεργάτες με στόχο την
ανάπτυξη ενός δικτύου που θα εξαπλώσει την κουλτούρα και τις αξίες του
Mini Sports Club.
•

Η επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club περιλαμβάνει όλα
όσα χρειάζεστε για να εδραιώσετε ηγετική θέση στην αγορά της παιδικής
άθλησης & ψυχαγωγίας και να δημιουργήσετε μια επιχείρηση που θα
διακρίνεται από ευελιξία σε επίπεδο σχεδιασμού & λειτουργίας και από
υψηλή κερδοφορία.
•

Αξιοποίηση Ευκαιριών από το Mini Sports Club
Το Mini Sports Club μέσα από μια αξιόπιστη προσέγγιση στην Ελληνική αγορά παιδικής
ψυχαγωγίας, παρέχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης και
ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών σε επίπεδο:

1. Concept αφού στηρίζεται σε μια πρωτότυπη ιδέα ξεκάθαρα διαφοροποιημένη
από τον ανταγωνισμό με κύριο σημείο διαφοροποίησης το συνδυασμό
παιχνιδιού και αθλητισμού, καταπολεμώντας την έντονη εποχικότητα του
κλάδου με αποτέλεσμα μια κερδοφόρα επιχείρηση με διάρκεια.

2. Συνέπειας στον καταναλωτή αφού στο Mini Sports Club ανταποδίδουμε τη

σχέση εμπιστοσύνης τόσο με τους πελάτες όσο και με τους συνεργάτες μας,
δημιουργώντας έτσι ένα πιστό πελατολόγιο και μια μακροχρόνια βιώσιμη
επιχείρηση.

3. Ποιοτικής ολοκληρωμένης λύσης για το παιδί και τους γονείς αφού μέσα από

ένα ολοκληρωμένο προϊοντικό μίγμα (αθλητισμός, παιχνίδι, πολιτιστικές
δραστηριότητες, διατροφή, εκπαίδευση) συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας

Δημιουργήστε τη δική σας επιχείρηση & αποκτήστε τον τρόπο ζωής που
πάντα ονειρευόσασταν… Δουλέψτε ανάμεσα σε χαμόγελα, παιχνίδι,
διασκέδαση και ζωντάνια κάθε μέρα και γνωρίστε ταυτόχρονα την
επαγγελματική επιτυχία.
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