AGENDA
FIWE EXPERTS
9 i 10 września

PARTNER KONFERENCJI FIWE EXPERTS

Sebastian Goszcz
Sprzedaż to gra kontaktowa.
Decydujące kroki i etapy w rozmowie
sprzedażowej, przy sprzedaży
karnetów i umów w klubie fitness
Krzysztof Kowal
Paweł Rochala
Finansowanie klubów fitness
Tomasz Napiórkowski
Temat wkrótce

Radosław Kruczek
Biznes plan studia
treningowego i koszty
otwarcia. Ile musisz
zainwestować, a ile zarobić?
Katarzyna Wysocka
Określ swój biznes
(właściciel/manager klubu)
i wyróżnij się na rynku
Szymon Bartoszek
EMS- nowe oblicze fitnessu.
Elektrostymulacja i jej miejsce
na polskim rynku fitness
Krzysztof Pakulec
Małgorzata Burdziełowska
30% wzrost przychodów dzięki
skutecznym procedurom
sprzedażowym

Łukasz Balicki
Efektywne zarządzanie bazą klientów
klubu fitness

Wojciech Herra
Temat wkrótce

Kamila Milik
Urszula Uchmańska
Karolina Stańczak
Podatki i fitness- praktyczna
analiza rozwiązań dla biznesu
Sebastian Goszcz
Klient na zawsze? Standardy i procedury
budujące lojalność klienta nowoczesnego
klubu fitness

Ilona Krawczyńska
Milena Krawczyńska
Wpływ social media na klienta
klubu fitness
Magdalena Rodak-Dębowska
Skuteczna komunikacja marki
klubu fitness
Wojciech Górek
Czy można masażem znacząco
wspierać rozwój w branży fitness?

AGENDA
FIWE FANS
FIWE PERSONAL TRAINER
9 i 10 września

PARTNER KONFERENCJI FIWE FANS
I FIWE PERSONAL TRAINER

Akop Szostak
Czy suplementacja jest
potrzebna?

Jacek Feldman
Medyczna marihuana - lek na
miarę XXI wieku

Martyna Smolińska
Dieta wegetariańska
a budowanie masy mięśniowej
Kamil Koczwara
Paweł Pawlak
Nowoczesne podejście do
treningu siłowego w ujęciu
sportów sylwetkowych

Adrian Hoffman
Alternatywa do kulturystyki
w kontekście kształtowania
sylwetki

Marek Fisher
Metabolic damage – czyli
dlaczego nie mogę schudnąć
mimo diety i ciężkiego treningu
Michał Undra
Jak w prosty sposób poprawić prace
mózgu, koncentrację i pamięć za
pomocą stylu życia i suplementów
Michał Sakowski
Jak skutecznie trenować najbardziej
oporne partie ciała u kobiet
i u mężczyzn - naukowe podejście.
Diana Dudziak
Umiejętność doboru ćwiczeń
korygujących dla osób z wadami
postawy i schorzeniami
występującymi ze strony układu
kostnego
Michał Garnys
Temat wkrótce

