
 

ИНВЕСТИЦІЇ                      від 12 000 $ до 15 000 $ (приміщення, обладнання, навчання) 

 

ВСТУПНИЙ ВНЕСОК (ПАУШАЛЬНА ЦІНА) 

4995 $ 

РОЯЛТІ  

4-7% 

РЕКЛАМНІ ВІДРАХУВАННЯ (щомісячно) 

ВІД 10000 UAH (Київ) 

ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ 

90 -120 кв.м. 

ПЕРІОД ОКУПНОСТІ 

12 - 18 місяців 

КРАЇНА ЗАСНУВАННЯ 

Україна 

РЕГІОНИ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ 

Україна, ЄС, США 

РІК ЗАСНУВАНННЯ КОМПАНІЇ 

Липень, 2011 

ПОЧАТОК ПРОДАЖУ ФРАНШИЗИ 

Жовтень, 2018 

 

 



СКЛАД МЕРЕЖІ НА 1 ЛЮТОГО 2019 

 

ОСНОВНИЙ ЦЕНТР (Київ, Оболонь): 1 

 

ЦЕНТРІВ ЗА ФРАНШИЗОЮ: 6 

 

В УКРАЇНІ (Київ, Луцьк, Чернігів, Львів): 7 

 
 
 
 

ПРО КОМПАНІЮ: 
Компанія заснована у 2011 році.  

 

Місія компанії. 

 

Ми прагнемо, щоб українці мали найсильніші та найздоровіші спини та суглоби у світі.  

Своєю професійною діяльністю сприяємо скороченню відсотку захворювань опорно-рухового апарату в 

Україні.  

Ми докладаємо зусиль, щоб постава у дітей та дорослих була збалансована все життя. Ми навчаємо 

правильним та безпечним методам фізичної активності, що мінімізує рівень побутових травм, значно 

покращує психоемоційний стан та підвищує загальну працездатність. 

Цього ми досягаємо якісними послугами та найбільшою присутністю наших центрів для максимальної 

зручності у житлових комплексах та масивах, бізнес-центрах.  

 

Індивідуальна взаємодія з пацієнтом/клієнтом максимально підвищує потенціал фізичної 

функціональності та, за рахунок сучасного комплексного методу, забезпечує збалансований вплив на всі 

системи організму.   

 

За 8 років діяльності відбувся розвиток та вдосконалення моделі надання послуг, моделі штату, 

маркетингової моделі. Були вивчені та впровадженні сучасні методи фізичної терапії та масажу. 

 

Напрямок фізичної терапії та масажу на сьогодні має високий попит. Системи здоров’я в економічно 

розвинутих країнах обгрунтували цінність допомоги закладів фізичної терапії, як важливої складової 

системи охорони здоров’я. За останні роки в Україні значно покращилось розуміння необхідності 

профілактичної та спеціалізованої допомоги закладами фізичної терапії/фізичної реабілітації.  

Кількість фізичних терапевтів та таких закладів зростає.  

 

Наша цільова аудиторія чекає на уніфікований бренд, який відповідає сучасним критеріям надання послуг 

у напрямку фізичної терапії (реабілітації) та масажу.  



Національна мережа Центрів фізичної терапії та масажу «Амбулаторія спини» у жовтні 2018 року почала 

реалізовувати проект продажу франшизи, як один з етапів розвитку всеукраїнської мережі. 

 

Лише за  декілька місяців були відкриті , вже отримали свою аудиторію та успішно функціонують три 

НОВИХ центри у Києві, 1 березня відкрився центр в Луцьку, ще два очікують на відкриття в Чернігові та 

Львові. Загалом мережа вже нараховує 7 центрів. В планах відкрити «Амбулаторію спини» в кожному 

регіоні – а це близько 50 центрів по Україні.  

Встигніть на найкращі умови. Вартість франшизи - фінансові умови паушальної ціни – можуть бути змінені 

найближчим часом.  

Почніть отримувати власну аудиторію вже сьогодні за підтримки перевіреної моделі, багаторічного 

досвіду та бренду. 

 
 

ЯК ПРАЦЮЮТЬ ЦЕНТРИ: 

 

Щодня, з 8 до 21. 

 

Перед складанням індивідуальної програми лікар проводить консультацію, вивчає історію хвороби, 

призначає додаткові обстеження за необхідністю. Надає програму та розклад відвідувань. 

Забезпечують виконання складеної програми фізичні терапевти/масажисти – вони проводять сесії 

фізичної терапіїї у комплексі з відповідними видами масажу (комплексно-терапевтичний, сегментарний, 

спортивний, мануальна корекція, інше). 

Адміністративний персонал веде запис консультацій та лікувально-профілактичних сесій, приймає оплату, 

контролює відвідування за розкладом, складає щоденну статистику. 

 

Основні симптоми та стани, з якими ми працюємо (дорослі без обмежень у віці, діти від 5 років): 

 

- біль у спині, шиї, суглобах 

- порушення постави, сколіоз 

- міжхребцеві грижі та протрузії 

- невралгія, радикуліт 

- остеохондроз 

- спондильоз 

- посттравматична реабілітація 

- постопераційна реабілітація 

- постінсультна реабілітація  

- профілактика 

- підготовка до відвідування фітнесцентрів  

- підготовка до спортивних змагань/навантажень 

 



ЩО ОТРИМУЄ ФРАНЧАЙЗІ: 

Франчайзі отримує підтримку, як на этапі пошуку та підготовки локації (рекомендації для пошуку, дизайн, 

придбання обладнання та аксесуарів, меблів і т.п.), відкриття, так і в процесі роботи Центру.  

Адміністративну підтримку, програмне забезпечення (розробляється).  

Рекламну та PR підтримку бренду відповідно до бюджету мережі – розробка стратегії, публікації, інтерв’ю 

для медіа та телебачення, підтримка сайту та сторінок в соціальних мережах контентом, фото-відео 

матеріалами, розробка акцій, макетів і таке інше. 

Ми навчаємо та сертифікуємо персонал, проводимо заходи для підвищення кваліфікації.  

 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: 

Цільова аудиторія за віком - від 5 років, без обмежень у віці: 

 

- клієнти/пацієнти з болем у спині;  

- пацієнти після ЧМТ та інсульту;  

- пацієнти, що мали операцію хребта, суглобів;  

- ті, що мають потребу у професійному відновленні рухових функцій;  

- ті, хто бажає навчитись збалансованим фізичним навантаженням без загрози для здоров’я 

- клієнти, які починають свій шлях у фітнесі, кросфіті, готуються до марафонів та хочуть бути 

впевнені, що їх фізичний стан готовий до відповідних навантажень з врахуванням індивідуальних 

особливостей, травм, антропометричних параметрів 

- ті, хто бажає отримати профілактичний або лікувальний масаж спини та суглобів 

- ті, хто потребує мануальну корекцію та інші види реабілітаційних послуг 

- бізнес-клієнти/компанії, що турбуються про свій персонал та запрошують команду Центру для 

проведення проведення профілактично-лікувальних оглядів та сесій  

 

НАШІ ПАРТНЕРИ ЦЕ: 

 

1. Досвідчені фізичні терапевті, лікарі, працівники медичної галузі, хто розуміється на наданні послуг 

з фізичної реабілітації та масажу та планує відкриття власного центру 

2. Підприємці, хто має бажання стати частиною команди уніфікованого бренду та хто має досвід 

надання послуг у галузі фізичного комфорту та здоров’я. 

3. Інвестори, які зацікавлені в отриманні прибутку пов’язаного з наданням послуг фізичної терапії та 

масажу. 

ДАВАЙТЕ РАЗОМ ЗРОБИМО НАШУ КРАЇНУ ЗДОРОВОЮ!  

 

Детальна інформація: 0503326935, Василь Миколенко; e-mail: info@ambulatoria.com.ua 

info@ambulatoria.com.ua

