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Historia sukcesu
NATURHOUSE
  

NATURHOUSE to światowy lider w dziedzinie żywienia 

i dietetyki. Jesteśmy obecni w 26 krajach i cały czas 

dynamicznie rozwijamy się. Jako eksperci w reedukacji 

żywieniowej, pomagamy ludziom na całym świecie 

w walce z nadwagą. Dzięki doświadczeniu i wiedzy na-

szych specjalistów stwarzamy optymalne warunki dla 

każdego, kto pragnie osiągnąć oraz utrzymać prawidło-

wą wagę ciała.

Firma NATURHOUSE wywodzi się z Hiszpanii - pierwszy 

punkt powstał w mieście Vitoria w roku 1992, a pierwszy 

poza granicami Hiszpanii, w Portugalii w 1999 r. 

W Polsce NATURHOUSE istnieje od 2006 roku i obecnie 

posiada 250 Centrów Dietetycznych*. 

              Centrów Dietetycznych 

NATURHOUSE w całym kraju. Tylko w 

ciągu 2014 roku powstało aż 17 w 

standardzie NATURHOUSE mini*.

                    dietetyków pracujących 

w całej sieci. Wśród nich dietetycy  

spełniający się jednocześnie w roli 

właścicieli placówek, działający w 

placówkach NATURHOUSE mini.

                      bezpłatnych kon-

sultacji dietetycznych miesięcznie. Z 

darmowych badań składu ciała w 

Naturhouse mogą skorzystać osoby 

od 6 roku życia.

                             

                                   wizyt u diete-

tyka  miesięcznie odbywa się w całej 

sieci Naturhouse.

                                      Polaków, 

którzy zmienili nawyki żywieniowe z 

pomocą dietetyków NATURHOUSE.

250

400

8 900

65 000

w Polsce
NATURHOUSE

205 000

*Dane z 31 grudnia 2014 roku

Metoda  Naturhouse/
start

meta

UTRATA KILOGRAMÓW - Etap nastawiony na osiągnięcie 

zamierzonego celu, pozwala na zdrową utratę kilogramów

w tempie 0,5 - 1 kg tygodniowo.

STABILIZACJA WAGI - Etap gwarantujący uniknięcie efektu 

jo-jo. Polega na „wyprowadzaniu” nas z diety, stopniowo 

zwiększając jej kaloryczność i włączając produkty, których 

należało unikać.

+   opieka dietetyka 

+      plan �ywieniowy 

+   naturalna suplementacja
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Mój w�asny biznes
NATURHOUSE mini

Nowy projekt sieci – Naturhouse-mini to oferta skierowana do osób chcących otworzyć własny prywatny 

gabinet dietetyczny pod marką Naturhouse. Rozwiązanie to przewiduje możliwość otwarcia placówki na 

zasadzie franczyzy w mniejszych miastach do 20 tyś. mieszkańców, w całej Polsce i prowadzenie działal-

ności gospodarczej na zasadzie samozatrudnienia. Franczyzobiorca jest zatem jednocześnie dietetykiem 

pracującym w punkcie i osobą zarządzającą swoim biznesem. Takie rozwiązanie znacznie ogranicza 

koszty pracy. Decydując się na założenie firmy, której specyfika odpowiada naszemu wykształceniu, może-

my realizować swoje plany zawodowe i być właścicielem dobrze prosperującego biznesu.

PRZYK�ADOWA  ARAN�ACJA  LOKALU
2O POWIERZCHNI 27m

Dla kogo
taki biznes? 

osób przedsiębiorczych, 
dynamicznych i zaanga-
żowanych w wykonywaną 
pracę;

studentów ostatnich lat 
studiów lub absolwentów 
kierunków tj. dietetyka, 
technologia żywienia, 
medycyna, farmacja, 
biologia;

ludzi z pasją, którzy mają 
łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów z innym ludźmi. 

�niskie koszty 
inwestycji, 

jeszcze ni�szy 
poziom ryzyka�

�wysoka 
rentowno��
i szybkie 
odzyskanie 
poniesionych 
nak�adów�

�mo�liwo�� uzyskania do�nansowania 
z funduszy UE lub regionalnych�
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�Warto walczy� o swoje marzenia�
mgr Magdalena Grabarska, 
dietetyk i franczyzobiorca NATURHOUSE mini w Nakle nad Notecia

Dlaczego zdecydowa�a si� Pani na prowadzenie w�asnej 
placówki Naturhouse?

Jakie  zalety ma 
praca w chara-
kt erze  samo-
zatrudnienia?

Jakich rad udzieli�aby Pani absolwentom dietetyki, 
którzy chcieliby odnie�� sukces w zawodzie?

Od dawna marzyłam o otwarciu własnego Centrum Dietetycznego, 

chciałam wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie. Interesowa-

łam się również naturalną suplementacją, która wspomaga proces 

odchudzania. Po wielu poszukiwaniach i rozmowach, natknęłam się 

na ofertę firmy Naturhouse i stwierdziłam, że jest to dla mnie idealna 

propozycja.

Przede wszystkim 

daje mi możliwość 

samorozwoju, du-

że poczucie saty-

sfakcji, niezależno-

ści. Wiem, że tak 

naprawdę wszystko 

ode mnie zależy. 
Warto walczyć o swoje marzenia i należy „wziąć ster we własne 

ręce”, bo naprawdę warto. Zdobytą wiedzę trzeba cały czas 

uzupełniać, aby jak najlepiej pomagać ludziom.

Zapewniamy
pomoc w wyborze odpowiedniej
lokalizacji punktu;

bezpłatne kompleksowe szkolenia;

doradztwo w zakresie organizacji 
lokalnych działań reklamowych;

pakiet materiałów reklamowych 
- plakaty, ulotki, zaproszenia.

Inwestycja 
2wynajem lokalu o powierzchni min. 25 m ;

 
przystosowanie lokalu zgodnie ze standardami NATURHOUSE;

zakup pakietu startowego poduktów i narzędzi niezbędnych
do uruchomienia działalności;

roczna opłata licencyjna w wysokości 2400 zł + VAT.

System szkole� 
Franczyzodawca zapewnia Franczyzo-

biorcy wsparcie z zakresu szkoleń 

przygotowujących do pracy na 

stanowisku dietetyk NATURHOUSE, 

warsztaty z zakresu obsługi klienta, 

cykliczne szkolenia podnoszące 

kwalifikacje oraz audyty. Kładąc tak 

duży nacisk na przygotowanie diete-

tyka do pracy, mamy pewność, że 

każdy nasz odbiorca osiągnie sukces 

w walce ze zbędnymi kilogrami, co 

przełoży się na korzyści finansowe 

biznesu.  

�albo teraz albo nigdy�
mgr Karolina Chylinska, 
dietetyk i franczyzobiorca NATURHOUSE mini w Wieliczce

Dlaczego zdecydowa�a si� Pani na prowadzenie 
w�asnej placówki Naturhouse?

Znam firmę Naturhouse bardzo dobrze. Zaczęłam w niej 

pracować jako dietetyczka w 2007 roku, gdy dopiero 

wchodziła na rynek Polski. Przez te wszystkie lata obser-

wowałam jak się rozwija, jak otwierają się nowe punkty, 

jak wchodzą do sprzedaży nowe suplementy i jak firma 

się zmienia. Już od dawna chciałam otworzyć swój własny 

oddział Naturhouse. Ale dopiero w zeszłym roku, po 

powrocie z urlopu macierzyńskiego podjęłam decyzję, 

że albo teraz albo nigdy. I tak w sierpniu 2014 roku 

otworzyłam NATURHOUSE mini w Wieliczce pod Krakowem.

Co jest dla Pani wa�ne w pracy dietetyka?

Najważniejsze jest zadowolenie klientów. Ważne jest, aby osoby, które przychodzą 

do mnie na konsultacje, oczywiście poza zgubieniem wagi i jej późniejszym utrzyma-

niem, nauczyły się jak się zdrowo odżywiać, aby poprawić jakość swojego życia, po-

prawić stan swojego zdrowia i całej swojej rodziny. Ogromną satysfakcję sprawia 

mi, jak osoby które odchudzam mówią, że dieta zmieniła ich życie na lepsze.

Redukując nadmiar kilogramów, stały się szczęśliwsze, bardziej pewne siebie, często 

uniknęły poważnych kłopotów zdrowotnych.
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Odchudzanie
z NATURHOUSE

Pomiary i badanie 
sk�adu cia�a

Indywidualny
plan �ywieniowy

Wspomaganie 
naturaln� 
suplementacj�

Skuteczno��
metody NATURHOUSE

Wsparcie marketingowe
Franczyzodawca realizuje kampanie reklamowe o zasięgu ogólnopolskim w telewizji, Internecie i prasie, które 
promują markę NATURHOUSE. Z pomocy Działu Marketingu centrali NATURHOUSE Franczyzobiorca może korzystać 
również na szczeblu regionalnym i lokalnym.

NATURHOUSE jest organizatorem akcji prospołecznej realizowanej cyklicznie pod hasłem 
UWAGA NADWAGA. Ostatnia akcja przyciągnęła do placówek ponad 20 000 osób.

Franczyzodawca wydaje czasopismo PESO PERFECTO, które przedstawia metamorfozy 
klientów i dostarcza wielu cennych informacji na temat zdrowego żywienia. Kwartalnik 
jest jednym ze skuteczniejszych materiałów reklamowych.  

Potwierdzeniem skuteczności metody 

NATURHOUSE są zadowoleni klienci.

Ponad 80% z nich to kobiety. Polacy 

coraz częściej udają się do dietetyka 

szukając pomocy nie tylko w samym 

procesie odchudzania, ale w przypadku 

innych dolegliwości tj. cellulit, problemy 

skórne czy nauka zdrowych zasad żywienia.

�Wykwalifikowani dietetycy NATURHOUSE
s� odpowiedzi� na rosn�ce zapotrzebownie
spo�ecze�stwa w zakresie reeduakcji �ywieniowej.�
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ŁOMIANKI

KLUCZBORK

MIELEC

SWARZĘDZ

OLEŚNICA

ZAMOŚĆ

MIĘDZYRZECZ

SIERADZ

ZAKOPANE

PUŁTUSK

GRÓJEC

ZĄBKI

DĘBICARYDUŁTOWY

LUBLINIEC

SZCZECINEK

WAŁCZ

KROSNO

SANDOMIERZ

KNURÓW

NATURHOUSE

ZDUŃSKA 
WOLA

WĄGROWIEC

OŁAWA

ŻAGAŃ

CHEŁM

KWIDZYN

STARACHOWICE

STRZELCE
OPOLSKIE

KOŚCIERZYNA

NAKŁO 
NAD NOTECIĄ

JĘDRZEJÓW

ŁĘCZNA

SOCHACZEW

PŁOŃSK

ŚRODA 
WIELKOPOLSKA

OBORNIKI 
WIELKOPOLSKIE

JASŁO

WRZEŚNIA

BRODNICA

MYSZKÓW

OŻARÓW
MAZOWIECKI

BARLINEK

ŚWINOUJŚCIE

GOLENIÓW
POLICE

GRYFINO

JAROCIN

ŚREM

EŁK

SANOK

WIELICZKA

ŁĘCZYCA

NATURHOUSE mini

TUREK

NATURHOUSE Sp. z o.o. ul. Dostawcza 12, 93-231 �ódź, 
NIP: 579-209-74-36, KRS: 0000250651, Wys. kapit. zak�ad. 375 000,00 z�

INFOLINIA: 801 11 12 13 e-mail: biuro@naturhouse-polska.com

Otwórz  w�asne Centrum Dietetyczne 
NATURHOUSE mini.

Sprawd� 
gdzie nie ma naszej placówki.

Wypełnij formularz na

www. .naturhouse-polska.plfranczyza

Oddzwonimy i umowimy sie na spotkanie!

RUMIA

PRUSZCZ GDAŃSKI

NOWY 
DWÓR 

MAZOWIECKI

RAWICZ

GORLICE
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