10 hetes intenzív karrier & megvalósítási
& mentor program ambíciózus edzőknek
A Fitness Start Program során átadom azt a gyakorlati tudást, mely
az üzleti ötlettől kezdve elvezet Téged a megvalósításig. Személyi
edző szeretnél lenni kimagasló jövedelemmel? Saját fitness termet
szeretnél stabil lelkes vendégkörrel? Itt az idő, lépj rá életed
gázpedáljára!
Ez a program Neked való, ha a fitness szakmában szeretnél érvényesülni, továbbá úgy érzed, rossz helyen vagy a jelenlegi szakmádban/munkahelyeden. Hozzád szól, ha legbelül hiszed, a meggyőződésed, hogy a sport által tudnál teljes és boldog életet élni, ez az a
hivatás, amit szívvel-lélekkel tudnál végezni. Kizárólag edzői
végzettséggel lehet jelentkezni.
Az életed megváltoztatásáért tanulnod kell! A fejlődés fogja elindítani
számodra a változást, és egy új kezdet lehetőségét. Ne húzd tovább az
időt, kanyarodj a gyorsítósávba! Építsd fel a saját bizniszed, valósítsd
meg önmagad, hogy szabad és anyagilag független életed legyen!

A 10 hetes Fitness Start Program tematikája:
- Hol tartasz, hol állsz most? Helyzetelemzés, utána: START!
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- Karrier & üzleti modell tervezés – személyre szabottan, az
élethelyzetednek és a képességeidnek megfelelően.
- Üzleti terv készítése.
- Brand építés - a márka Te vagy! A saját márkád felépítése.
- Célkitűzés, pozícionálás.
- Weboldalad és az online jelenléted megtervezése.
- Online marketing - aki jól csinálja profitál.
- Offline marketing – fontosabb, mint gondolnád!
- Kommunikáció: szóban, írásban, videóban, képekben.
- Információból bevétel & hatástöbbszörözés. Business!
- Hogyan szólítsd meg a célpiacod?
- Vendégkör kiépítése.
- Ügyfélélmény: imádni fogják a szolgáltatásod!
- Bevételszerző lehetőségek megtalálása.
- Hirdetési lehetőségek & reklámszövegírás & hatékony vevőszerző
kommunikáció.

-

Továbbá:
Sikerlélektan, avagy hogyan gondolkozz, hogy sikeres tudj lenni?
Alkotói folyamatok & hatékonyság.
Kreativitás.
Kudarckezelés & önmotiváció.
Az ígéret szép szó!
Személyiségfejlesztés.
Élet a komfort zónán túl.
Testedzési célok megvalósítása.
Hogyan lehetsz hiteles?
Tanuld meg „eladni” magad!
Önismeret, fejlődés, támogatás.
Spirituális segítség – ami felszabadít.
Üzleti lehetőségek & trendek hullámai, amit meglovagolhatsz.
Pénz, pénz, pénz – miből lesz, hol talál/találod meg?
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Ki lesz a Fitness Start Program program mentora?
Barta Tibor
Személyi edző, Életmód tanácsadó, szakíró, oktató
A motiváció, a Sikerspirál és a Sikeres életmódváltás
titka c. könyvek szerzője
Tizenöt év alatt felépítettem egy saját vállalkozást mellyel komoly
sikereket értem el; a brandet nagyon sokan megismerték, nemzetközi
piacokra szállítottunk, szabad voltam és anyagilag független. Ezt a
céget eladtam. Majd újabb szakasz következett: öt éven keresztül
marketingesként cégeknek segítettem több pénzt keresni. Az üzleti
tanácsadói életemet egy olyan hivatás váltotta fel, melyben
maximálisan ki tud teljesedni a valódi énem: személyi edző lettem, és
leendő edzők oktatója a Fitness Company edzőképző iskolánál
/edzokepzes.hu/. Megéltem és láttam sikereket, kudarcokat, kerestem
rosszul, jól, és nagyon jól. Hét év után készen állok, hogy átadjam
mindazt a tudást és tapasztalatot, amellyel Te is felépítheted a saját
fitness vállalkozásod! Cél: azt csináld amit a legjobban szeretsz, és
anyagilag megtaláld a számításodat!
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Minden jelentkező felvételt nyer?
Nem. A Fitness Start Program 12 főt tud fogadni. Ezt a tudást és
gyakorlatot nem akarom tömegek számára elérhetővé tenni. A célom
az, hogy minőségi, konstruktív, támogató és motivált közösség jöjjön
létre. Ez csak kiscsoportos létszámmal valósítható meg, hiszen a
résztvevők fejlődését személyesen fogom nyomonkövetni és
támogatni hétről-hétre személyes konzultációval is. A közösséget
csapatépítő programokkal, élményekkel, túrákkal szeretném erősebbé
kovácsolni. Fontos számomra, hogy olyan résztvevők legyenek, akik
tudnak csapatban és egyénileg is fejlődni. Ez kihívás mindenki
számára. Szempont továbbá, hogy olyan ambiciózus és elszánt
egyének képezzék magukat együtt, akik kellően motiváltak,
intelligensek, nyitottak a fejlődésre, hajlandóak egymástól, egymás
hibáiból és sikereiből tanulni. A program során a résztvevők hétrőlhétre beszámolnak a haladásukról, megosztjuk egymással a
tapasztalatainkat, kétségeinket, félelmeinket és sikerélményeinket.
Ez komfort zónán kívüli mindenki számára. Csúcsteljesítményt nem
lehet a kanapé biztonságából elérni; erősebbé, többé, jobbá kell válni,
ehhez tenni akarás és nyitottság kell, nem száraz tananyag. Ez egy
intenzív belső utazás is lesz egyben, ezáltal fejlődik a személyiséged,
így válhatsz azzá az emberré, aki el tudja érni a céljait. Ha sikeres
edző akarsz lenni, olyan személyiséggé kell válnod, aki sikeres edző
tud lenni.
Minden jelentkezővel személyesen, online, vagy telefonon fogok
beszélni, a terveiről, az élethelyzetéről, a céljairól, illetve arról,
hogyan illeszkedik ezekhez a képzés szemléletmódja. Ezután
nyerhetsz felvételt a programba. Köszönöm a megértésed!
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A felvételi beszélgetéseket a jelentkezések sorrendjében szervezem,
ezért ha úgy érzed, hogy Te nem maradhatsz ki a Fitness Start
Programból, jelentkezz most azonnal itt: https://bartatibor.hu/
Mit tartalmaz a program?
A 10 hetes Fitness Start Program tartalmazza a tantermi oktatásokon
való részvételt, a munkafüzetet, továbbá minden résztvevő ajándékomként megkapja a könyveimet: a Sikerspirált, A sikereres
életmódváltás titkát /papír alapú nyomtatott könyvek/, illetve A
motiváció c. könyvem digitális /PDF/ verzióját, össz érték: 16.500 Ft.
A részvételi díj tartalmaz egy személyi edzést és egy edzéstervet
velem 14.500 Ft értékben Budapesten a Ventura Fitnessben.
/Cím: Budapest 1119, Fehérvári út 179./
A programhoz tartozik még minden héten max 20 perces telefonos
konzultáció /én hívlak/ azért, hogy a fejlődésed jobban kontrollálva
legyen, illetve a felmerülő kérdéseidet a Te egyedi helyzetednek
megfelelően személyre szabottan meg tudjam válaszolni. A telefonos
konzultációk értéke: 36.000 Ft, az ajándékok össz értéke: 67.000 Ft.
A gyors kommunikációt egy Facebook zárt csoport is segíti majd, az
általános tudnivalókról e-mailben fogom tájékoztatni a résztvevőket,
de telefonon elérhető leszek számukra.
Mikor lesznek az oktatások, az oktatási napok?
A nyílt nap 2020. szeptember 18-án pénteken lesz, 18 órai kezdettel
Budapesten, pontos cím: Volán Egyesülés Székház, 1066 Budapest,
Teréz krt. 38. /A Nyugati pályaudvar közelében/ A nyílt napon való
részvétel ingyenes, de regisztráció szükséges hozzá.
Itt tudsz regisztrálni az oldal alján: https://bartatibor.hu/
Telefonos információ: 06303391549 /Én veszem fel./
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A nyílt napon elmondom a 10 hetes Fitness Start Program
felépítését és tematikáját, a jelenlevők kérdezhetnek, illetve jelezhetik
részvételi szándékukat. A nyílt nap 1-1,5 órás lesz.
A Fitness Start Program tantermi oktatásai a következő napokon
lesznek:
2020. szeptember 25., október 2., 9., 16., 22 csütörtök! , 30.,
november 6., 13., 20., 27. /17-20 óra/
A tanítási napok pénteken lesznek, kivétel október 22. csütörtök.
/Ünnepnap miatt./
Az oktatás kezdete: 17:00 óra, vége: 20:00 óra.
Tíz perc szünet: 18.30-kor.
Az oktatások helyszíne:
Volán Egyesülés Székház, 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
/A Nyugati pályaudvar közelében./
Mi történik, ha a vírus miatt nem lehet tantermi oktatást tartani?
Jelen pillanatban semmi nem indokoklja, hogy kiscsoportos kontakt
oktatást ne lehessen tartani. Azonban ha mégsem lehet, a képzést
online folytatjuk, erre nagyszerű, professzionális eszközök állnak
rendelkezésre.
A nyílt nap időpontja és helyszíne:
A nyílt nap 2020. szeptember 18-án pénteken lesz, 18 órai kezdettel
Budapesten, pontos cím: Volán Egyesülés Székház, 1066 Budapest,
Teréz krt. 38. /A Nyugati pályaudvar közelében/ A nyílt napon való
részvétel ingyenes, de regisztráció szükséges hozzá. Itt tudsz
regisztrálni az oldal alján: https://bartatibor.hu/
Telefonos információ: 06303391549 /Én veszem fel./
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Hány résztvevő lesz a programban?
A Fitness Start Programban csak 12 résztvevő lehet.
Minden jelentkezővel személyesen, online vagy telefonon fogok
beszélni, a terveiről, élethelyzetéről, céljairól, illetve arról, hogyan
illeszkedik ezekhez a képzés szemléletmódja. Ezután nyerhetsz
felvételt a programba. Köszönöm a megértésed!
A felvételi beszélgetéseket a jelentkezések sorrendjében szervezem,
ezért ha úgy érzed, hogy Te nem maradhatsz ki a Fitness Start
Programból, jelentkezz most azonnal itt: https://bartatibor.hu/
Kérdés, kérés esetén telefonon és e-mailben lehet érdeklődni?
Igen, bátran hívd ezt a számot, én veszem fel: 06303391549
Vagy írj e-mailt ide: bartatibor@bartatibor.hu
A tanfolyam ára: 180.000 Ft.
A fizetés menete: Ha a felvételi beszélgetésen megfeleltél, azt
követően 3 munkanapon belül kérlek utald el a regisztrációs díjat,
mely 50.000 Ft. A fennmaradt összeget szeptember 25-ig kell
rendezned. A részvételi díjról 0%-os Áfa-s számlát állítok ki.
Mindenről tájékoztatni foglak e-mailben.
Miért kerül ennyibe a tanfolyam? Ha szétnézel a piacon látni fogod,
hogy egy 10 hetes üzleti-, sport továbbképző-, edzői-, coach program
akár 300.000 - 800.000 Ft is lehet. A Fitness Start Program
tematikáját átnézve megállapíthatod, hogy rendkívül kedvező áron
elérhető /bevezető ár/. 2021-ben jelentősen többe fog kerülni. Gyere el
a nyílt napra, tedd fel a kérdéseidet, győződj meg a program erejéről
személyesen Te is! Mindig a saját magunkba és a fejlődésünkbe
invesztált befektetés a legértékesebb!
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Részletfizetési lehetőség van-e?
Igen, van lehetőség részletfizetésre. Ebben az esetben a tanfolyam ára
200.000 Ft. Az első fizetés időpontja: ha a felvételi beszélgetésen
megfeleltél, 3 munkanapon belül kérlek utalj el 50.000 Ft-ot
regisztrációs díjként. A tanfolyam indulásáig azaz szeptember 25- ig:
50.000 Ft, október 22-ig 50.000 Ft, november 20-ig 50.000 Ft.
A regisztrációs díjjal jelzed részvételi szándékod komolyságát, ha nem
érkezik meg időben, automatikusan átadod a helyed másnak.
Ajándékok a résztvevőknek:
Minden résztvevő ajándékomként megkapja az általam írt könyveket:
a Sikerspirált, A sikereres életmódváltás titkát /papír alapú nyomtatott
könyvek/, illetve A motiváció c. könyvem digitális /PDF/ verzióját
/össz érték: 16.500 Ft.
A részvételi díj tartalmaz egy személyi edzést és egy edzéstervet
velem 14.500 Ft értékben Budapesten a Ventura Fitnessben.
/Cím: Budapest 1119, Fehérvári út 179./
A programhoz tartozik még minden héten max 20 perces telefonos
konzultáció /én hívlak/ azért, hogy a fejlődésed jobban kontrollálva
legyen, illetve a felmerülő kérdéseidet személyre szabottan meg
tudjam válaszolni. A telefonos konzultációk értéke: 36.000 Ft, az
ajándékok össz értéke: 67.000 Ft.
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Közös élmény: Csapatépítés!
A Fitness Start Programot közös programokkal szeretném
izgalmasabbá és produktívabbá tenni. A friss levegőn, erdőben,
hegyen-völgyön fák között, jó hangulatban születnek a legjobb
gondolatok és ötletek!  Elvonulunk a szabadba, teret engedünk a
flow-nak, beszélgetünk, ötletelünk, együtt gondolkodunk és sokat
nevetünk. . A kedvenc helyemet is meglátogatjuk a Pilisben.  A
csapatépítő programok NEM az oktatási napokon lesznek, hanem
hétvégén, ezekért külön fizetni nem kell, az utazást mindenki
önköltségen fedezi. De az én autómban is lesz hely, illetve máshoz is
be lehet szállni majd.  A csapatépítő programon nem kötelező a
részvétel, mindenki maga dönti el, hogy el szeretne-e jönni.
Ha vidéken élsz, illetve ha nem tudsz minden képzész napra
eljönni:
Számodra is van megoldás, ugyanis minden oktatást felveszünk
videóra, amit egy zárt online felületen korlátozott ideig meg tudsz
tekinteni. Természetesen az lenne a legjobb, ha minden tantermi
oktatáson JELEN tudnál lenni, de ha ez egyéb okok miatt nem
valósítható meg, nem fogsz lemaradni semmiről.
A jelentkezés folyamata:
A jelentkezés 2020. szeptember 2-án, szerdán indul. Jelentkezni
kizárólag a https://bartatibor.hu/ weboldal alján lehet az űrlap
kitöltésével. Ott 2 lehetőség közül választhatsz:
1. Eldöntötted: szeretnél részt venni a Fitness Start
Programban, és várod a jelentkezésemet, hogy egyeztessük a
személyes beszélgetés időpontját.
2. Még nem hoztál végleges döntést a részvételt illetően, vagy
sok a kérdés benned, ezért el szeretnél jönni a nyílt napra,
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hogy meggyőződj ez a program Neked való-e. A nyílt napon
való jelentkezés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A felvételt a jelentkezések sorrendjében bírálom el. Érdemes gyorsnak
lenned!

A siker 18 pontja:
1. Döntsd el mit akarsz!
2. Tűzz ki egy reális és elérhető célt!
3. Akard izzó szenvedéllyel és égő vággyal!
4. Megrendíthetetlenül higgy benne, és kötelezd el magad a
megvalósítása mellett!
5. Tanulj meg gondolkodni, legyél taktikus!
6. Szerezd meg a szükséges speciális ismereteket!
7. Készíts a célodig stratégiai tervet!
8. Vésd betonba, legyél eltökélt!
9. Állhatatosan cselekedj a célodért!
10. Zárj ki minden negatív tényezőt!
11. Találd meg a motiváció összes forrását!
12. Legyél kitartó, ha elbuksz, állj fel és menj tovább!
13. Tanulj a kudarcokból!
14. Folyamatosan értékeld az eredményeidet!
15. Ha kell, legyél rugalmas, változz és változtass!
16. Tarts ki minden átmeneti kudarc ellenére!
17. NE add fel! Lendítsd át magad a holtpontokon!
18. A győzelem a kitartóké!
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"Életünkben leginkább arra van szükségünk, hogy legyen valaki,
aki rábír, hogy megtegyük, amire képesek vagyunk."
(Ralph Waldo Emerson)
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Ne késlekedj belevágni életed egyik legizgalmasabb és legmeghatározóbb kalandjába! Jelentkezz most, szeretettel várlak!

Üdvözlettel:
Barta Tibor
A Fitness Start Program mentora
Személyi edző, Életmód tanácsadó, szakíró, oktató
A motiváció, A sikeres életmódváltás titka és a Sikerspirál c. könyvek szerzője
E-mail: bartatibor@bartatibor.hu
Telefon: 06303391549
Web: http://bartatibor.hu/
Testünket a mentális képességeinkkel együtt
folyamatosan, élethosszig kell fejleszteni.
Ez a fejlődés és a siker útja.
Szerzői jogok: Ezen tájékoztató kiadvány - a kiadó írásos jóváhagyása nélkül –
sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető,
semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon,
beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen
internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést, vagy az információrögzítés
bármely formáját.
Szerző: Barta Tibor
Jogtulajdonos: Barta Tibor
Web: http://bartatibor.hu/
E-mail: bartatibor@bartatibor.hu
Minden jog fenntartva!
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