
KIHÍVÁS
A WHO adatai alapján az egész világon 1,9 milliárd ember túlsúlyos, 
ebből 650 millió elhízott. Ez a szám 1975 óta megháromszorozódott. 
Egy bizonyos tömeg felett az adott személy esetleg nem képes foly-
tatni a hagyományos sportot (pl. futás, aerobic órák, stb.), ami még 
nehezebbé teszi a súlycsökkentést. Emellett növekszik a nem túl- 
súlyos, de nem fitt emberek száma is.

      VÉGFELHASZNÁLÓI EREDMÉNYEINK
Az Infratrainer maximálisan biztonságos, 
bárki által könnyedén, ízületi terhelés nélkül 
használható, előedzettséget nem igényel.  
A Zerofat Technology™ szolgáltatási rendszer 
segítségével vendégeink 10-15 hetes Átvál-

tozási Programunk keretében, heti 3 edzés-
sel 10-21 kg súlyvesztést értek el. A fotók fel-

használóink sikeres állapotváltozásait mutatják.

AZ INFRATRAINER MEGOLDÁSA
Az Infratrainer egy forradalmian új,  hiánypótló wellness  
edzőgép, amely segít, hogy a túlsúly hatékony és  
biztonságos csökkentése után az egyén egy életmód- 
váltáson essen át és visszatérhessen a mozgás 
és a sport világába. Az infravörös sugárzás  
gyorsítja a zsíranyagcserét, így a test  
6-800 kalóriát éget egy 50 perces edzés alatt.  
A jellemző súlycsökkenés 1 kg hetente.  
A termék eddigi verzióinak népszerűsége 
indokolja a termékfejlesztést és a gyors  
piaci terjeszkedést.

CSAPAT & PARTNEREK
Deák Csaba - alapító, 20 év vállalkozói tapasztalat
Vida Márk - igazgatósági tag, a gép megalkotója
Sándorfi Zoltán - CEO, 20 év pénzügyi menedzsment  
  és tanácsadás
Tungsram: Infratrainer gép gyártója, vezető befektető

                  VERSENYTÁRSAK
Jelenleg az Infratrainer egyedülálló értéket képvisel 

a piacon, közvetlen versenytársa nincs, alternatíva  
szolgáltatások vannak. Az Infrashape és az InfraslimX hason-

lóan kombinálták a biciklit infrasugárzóval, azonban a megoldásaik 
hatékonysága messze alulmarad az Infratrainer-től. Ez egy magyar 
termék, minőségi anyagokból, magas műszaki színvonalon gyártva.EDDIGI EREDMÉNYEK

Eddig mintegy 150 gépet értékesítettünk 100 stúdióban, ahol 
azokat az edzeni és fogyni vágyók magas, 80%+ kihasznált- 
sággal használják. Magyarországon kívül Szlovákiában, 
Romániában, Ausztriában, Németországban és Kanadában is  
jelen vagyunk; orosz és lengyel partnerekkel is tárgyalunk.

PIACI TERJESZKEDÉSI STRATÉGIA ÉS ÜZLETI MODELL
Gépértékesítéssel és a Zerofat Technology™ szolgáltatási csomag-
gal indulunk a piacra, majd a táplálkozás helyettesítő csomaggal 
terjeszkedünk. Rangos nemzetközi kiállításokon veszünk részt: FIBO, 
Beautyworld Middle East, FitExpo Russia.

BEFEKTETETT TŐKE FELHASZNÁLÁSA
A nemzetközi terjeszkedést meggyorsítjuk: Nyugat-Európa,  
Oroszország, illetve a Közel-kelet. Rangos nemzetközi fitness/ 
wellness kiállításokon veszünk részt. A Zerofat Technology™ 
rendszert és applikációt fejlesztjük.  Egyetemi tudományos teszte- 
ket finanszírozunk. A Franchise, Vállalati Rekreációs és Sport  
üzleti modellek alapköveit lerakjuk.

EXIT STRATÉGIA
Potenciális felvásárló lehet egy nemzetközi befektető (pl. fitnesz 
stúdió lánc, vagy fitnesz termék forgalmazó), de lehetséges a tőzs-
dei bevezetés is. 

BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓ
Vezető befektető: Tungsram
Teljes szükséges tőke: 1M EUR, ebből hazai közösségi finanszírozás- 
            ban 80-120 M forintot gyűjtünk
Első mérföldkő (10 hó): 100 db gépeladás, a Zerofat Technology™  
                    rendszer és a táplálkozási csomagok piaci  
               bevezetése
A közösségi finanszírozásban felajánlott részesedés: 6-9%

SMART INFRATRAINER

VÁLTS 
MÉRETET

KÖNNYEDÉN!
KONTAKT
Sándorfi Zoltán
infratrainer@tokeportal.eu
infratrainer.hu
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Mivel az Infratrainer eddig csak a gépeladásra fókuszált, és a Smart verzióval 
tervezi a brand egységesítését, jelenleg még számos disztribútori és felhasználói 
weboldal használja különbözőképpen az Infratrainer nevet és logót. Ennek 
egységesítésére a most induló globális marketing stratégia keretében kerül sor.

https://www.linkedin.com/in/csaba-deak-70a528197/
https://www.linkedin.com/in/zoltan-sandorfi-84580427/
https://infratrainer.tungsram.com/
https://www.fibo.com/en/
https://beautyworld-middle-east.ae.messefrankfurt.com/dubai/en.html
https://thefitexpo.com/
mailto:infratrainer%40tokeportal.eu?subject=
http://infratrainer.hu

