
Όροι και Προϋποθέσεις CRYO Franchise                                                               

 
 

Τα Cryosauna Icetube Centers βρίσκονται στη φάση διαρκούς ανάπτυξης μέσω του 

μοντέλου Franchise διαθέσιμο για την Ελλάδα και Κύπρο. Η δημιουργία ενός 

εγκεκριμένου Cryosauna Icetube Center αποτελεί μια ασφαλή επένδυση στον τομέα 

της αθλητικής αποκατάστασης, της υγείας και της ομορφιάς ένας κλάδος ο οποίος 

παρουσιάζει ανάπτυξη της τάξης του 15% σε παγκόσμιο επίπεδο και 35% σε 

πανελλαδικό επίπεδο, με τις προβλέψεις να δείχνουν πως η συγκεκριμένη τάση θα 

παραμείνει για τα επόμενα 20 χρόνια προτού σταθεροποιηθεί. 

Μέσα από το Franchise/Licence εξασφαλίζετε την γνώση και την εμπειρία που σας 

παρέχουν τα Cryosauna Icetube Centers στον τομέα της Κρυοθεραπείας, παρέχοντας 

σας τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα και διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω στο 

κομμάτι της αποκατάστασης και της ομορφιάς. Επίσης αποκτάτε άμεσα πρόσβαση 

στο πελατειακό κοινό της εταιρίας.  

ΠΑΡΟΧΕΣ CRYO FRANCHISE: 

 Αρχιτεκτονική και λειτουργική σχεδίαση του χώρου σας 

 Τελευταίας γενιάς μηχανήματα Κρυοσάουνας και Τοπικής Κρυοθεραπείας 

των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο (Cryomed Pro / Cryofan) – Appendix A. 

 Όλα τα μηχανήματα που παρέχονται έχουν πιστοποίηση CE και TUV 

certification 

 Εκπαίδευση προσωπικού για τον ασφαλή χειρισμό και την άρτια λειτουργία 

των μηχανημάτων 

 Δωρεάν service για τα όλα μηχανήματα για 2 χρόνια από τη στιγμή 

παράδοσης του καταστήματος 

 Παράδοση καταστήματος που θα διαθέτει πέντε (ή έξι) διαφορετικές 

υπηρεσίες όπως αυτές παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας 

(Cryobody, Cryolocal, Cryofacial, Zero Gravity Massage, Air-Relax Compression 

Boots, solarium ultrasun, beauty light therapy booth) 

 Αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα της εταιρίας Cryosauna Icetube Centers  

 Συντονισμένο Marketing 

 Social Media πλατφόρμα με 12,000 followers και στοχευμένες διαφημίσεις 

(Facebook & Instagram) 

 Ανανεωμένο Site με όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες και με διαθέσιμο e-

shop 

 Συνεχή και στοχευμένη διαφήμιση μέσα από τα Social Media και την Google 

 Προβολή σε περιοδικά, εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα (Πρώτο Θέμα, Elle, 

Running Magazine, Running News, Τοπικούς Οδηγούς Αγοράς κτλ) 

 Συμμετοχή σε μεγάλα αθλητικά δρώμενα (Lamia Run, Lycabetus Run, 

Marathon Expo κτλ) 
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Όροι και Προϋποθέσεις CRYO FRANCHISE: 

 Ισόγειο κατάστημα συνολικού εμβαδού 60 έως 80τμ. (απαραίτητη η εύκολη 

πρόσβαση για το αυτοκίνητο τροφοδοσίας) 

 Αποκλειστική χρήση του site της εταιρίας Cryosauna Icetube Centers και των 

Social Media που υπάρχουν 

 Υπογραφή και διατήρηση συμβολαίου SLA (Service Level Agreement) για τη 

συντήρηση και την τυχόν επισκευή των μηχανημάτων κρυοθεραπείας 

 Αποκλειστική χρήση των εμπορικών σημάτων και trademarks της εταιρίας 

Cryosauna Icetube Centers σε όλους τους χώρους του καταστήματος και σε 

οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό 

 Αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και του πρωτοκόλλου όπως αυτό 

έχει οριστεί στην εκπαίδευση του προσωπικού του εκάστοτε Franchise 

καταστήματος  

 Marketing Fee: ορίζεται το ποσό των 300€ + ΦΠΑ μηνιαίως για: 

o τη χρήση και τη διατήρηση των εμπορικών σημάτων της εταιρίας 

(πινακίδες, διαφημιστικά μπάννερ, κτλ.) 

o Για τη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρίας καθώς και των social media 

o Για διαφημιστική προβολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες και 

ηλεκτρονικά μέσα (Running Magazine, Running News, κτλ) 

o Για διαφημιστική προβολή σε έντυπα μέσα (Men’s Health, Vita, Elle 

κτλ) 

o Για παροχή έντυπου διαφημιστικού υλικού 

o Για συμμετοχή σε μεγάλα αθλητικά δρώμενα όπως ο Κλασσικός 

Μαραθώνιος της Αθήνας 

 Χρόνος παράδοσης: Ως χρόνος παράδοσης του καταστήματος ορίζεται το 

διάστημα των 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

Franchise και την πληρωμή της προκαταβολής του συνολικού ποσού 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) όπως αυτό ορίζεται στο APPENDIX Β. 

 Τρόπος Πληρωμής: Ως τρόπος πληρωμής ορίζεται προκαταβολή το 70% του 

συνολικού ποσού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με το υπόλοιπο 30% να 

καταβάλλεται με την παράδοση του καταστήματος. 
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APPENDIX – A 

Λίστα μηχανημάτων και συσκευών με τα οποία εξοπλίζεται ένα 

εγκεκριμένο CRYOSAUNA ICETUBE CENTER: 

 CRYOSAUNA CRYOMED PRO 2020 

 CRYOFAN CF-04 

 SOLARIUM ULTRASUN Q6/E6  

 AIR-RELAX PRESSURE THERAPY BOOTS 

 ZERO GRAVITY MASSAGE CHAIR KM400 (OR EQUIVALENT) 

 BEAUTY LIGHT THERAPY by Dr. Muller (συμπεριλαμβάνεται στην 

Platinum εκδοχή του Franchise/Licence) 

 

APPENDIX – B 

Υπάρχουν διαθέσιμες δύο μορφές Franchise/Licensing Cryosauna 

Icetube: 

 Premium: Συνολικό Κόστος 85000€ + ΦΠΑ 

 Platinum: Συνολικό Κόστος 105000€ + ΦΠΑ 

 

APPENDIX – C 

Τι περιλαμβάνει το Franchise/Licensing ενός Cryosauna Icetube Center: 

 Αρχιτεκτονική Μελέτη του χώρου 

 Κατασκευαστικά κόστη (ηλεκτρολογική εγκατάσταση κτλ.) 

 Δομικά Υλικά (πλακάκια – γυψοσανίδες, κτλ.) 

 Ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (φωτισμός – 

κάμερες – ηλεκτρονικός υπολογιστής – τηλεοράσεις - συναγερμός 

κτλ.) 

 Διακόσμηση και έπιπλα κατά τα πρότυπα της εταιρίας 

 Τα μηχανήματα όπως αυτά αποτυπώνονται στο Appendix – A 

 Διαφημιστική πινακίδα κατά τα πρότυπα της εταιρίας 
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 Εκπαίδευση προσωπικού με πιστοποίηση 

 Δωρεάν συντήρηση όλων των μηχανημάτων για δύο χρόνια 

 Χρήση εταιρικού site www.cryosauna-icetube.gr 

 Χρήση Social media – Facebook / Instagram 

 Διαφημιστικό έντυπο υλικό και media υλικό 

 3ετές συμβόλαιο Licensing  

  

 

 

http://www.cryosauna-icetube.gr/

