
BIORESONA

USTVARJENI, DA SKRBIMO ZA ZDRAVJE 
ODLIČNA FRANŠIZNA PRILOŽNOST

Bodite samostojni. Pomagajte ljudem do zdravja. 

Ustvarite profitabilen posel in investirajte v 
bioresonančni center 

z najdaljšo tradicijo v naši regiji.



Zanesljiva rast 
trga dopolnilne in 
alternativne medicine 
(tudi bioresonance). 

Visoko kakovostni 
tretmaji, ki temeljijo na 
medicinskem pristopu. 

Nizki operativni stroški 
– posel, ki temelji na 
storitvi. 

Močna podpora naše 
strokovne skupine pri 
vzpostavitvi in vodenju 
vaše franšizne enote.

Poslovni model, ki temelji 
na 25-letni tradiciji in 
eni najbolj usposobljenih 
bioresonančnih ekip v 
regiji.

BIORESONA poslovni model 
predstavlja odlično priložnost za investitorja:
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Naše poslanstvo

Naša zgodba

Z naravno medicino pomagamo 
do zdravja in dobrega počutja.

V ozadju znamke BIORESONA je podjetje z 
najdaljšo tradicijo na področju zdravljenja z 
bioresonanco v balkanski regiji in edinstven 
medicinsko podkovan testni in terapevtski 
sistem. 

Antonina Rome že 25 let sodeluje v družinskem 
podjetju BIORES na področju bioresonance, 
ki je osrednja tema družine Rome (vse 
od zdravljenja, servisa, prodaje, designa, 
izobraževanja, marketinga, pa do vodenja). 

Leta 1994 jim je uspelo pridobiti zastopstvo 
podjetja Regumed, ki proizvaja BICOM 
naprave za bioresonanco in z njihovo pomočjo 
so prodrli na trg. Antonino neprestano 
spremlja tudi ideja ponuditi najboljšo 
metodo na področju naravnega zdravljenja in 
bioresonance. In rodila se je BIORESONA. 



Naši tretmaji so namenjeni posameznikom vseh starostnih skupin, ki jih mučijo tegobe in problemi, kot so: 
alergije, nevrodermitis, izpuščaji, astma, seneni nahod, vnetja, težave z notranjimi organi, težave z revmo, 
migrene in druge bolečine, bolečine v križu, poškodbe in brazgotine, izčrpanost in depresije. Pri našem delu 
se trudimo pomagati vsem našim strankam, uspeh našega sistema (in seveda naših zaposlenih) pa se kaže v 
kar 90-odstotni učinkovitosti naših tretmajev. 

Za izvajanje terapij smo oblikovali 
svetle, prijetne in moderne 
ordinacije, ki nudijo vse potrebno 
za izvajanje zdravljenja. Predani 
smo visokim standardom 
strokovnosti osebja, ki se zaveda, 
da je poleg izvajanja strokovne 
storitve potrebno skrbeti tudi za 
dober stik in dobro počutje naših 
strank. 

Naši tretmaji

PRED tretmajem Po tretmaju
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Zakaj izbrati franšizo BIORESONA?

Vstopite v industrijo z visoko stopnjo rasti

Vso potrebno znanje in podpora na ključ

Varna investicija z zagotovljenim uspehom

Globalni trg dopolnilne in alternativne medicine – kamor sodi tudi bioresonanca – izkazuje visoko 
rast, trend rasti pa se napoveduje tudi za prihodnost, saj se povečuje uporaba in sprejemanje 
naravnih terapij ter dodatkov. Franšiza BIORESONA je odgovor na vedno večje povpraševanje po 
tovrstnih terapijah, saj uporablja naravno zdravljenje na principu izjemno učinkovite in izkustveno 
dokazane metode dela Dr. ROME. Naš fl eksibilen franšizni sistem pa hkrati temelji na dovršenem 
strokovnem modelu in predstavlja dodelan poslovni sistem, ki omogoča izjemne terapevtske ter 
poslovne rezultate. 

Za uspeh franšiznega sistema BIORESONA ne potrebujete predhodnega znanja, potrebna je samo 
ustrezna izobrazba in opravljen uvodni seminar, kjer boste pridobili osnovno znanje za delo. V 
času nakupa franšize se boste izobraževali pri Dr. Rome (izobraževanje in certifi ciranje terapevtov 
za izvajanje bioresonančne metode Dr. Rome - Certifi cirani Terapevt Dr. Rome) in tako postali 
certifi cirani terapevt. Naša strokovna ekipa vam tekom celotnega delovanja nudi vso potrebno 
podporo za vaše uspešno poslovanje.

Pot do profi tabilne in uspešne franšize je zagotovljena, saj je naš poslovni model testiran. Glede 
na naše strokovno znanje in sodelovanje z najbolj izkušenimi poslovnimi partnerji v panogi, 
franšizojemalcem ponujamo odlično izhodišče za uspešen zagon in dolgoročno rast.

JE TA FRANŠIZA PRAVA ZAME?

Franšiza BIORESONA je odlična priložnost za posameznike, ki so ambiciozni, podjetni, odgovorni in imajo 
močno fi nančno podporo. Prav tako je pomembno, da jih veseli delo z ljudmi in da imajo visoke standarde za 
zadovoljevanje posameznikovih potreb. 
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Koraki do 
nakupa franšize 
BIORESONA Vprašalnik Spoznavni 

telefonski klic

Da bi olajšali proces nakupa, 
smo oblikovali vprašalnik, ki 
vam bo pomagal oceniti, ali je 
franšiza BIORESONA prava 
poslovna priložnost za vas. Če 
želite kopijo, nam pišite na naš 
naslov. 

Začetni telefonski intervju 
nam bo pomagal oceniti, ali se 
dobro ujamemo. 

KATERE SO PREDNOSTI FRANŠIZNEGA MODELA BIORESONA

Kaj je vključeno v začetno franšizno pristopnino: 

BIORESONA franšizni model 
ima enostaven in personali-
ziran razvojni proces, ki vklju-
čuje izbiro ter oblikovanje 
lokacije, splošno izobraževanje 
franšizojemalcev o franšiznem 
sistemu, izobraževanje in 
certifi ciranje terapevtov za 
izvajanje metode Dr. Rome 
ter uspešno poslovanje v 
celotnem obdobju franšizne 
pogodbe. V času tega procesa 
boste prejeli vso potrebno 
znanje in “know-how”, ki je 
potreben za vzpostavitev in 
vodenje uspešnega posla ter 
podporo, ki bo zagotavljala 
profi tabilnost. 

• Pravica do uporabe imena blagovne znamke BIORESONA za 
določeno teritorialno območje. 

• Pravica do izvajanja bioresonančne terapije po metodi Dr. ROME. 

• Pravica do uporabe “know-howa” BIORESONE (Operativni 
priročnik za terapevte, Priročnik metode Dr. Rome, Franšizni 
operativni priročnik). 

• Izobraževanje pri Dr. Rome (izobraževanje in certifi ciranje terapevtov 
za izvajanje bioresonančne metode Dr. Rome - Certifi cirani Terapevt 
Dr. Rome). 

• Pravica do uporabe vseh marketinških materialov BIORESONE za 
območje v ekskluzivi. 

• Svetovanje pri opremljanju bioresonančnega centra BIORESONA.

• Asistenca pri poslovanju franšiznega centra BIORESONA. 

• Strokovno svetovanje pri izvajanju metode Dr. Rome. 

• Posveti, konference in seminarji. 

• Svetovanje in pomoč pri nakupu opreme (BICOM). 
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Poslovno srečanje Iskanje, vrednotenje 
in izbira lokacije

Pogodba in 
začetek partnerstva

To je dobra priložnost za 
podrobno predstavitev 
predloga podjetja, kjer bodo 
prikazani oprijemljivi podatki 
in vse pomembne informacije. 
Srečamo se v bioresonančnem 
centru BIORESONA, kjer 
lahko dobite občutek o samem 
franšiznem sistemu. Srečanje 
zaključimo s podpisom pisma 
o nameri. 

Naslednji pomemben korak je 
izbira lokacije, kjer vam bodo 
naši strokovnjaki pomagali pri 
vrednotenju in izbiri lokacije. 
Nato bomo pripravili podrobno 
ponudbo (osnutek poslovnega 
načrta), ki bo temeljil na 
velikosti prostorov, pri čemer 
bomo pazili, da bo lokacija 
izbrana in prostor oblikovan 
tako, da bo zadovoljil potrebe 
obiskovalcev in hkrati ustrezal 
proračunu vaše naložbe. 

Po podpisu pogodbe in 
plačilu začetne franšizne 
pristopnine bomo začeli 
s pripravo arhitekturne 
rešitve, razvijanjem koncepta 
vaše franšizne enote in 
usposabljanja zaposlenih, 
nato pa si bomo dosledno 
prizadevali za dosego vašega 
uspeha. V tem zadnje koraku 
postanete naš partner in član 
BIORESONA podjetja. 

Podpora pred odprtjem vaše franšizne enote: 

Naša podpora bo obsegala: 
• tržne raziskave in analize področja, kjer se postavlja franšizo
• pomoč pri oblikovanju poslovnega načrta
• izdelava arhitekturne rešitve prostora skladno s konceptom 

BIORESONA franšize
• izobraževanje in trening zaposlenih 
• pomoč pri marketinški strategiji in otvoritveni marketinški 

kampanji
• 5 – dnevna podpora na lokaciji ob otvoritvi

Podpora po odprtju vaše franšizne enote: 

Franšizojemalci franšize BIORESONA lahko računajo na našo stalno 
podporo. Po vzpostavitvi franšizne enote bomo določili osebo, ki vam 
bo pomagala pri upravljanju vaše franšizne enote. Ta oseba vam bo 
na voljo takoj po podpisu franšizne pogodbe in vam bo pomagala pri 
težavah in problemih, ki bi se lahko pojavili, ter odgovarjala na vaša 
vprašanja. 
Naša podpora bo obsegala: 
• obdobne obiske na vaši lokaciji
• podporne marketinške aktivnosti
• spletna stran
• dodatni treningi in izobraževanja (on-site kot tudi online)
• vroča linija za nujne primere
• nadgrajevanje vaših storitev in ponudbe



CKM d.o.o.
Podutiška 46 | 1000 Ljubljana | Slovenia

Kontaktna oseba: Dr. Antonina Rome| direktor 
 +386 70 167 177 |          info@bioresona.com |        antonina.rome

IZVEDITE VEČ:


