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Apenas 8-10% da população em idade adulta frequenta ginásios tradicionais e menos 
de 20% tem algum tipo de atividade física regular.

Entre 60-80% da população em idade adulta poderia beneficiar de exercício físico mais 
regular - quer por razões preventivas quer por razões terapêuticas – mas, ou não tem 
tempo, ou não encontra a modalidade que se adequa às suas restrições individuais (por 
exemplo modalidades livres de impacto).

7 em cada 10 portugueses em idade adulta sofrem com dores de costas. A principal 
causa destas patologias é o sedentarismo e o exercício ajuda a prevenir e a minimizar 
sintomas.

De acordo com o observatório para a atividade física e desporto os adultos deveriam 
realizar pelo menos duas sessões semanais dirigidas ao fortalecimento muscular.

A atividade física regular ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, patologias ósseas 
e reduz significativamente a probabilidade de doenças degenerativas e mentais.

Oportunidade de Mercado



“Um negócio sólido
e estabelecido
no seu 5º ano de 
existência.”

- Flavia Serra e Melo -
Fundadora e Diretora Financeira

“Já conquistou o seu 
espaço no mercado, 
sendo referência de 

qualidade e constância. É 
uma aposta segura para 
quem gosta de fitness e 

bem-estar.”



Em que consiste o 
conceito F1 Training
A F1Training (Fast Personalized Training) é a resposta às necessidades da vida moderna, das agendas 
apertadas e das necessidades práticas: Ganhar boa forma física, melhorar a saúde, fortalecer a mente, 
investindo menos horas do nosso tempo.

A equipa multidisciplinar especializada, e certificada, é composta por Personal Trainers, Nutricionistas 
e Terapeutas que, em complemento, com a tecnologia desportiva de última geração, trabalha no 
desenvolvimento físico global de cada cliente.

Num espaço reservado, pensado para proporcionar o máximo conforto e a melhor experiência.
O recurso à Electroestimulação Muscular, (EMS), permite alcançar maior aceleração metabólica, aumentar 
exponencialmente a tonificação muscular, melhorar a atividade cardiovascular, reduzir gordura, celulite e 
peso, além de potenciar a recuperação de lesões e a redução de dores crónicas.

Em alternativa aos programas e serviços presenciais, a F1Training tem vindo a especializar-se nos treinos 
e consultas online. Aproveitando o nosso conhecimento e experiência e oferecendo também num curto 
espaço de tempo, resultados acima dos convencionais.

O nosso mote é simples: Fast Results. Less Time.





A tecnologia EMS da XBODY consiste em sessões de treino com  Electroestimulação muscular desenhado 
para, através de aceleração metabólica, aumentar a tonificação muscular, melhorar a atividade 
cardiovascular e reduzir gorduras, celulite e peso.

Os impulsos elétricos sincronizados fazem atuar simultaneamente cerca de 350 músculos, incluindo 
os mais profundos, permitindo em muito pouco tempo - seis vezes menos - alcançar um consumo de 
calorias equivalente a um exercício tradicional.

As sessões são bastante agradáveis e convenientes (sessões de 20 minutos), sendo ideais como 
complemento a um exercício tradicional ou como substituto para todas as pessoas que não possam 
(por razões de saúde ou outras) ou não queiram / tenham tempo para despender numa metodologia de 
fitness tradicional .

A tecnologia XBODY permite trabalhar de forma simultânea cerca de 90% dos músculos do corpo num 
regime de alta intensidade - 30-40 contrações por segundo em cada músculo num total de cerca de 
40.000 contrações musculares numa sessão de 20 minutos. A intensidade do tratamento é adaptada a 
cada pessoa permitindo o máximo conforto.

Após o treino, e graças ao efeito de aceleração do metabolismo, a musculatura encontra-se em 
“funcionamento” durante um período estendido permitindo alargar os benefícios e resultados alcançados 
muito para além do tempo da sessão.

Tecnologia EMS XBody



QUEM É O  TARGET ?
Filipa, 42 anos, quer perder peso e reduzir celulite – por norma não gosta de fazer 
desporto.

Joana, 35 anos, quer exercitar para se sentir bem mas não tem tempo para ir ao ginásio 
e  não tem autodisciplina para treinar sozinha.

Francisco, 28 anos, joga futebol 3 vezes por semana mas ainda assim sente necessidade 
de fortalecer musculatura do tronco e braços.

António, 45 anos, praticou atletismo amador até aos 40 anos mas teve uma lesão no 
joelho e não pode correr – tem necessidade de manter-se ativo.

Natália, 55 anos, sofre de dores nas costas crónicas – não pode praticar desportos de 
impacto e necessita fortalecer músculos lombares.

Helena, 40 anos, gosta de se manter em forma e ter uma silhueta cuidada mas não 
gosta do ambiente e falta de privacidade dos ginásios.



PROGRAMAS 
PERSONALIZADOS 

PARA TODOS.



SERVIÇOS E PRODUTOS SECUNDÁRIOS.



LOCALIZAÇÃO
PREMIUM

O espaço é localizado no bairro lisboeta de 
Campo de Ourique, num cruzamento com muita 
passagem, ao lado do Mercado de Campo de 
Ourique e da Igreja do Santo Condestável, com 
o colégio dos Salesianos de Lisboa a 100 m e 
estacionamento subterraneo a 50 m.

Espaço consiste em aproximadamente 180m2 
divididos em 4 pisos, três dos quais com janelas 
para a rua e virados a Sul, o que cria ótimo 
ambiente dentro do espaço. Está totalmente 
equipado e renovado para um caracter de ginásio 
boutique.

Essencial para um serviço de exclusividade.

Rua Padre
Francisco, 14
Campo de Ourique



Piso 1 com duas divisões: - a) escritório 
para gerência - b) gabinete clinico para 
consultas e massagens.

Piso 0: - c) zona de loja e recepção do 
espaço.

Piso Subcave: -d) Sala de Treinos com 
5 áreas distintas: 3 zonas de treino, 2 
para PT EMS e 1 para PT Online, uma 
zona de avaliações físicas e outra zona 
de arrumação de material de treino.

Piso Cave: - Com 4 divisões: e) 
Balneários femeninos com WC e  4 
cabines para troca de roupa e duche. 
-f) Balneários masculinos com WC e 2 
cabines para troca de roupa e duche. 
- g) Copa de serviço para refeições. 
- h) Área de Serviço para arrumação, 
lavandaria e balneário do Staff.

UM ESPAÇO ADAPTADO 
AO CONCEITO F1T.



FAST RESU LTS. LESS  TIME.

F 1 t r a i n i n g . p t

45 €
199 €
379 €

1X TREINO
5X TREINOS
10X TREINOS

Planos de 4X, 6X e 8X com duas, três ou quatro consultas de nutrição respetivamente.

VOUCHERS

FEITOS À SUA MEDIDA.

SEM FIDELIZAÇÃOAGENDA FLEXÍVEL

4X/MÊS

129€
6X/MÊS

189€
8X/MÊS

239€

PLANOS MENSAIS



Personal Trainer / EMS / Online / Clássico
Plano de Treino
Consultas Nutrição Mensais
Avaliações Físicas Mensais
Seguro de Treino
Taxa de Inscrição

PROGRAMA

Suplementos Pré/Pós-treino
Roupa de Treino
Toalha de Banho
Balneário privado
Shampoo e Gel-de-Banho
Acesso a Serviços Clínicos F1

PRATICIDADE



Com todo o equipamento, equipa e estrutura necessárias.

Formação e integração no negócio.

Software de Gestão do Negócio.

Formações e Processos em Dossier digital e impresso.

Acesso a Base de dados com mais de 550 sócios F1T.

Ótima reputação no mercado e em Lisboa.

Website f1training.pt

Perfis Sociais Facebook e Instagram.

Estratégia e Campanhas Google Adwords.

UM NEGÓCIO
COM TUDO
O QUE PRECISA.


