
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

Fitness Dance Cafe 
 

OSOBA DO KONTAKTU  
(imię i nazwisko, ew. stanowisko) 

Przemysław Pakulski 
Agnieszka Pakulska 
/właściciele/ 

KONTAKT  
(telefon, e-mail, www, facebook) 

664 784 784 
668 387 387 
 
www.FitnessDanceCafe.pl 
www.fb.com/FitnessDanceCafe 

tel. 882 847 766 
 

 

MÓJ FLAGOWY PRODUKT/USŁUGA 
(mój hit, najważniejszy produkt/usługa, w 2-3 zdaniach, to co mnie wyróżnia, misja) 

Zajecia Fitness, Taniec dla dzieci, profesjonalna siłownia oraz Klimatyczna Kawiarnia 
z pyszną kawą, łagodną muzyką i widokiem na Winiary. 

CO MOGĘ ZAOFEROWAĆ i KOMU TO OFERUJĘ? 
(opis produktu, usługi, oferty – coś co można polecić jako konkretną ofertę dla mieszkańca 
lub turysty, kto dokładniej jest odbiorcą mojej oferty, coś co stanowi mój zasób, jakie 
działania prowadzę, czym się zajmuje moja firma/organizacja/instytucja) 

Turysta i Mieszkaniec:  
o Kawiarnia (idealne miejsce na chwilę odpoczynku w Warce): Kawa (Espresso, 

Latte Machiato, Americano, Frappe), herbata, zimne napoje, sernik warecki, 
uspokajająca muzyka w tle, Wi-Fi.  

o Siłownia 
o Zajęcia grupowe/treningi indywidualne 
o Masaże 
o Porady dietetyczne 
o Zajęcia fizjoterapeutyczne - Rehabilitacja 
o Kajaki – wypożyczalnia 
o Organizacja urodzin dla dzieci (oferta dla mieszkańca) 

 
 

MOJE ZASOBY  
(czym mogę się podzielić, co mogę oferować w ramach współpracy, co mogę użyczyć w 
ramach współpracy np. umiejętności, doświadczenie, zasoby lokalowe/techniczne) 

o Wynajem sali do zajęć grupowych/spotkań/wykładów/pokazów ( Biznes CAFE) 
o Organizacja konferencji w kawiarni 
o Organizacja zajęć Fitness w Terenie u Klienta  

 

O CZYM MYŚLĘ, CO PLANUJĘ?  
(konkretne plany na ten rok/najbliższe tygodnie o których chcę aby inni się dowiedzieli, plany 
dalsze lub pomysły które chcę realizować, kalendarz imprez stałych i jednorazowych) 

o Rozwój oferty zajęć grupowych  
o Rozwój oferty treningu indywidualnego  

http://www.fitnessdancecafe.pl/
http://www.fb.com/FitnessDanceCafe


o Promocja Kawiarni jako ciekawego miejsca do spędzenia czasu 

W CZYM POTRZEBUJĘ POMOCY?  
(jakiej pomocy potrzebuję, czego mi brakuje, jakich partnerów poszukuję, jak chcę uzupełnić 
swoją ofertę) 

o Kawiarnia to punkt zaczepienia turysty w Warce – dobry Punkt Informacyjny; w 
związku z tym można w tym miejscu stworzyć ciekawy obszar komunikacji oferty 
turystycznej Warki; np. Tablice na ścianach...materiały  informacyjne; itp.  

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  
(jakie prowadziłem do tej pory działania promocyjne, dobre praktyki, planowane działania) 

o Facebook/www/działania BTL (ulotki, plakaty, banery) oraz marketing 
bezpośredni 

KONTAKTY  
(z kim warto skontaktować się przed kolejnym spotkaniem, moi sprawdzeni partnerzy, 
ciekawe kontakty, które mogą być pomocne przy podejmowaniu wspólnych działań, inne 
osoby do kontaktu z mojej firmy/organizacji i ich wyjątkowe kompetencje) 

 

 

 


