
Proposta de parceria 

 

  A Daiana Uno, em conjunto com diversas academias está elaborando um grande projeto para 
gerar um diferencial competitivo com as grandes academias que monopolizam o mercado: o 
GWL – Gyms Without Limits. E a [SUA EMPRESA] está convidada a participar! 

 

Visão geral 

  O GWL – Gyms Without Limits se apresenta como uma parceria de conveio entre academias 
de território distinto, com o propósito de fidelizar o cliente que busca novas experiências e uma 
nova proposta. 

  As grandes academias monopolizam o mercado com sua marca já estabelecida gerando alto 
nível de dificuldade econômica para as menores companhias. Por isso o GWL – Gyms 
Without Limits se estabelece como uma alternativa para equilíbrio de força com as grandes 
organizações. 

-  Mas o que é o GWL? 

  GWL – Gyms Without Limits é um projeto onde academias de estados/cidades distintas se 
unem dividindo o público e assegurando essa fatia de mercado. Essas academias se unem 
gerando uma barreira de necessidade entre a troca de academia em uma viajem temporária por 
parte do cliente, e gerando mais conforto pela possibilidade de ser atendido por mais de um 
estabelecimento. 

- Mas como funciona o GWL? 

  As academias participantes desse projeto, tendo a Scorpions Gym como participante inicial, 
representada pela Daiana Uno, se unem para gerar uma lista de academias participantes, e estas 
se disponibilizam em oferecer uma taxa extra de ¥ [...], além de sua mensalidade habitual 
cobrada ao cliente por utilizar seus serviços oferecidos. Essa taxa aceita pelo cliente, gera a 
possibilidade do mesmo se exercitar, ou utilizar o mesmo tipo de serviço (caso o mesmo seja 
disponibilizado na unidade em questão), em uma das academias afiliadas. Taxa essa que será 
dividida entre as academias participantes do projeto de forma igualitária, e que não interfere na 
mensalidade da academia em questão cobrada habitualmente ao seu cliente; é simplesmente um 
diferencial encarado como um “bônus”. 

  O cliente que concordasse com a taxa citada anteriormente, adquiriria uma CARTEIRA DE 
IDENTIFICAÇÃO – GWL, que o mesmo utilizaria para usufruir dos benefícios recebidos e da 
utilização das instalações das academias participantes do convenio. 

  A maior vantagem da participação no projeto é o fato de sua inclusão não gerar custos que não 
sejam advindos da disponibilização das CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO – GWL. 

  

 

 

 

 



 

 

Requisitos para implementação 

1. [SUA EMPRESA] ter conhecimentos dos termos citados na proposta descrita 

anteriormente, e tornar-se participante do projeto. 

2. Fazer o oferecimento da taxa correta citada na proposta de projeto, bem como citar as 

vantagens e informações corretas aos clientes. 

3. Fazer o controle das informações e das taxas de clientes que venham a utilizar os 

benefícios do projeto, bem como fazer a divisão correta da taxa entre as academias 

participantes. 

4. Disponibilizar informações precisas as demais participantes do projeto sobre suas 

atividades desempenhadas em sua academia em questão, visto que o cliente necessita 

de informações precisas sobre a disponibilidade de serviço semelhante em unidades 

participantes do projeto. 

 

 

 

Valores 

   Como citado anteriormente, a taxa de ¥ [...] em nada interfere na sua negociação de valor de 
mensalidade cobrada habitualmente na aquisição de novos clientes, devendo ser cobrada 
INTEGRALMENTE apenas para que o cliente habitual de sua academia possa utilizar as 
instalações de academias parceiras/participantes deste projeto. 

 

 

Condições de fornecimento 

  Avaliamos como condição de uma parceria bem firmada o cumprimento dos requisitos de 
implementação cumpridos pela parte conveniada, tanto em termos, práticas e condutas.  

  A implementação por parte da convenente se dará a partir da disponibilização de suas 
instalações e dos benefícios acordados entre convenente e conveniada, visando mútuo benefício. 

  



 

 

 

Sobre: 

 

Representante – Daiana Uno 

  +81 80-2613-7935 

  daianascorpionsgym@gmail.com 

 

 

GWL – GYMS WITHOUT LIMITS 


