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12 egység országosan, ebből 2 saját egység - 180-300 m2 alapterületű uszodák 
– Kialakítható meglévő ingatlan átalakításával vagy új ingatlan építésével – Befektetés 

mértéke 30-200 millió forint - Alacsony kockázat a felépített ingatlannak 
köszönhetően - Magas szülői preferencia – Piacvezető egyedi módszer –  

Hosszú távon értéket adó befektetés.

ADATOK

Befektetés 
mértéke  

30-200 
millió forint

 A 2007-ben családi vállalkozásként induló Sti-
lianos Babauszoda a babaúszás forradalmasításá-
val, az egyedi módszertan bevezetésével és értékes 
szolgáltatásával gyorsan népszerű lett. 2012-től 
pedig sikeres franchise rendszerként működik. 
A közel tizenöt éve folyamatosan fejlődő magyar 
hálózat a jól kiépített koncepciónak és a piaci rés 
megtalálásának köszönhetően napjainkra közked-
velt márka a szülők körében és potenciális üzleti 
lehetőség a franchise vállalkozás iránt érdeklődők 
esetén egyaránt.
A franchise sikerét egyedi alapkoncepciójának 
köszönheti. Ennek legfőbb pillére a gyermekek 
egészséges fejlődésének támogatása, melyre a 
felnövekő generációnak mind nagyobb szüksége 
van. A Stilianos hálózat ismertségét és erejét a 
foglalkozásokat megismerő szülők ajánlása is nö-
veli, így egyre szélesebb körű az igény az új uszo-
dák létesítésére. Az első franchise átvevők között 
olyan, a szolgáltatással elégedett szülők is vannak, 

akik mára több éves működési tapasztalattal elé-
gedett uszodavezetőkké is váltak saját egységük 
élén. Az uszodák egyedi kialakításával a cél egy 
olyan környezet megteremtése, mely amellett, 
hogy a mai kor elvárásainak megfelelő gyermek- 
és környezetbarát helyszín, az SHD foglalkozások 
által nyújtott kiváló minőségi időtöltés biztosítá-
sára is alkalmas.  A kizárólag gyermekek számára 
létrehozott, kis alapterületű egy- és kétmedencés 
uszodák vize vegyszermentes, klór helyett UV 
fénnyel és aktív oxigénnel fertőtlenített, ezzel is 
ügyelve a picik egészségére.
A saját kidolgozású, korosztályok szerint felépí-
tett vízi készség- és képességfejlesztő módszer, az 
SHD (Stilianos Hydro Development) unikális és 
hiánypótló a magyar piacon. A gyermekek három 
hónapos kortól, nyolcéves korig vehetnek részt az 
órákon, ahol a mozgás és a kognitív funkciók fejlesz-
tése mellett a vízbiztosság kialakítása, az úszás és az 
életmentő feladatok megtanítása is hangsúlyos.  
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