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A Koatch é um conceito com mais de
20 anos de existência e tem como
princípio, oferecer os mais diversos
tipos de atividades, conduzindo o
cliente ao perfeito alinhamento físico,
mental e emocional em um ambiente
seguro, com os profissionais mais
qualificados do mercado.

Somos especialistas em transformar
pessoas que não gostam de fazer
exercícios, em pessoas definitivamente
ativas, sem sacrifícios, de maneira
interessante e divertida.

QUEM SOMOS ?



“Somos especialistas em 
transformar pessoas que não 

gostam de fazer exercícios, 
em pessoas ativas, sem 
sacrifícios e de maneira 
interessante, divertida e 

fazendo com que se sintam 
completamente abraçadas 

com nosso padrão 
internacional de hospitality.”

QUEM SOMOS ?



A rede Koatch nasceu fisicamente em 
2003, e atua no mercado em diversos 

segmentos da atividade física, 
desde treinamentos para profissionais, 

equipes para academias, estúdios, 
condomínios, organização de congressos, 

eventos, formações em universidades, etc. 
Estamos presentes em 17 países através 

de nossa esteira de serviços incluindo 
hotéis de alto padrão, universidades de 
referência, clubes esportivos, redes de 

academias, estúdios, condomínios, 
equipes de profissionais, aplicativos, e 

qualificando as grandes redes do mundo, 
que têm na Koatch, um modelo de 

qualidade a ser alcançado.

QUEM SOMOS ?



CRIS PARENTE 
MÉTODO PREMIADO 

INTERNACIONALMENTE

O método Koatch foi premiado em Nova York, como o melhor do 
mundo, em um evento com mais de 1700 participantes, de 43 países 

diferentes, no qual nosso CEO, Cristiano Parente, foi eleito o 
melhor Personal Trainer do Mundo, e colocou a marca com um 

altíssimo padrão de qualidade, status e reconhecimento 
internacional na área.



Somos conhecidos pelo nível de treinamento

dos professores, pois somos a única equipe na

qual todo o time tem Certificação Internacional

em Personal Training WTTC que é a principal

do mundo. Ela é baseada e presidida em

17 países, por nosso CEO Cristiano Parente.

EQUIPE ALTAMENTE 
QUALIFICADA 

O conceito da Koatch está centrado
em atividades planejadas e modeladas para
cada indivíduo, tendo como objetivo principal
a elaboração de programas que estimulam
uma frequência de treinos com regularidade,
sem sacrifícios, e com o prazer e a satisfação
de ir se movimentar, fazendo o que gosta,
dentro do seu limite e de maneira agradável.

Temos programas exclusivos com

atendimentos livres totalmente monitorados, aulas

em small groups, que proporcionam a experiência

de treinar com segurança, foco, máxima atenção e

cuidado, além também, do atendimento

personalizado, consultas, massagens, fisioterapia,

nutrição e nosso programa de coaching,

o MyKoatch. Possuímos uma ampla grade de aulas

disponíveis com mais de 35 modalidades

diferentes.

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO

UM NOVO CONCEITO
EM ATIVIDADE FÍSICA



Queremos que 
as pessoas tenham vontade de se 

movimentar e que aquele momento em 
que elas estão na atividade, seja uma 
hora agradável e não uma questão de 

obrigação ou sacrifício. Cada 
pessoa possui particularidades únicas, 

não apenas biológicas, 
mas também socioafetivas, que 

precisam ser respeitadas, de modo que 
faça sua atividade preferida dentro 

de seus limites, e mantenha a 
motivação para praticá-la regularmente.

Cris Parente

“

”



Gerar um diferencial e status para o clube com um produto moderno, especializado, com 

nome e marketing reconhecidos na área dentro e fora do Brasil, tirandoa preocupação e 
custos com funcionários, e levando o mesmo padrão excelente de atendimento 

permiado em Nova York como melhor método do mundo.

Aumentar o interesse dos sócios nos serviços fitness(ginásticas, musculação e piscina), 

e tornar esta área um atrativo para novos possíveis associados, ou para reativação de 
sócios inativos, causando a sensação do verdadeiro conceito de experiência, somado ao 

bem estar físico de serviços de um Health Club premiado internacionalmente.

Ter um produto seguro, eficiente, confortável, moderno e consistente para os sócios, 

além também, de ter a possibilidade de atrair clientes para eventos e palestras, eventos 
especiais, etc.

Ter a opção e possibilidade de oferecer formatos como small groups, atendimentos 
personalizados, consultas e tratamentos, inclusive com nossos modelos de treinamento 

exclusivos, como verdadeiros diferenciais. Não são apenas sessões com personal e sim 
atendimentos com a equipe e o método eleitos os melhores do mundo.

Tudo isso, aumentando o total de horas de serviço prestado, reduzindo custos de 
contratação, RH, férias, folha, demissões, indenizações, ausências, uniformes, impostos, 

etc. Enfim, promover a soma de um trabalho de excelência mundial em serviços de 
fitness/wellness, associado à excelência do clube, dentro deste nosso portfólio de nomes 

de sucesso!

Objetivos



Criar um diferencial para a instituição com umproduto moderno, especializado 
em gerar uma experiência incrível para os clientes, e com nome e marketing 
reconhecidosna área dentro e fora do Brasil, tirando toda a preocupação com 

qualidade do serviço, gestão de funcionários e atendimento, custos de processos 
de treinamento, trabalhistas, seleção, qualificação, atualização, substituição, etc., 

e deixando os líderes e coordenadores com tempo e tranquilidade para criar, 
desenvolver e direcionar nosso trabalho de acordo com o que acharem mais 
interessante para o clube. Podemos fornecer profissionais de todas as áreas 

técnicas, desde a musculação, ginástica, piscina, areia, etc., e também trainees 
para todas as áreas inclusive administrativas. Temos know-how,base de 

profissionais e estudantes e facilidade em encontrar e selecionar para que o clube 
tenha uma gestão mais leve, eficiente, de qualidade e com menores custos.
Temos também, diversosprogramas especiais mais exclusivos, com aulas-
conceito únicas no mercado, em formato de small groups, ou ainda nosso 

programa de personal training reconhecido internacionalmente que chamamos 
de MyKoatch, e que podem ser implantados de acordo com interesse e 

demanda.
Queremos promover a soma de um trabalho de excelência mundial em 

serviçosde atividade física, associado à excelência e alto nível dos queridos 
clientes associados ao clube.

Nós queremos cuidar de vocês, fazendo parte deste 
super time de marcas parceiras da Koatch!

Objetivo



Time Koatch de atendimento na musculação com um nível de 
atenção e interação com osalunos 3 a 4 vezes superior a 

qualquer outra academia.

Diferenciais Extras



1-Método de aulas coletivas KX Group Training Systems 
desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa acadêmica, com técnicas 

e conceitos ultra modernos, interessantese atualizados.



2-Disponibilizamos nossa grade com mais de 35 
modalidades exclusivas, e mais 20 modalidades conceito que 

trabalhamos em formato small groupcomo um produto extra para 
quem tiver interesse.



3-Programa MyKoatch:um produto premium para quem quer 
atendimento super exclusivo com consulta e treinamento montado 

pelo "melhor personal trainer do mundo" e acompanhado por 
treinadores orientados, preparados e supervisionados diretamente 

por ele.



4-Disponibilizamos os diferentes tipos de eventos especiais das 
aulas conceito como por exemplo o aniversário infantil Moving 

Kids que é nosso programa exclusivo voltado para fazer as 
crianças gostarem domovimento e de um estilo de vida ativo, ou 

ainda o Donnas Club Brunch exclusivo para mulheres.



5-Oferecemos palestras relacionadas às diversasáreas de saúde 
ou mesmo desempenho de equipes, motivação, etc. com o 

marketing e a história do "melhor personal trainerdo mundo". Além 
de termos o marketing e o status das mídias como CNN, SporTV, 

Globo, Band e FOX onde regularmente gravamos e somos 
consultores.



6-Oferecemos caso haja interesse, como cortesia, uma 
atividade laboral para o staff do clube com duas sessões semanais, 
semnenhum custo. Desta forma, a equipe se sente cuidada, parte 
da ideia de bem estar da instituição, e por sua vez, passa a cuidar e 
reverberarcada vez mais todo o conceito, o negócio e o cuidado 

com os sócios.



7-Temos em nossa grade, uma séria de aulas que atendem 
outrospúblicos como por exemplo programas para PNE, 
cardiopatas, reabilitação, programa para executivos, etc.



8-Temos dentro das aulas conceito, um programa específico 
para adolescentes que jogam games, outro para obesos, 
idosas, calistenia, crianças, esportes de inverno, coaching 

feminina, reabilitação, gestantes, noivas, etc.



OBRIGADO !

https://www. koatch.com.br/

koatch@koatch.com.br

https://www.worldtoptrainers.com/koatch.com/

