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Sajtóközlemény
Milyen lehetőségei vannak egy fiatal  
családanyának a nagy magyar Alföld közepén? 
Az ambíciókról és az elhivatottságról beszélgettünk Frittmann Évával 

2012. október. 23. – azonnali közlésre

Frittmann Éva gyógytornász (31), a Fritti Sport Egészségmegőrző és Életmód-javító Well-
ness stúdió létrehozására DAOP 2.1.1./K11 2011-0008 sorszámú pályázatán 18 200 000 Ft 
vissza nem térintendő támogatást nyert.

A napokban nyílik meg Kiskőrösön a Dél-Alföldi Regionális Program támogatásával épülő 
Egészségmegőrző és Életmódjavító Wellness stúdió, a Fritti Sport. 

Ne haragudjon, hogy így Önnek szegezem a kérdést, de milyen esélyt lát arra, hogy a wellness stúdió 
egy magyarországi kisvárosban életképes üzleti vállalkozás lehet?

Ez a pesszimizmus akár jogosnak is tűnhet, többször mérlegeltük mi is, de a legjobb érvünk az volt, 
hogy döntsenek azok a szempontok, amely alapján a pályázatunkat megírtuk. Támogatásra mé-
ltónak találták az ötletünket. Ez nem csak abban erősített meg, hogy az irány jó, de abban is, hogy 
érdemes erre elindulni.

Az ötlet akkor nem annyi lehetett, hogy “nyissunk Kiskőrösön egy konditermet, amit modernül 
nevezzünk wellness stúdiónak”…

Nem. Nem gondolom, hogy erre az ötletre alapozva Európai Uniós támogatást kaptunk volna. 
Valójában magának az ötletnek a kidolgozása és pályázatba foglalása is több ember nagy munkája 
volt, akik hittek abban, amit leírtak. Engem ez is erősített. 

Akkor kellett némi bátorság is?

Persze, sokszor gondoltam arra, hogy jó messzire kellene szaladni, például a kötelező önrész banki 
garanciájának megszerzésekor. De mindig volt, aki megerősítsen, és most, hogy készen áll a mű, 
ismét foglalkozhatok azzal, amire igazán hivatottnak érzem magam. 

Ez eddig sikertörténetnek tűnik, ami már önmagában is öröm. Gratulálok hozzá. De – ha nem üzleti 
titok – elárulja nekünk, mi a nyertes ötlet alapja?
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Nem kell nagy dologra gondolni. A siker alapja az összefogás, mint általában oly sokszor. Bár a 
pályázat súlya a stúdió létrehozásán nyugszik, de olyan csomagokban gondolkodva fejlesztettük azt 
termékké, amelyekben együttműködő partnereink szolgáltatásaival számoltunk. Mivel készültem, 
a pályázatban ezt így fogalmaztuk meg (olvas): “Az Életminőség-javító és Egészségmegőrző Stúdió 
szolgáltatásit – mint turisztikai terméket – alapvetően a környék turisztikai kínálatára és vonz-
erejére alapoztuk. A kialakított szolgáltatáscsomagok a desztinációban meglévő kereslet-kínálat 
elemzésen alapulnak, és a már meglévő, leginkább jellemző és vonzó helyi turisztikai kínálatra 
fejlesztettük azokat. Ezeken túl már rövid távon számolunk a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia 
alapcélkitűzéseivel, illetve az ezek alapján megfogalmazott fejlesztési irányokkal”.

Értem… Illetve nem... Ez nem pályázati nyelven mit jelent? 

Mindössze annyit, hogy a wellness stúdióra nem konditeremként, hanem turisztikai fejlesztésként 
gondoltunk. Így a programokat, programcsomagokat partnereink kínálatát figyelembe véve állítjuk 
össze, ismerve a helyiek lehetőségeit. Ez lehet gasztronmiai kínálat, sportturisztikai vagy a helyi 
termálvízre vonatkozó kínálat. Saját szerepünket tehát nemcsak mint egyedi szolgáltatót, de mint 
együttműködő partnert is megfogalmaztuk. 

Tudna erre konkrét példát mondani?

Két csomagunkat említeném. Az egyik a gasztro-wellness csomagunk, amely egy 2 éjszakás 3 
napos teljes relaxációt és külső-belső kényeztetést nyújtó páros pragram, a másik a hölgyeknek 
összeállított beauty-wellness csomagunk, amely szintén háromnapos intenzív kényeztetést jelent. 
A két programcsomagban hét együttműködő kínálatát foglaltuk össze, van köztük stylist, sminkes, 
masször, vegán étterem, borház stb.

Apropó, borház… 

Igen, édesapám és testvérem révén a Frittmann borház az egyik együttműködő partnerünk, mind 
szálláshelyi mind gasztrokínálatban. A családi kötelék és a működés szerencsésen összeérnek eb-
ben az esetben. 

De ebben az esetben a Frittmann név nemcsak előny, de kötelez is.

Ha arra gondol, hogy a Frittmann márka milyen előnytelen helyzetből indult és sikerült érvé-
nyesülnie, akkor egyet kell értenem. De bízom benne, hogy az ambíció és a hivatástudat ezúttal is 
győzni fog. Tudom, hogy az embereknek szükségük van a feltöltődésre, a stressz levezetésére, és 
engem az tölt el boldogsággal, ha ebben segíthetek. Ez nagyon sok nehézségen átsegített már.

A továbbiakban is sok sikert kívánunk.
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Frittmann Éva gyógytornász (31), a Fritti Sport Egészségmegőrző és Életmód-javító Wellness 
stúdió létrehozására DAOP 2.1.1./K11 2011-0008 sorszámú pályázatán 18 200 000 Ft vissza 
nem térintendő támogatást nyert.

Hitvallásunk:

A Fritti Sport Kiskőrös központjában egyedülálló szolgáltatásokkal, igényes környezetben, a leg-
modernebb eszközökkel és gépekkel felszerelt termeiben várja a vendégeit. Olyan helyszínt bizto-
sít vendégei számára, ahol testi és lelki felfrissülésre, szakképzett csapatra és örömteli mozgásra 
találhatnak.
A Fritti Sport Egészségmegőrző és Életmódjavító Wellness stúdió létrehozását az a gon-
dolat inspirálta, hogy az egészséges életmódot, különös hangsúlyt fektetve a megelőzésre, 
egészségmegőrzésre. Olyan életmód-központot hoztunk létre, ahol célunk nemcsak az volt, hogy 
lehetőséget teremtsünk a szabadidő értelmes és hasznos eltöltéséhez az egész család számára, 
hanem hogy biztosítsuk vendégeink testi és lelki felfrissülését, szakképzett csapat segítségével.
Mindannyiunk féltve őrzött kincse: az egészség. Célunk, hogy Téged is cselekvésre ösztönözzünk, 
minden irányból támogassunk az akarat megvalósulásában egy egészségesebb életmód, tudatosabb 
életvitel kialakításához. Hisszük, hogy ez által élhetsz teljesebb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb 
életet. A Fritti Sport Egészségmegőrző és Életmód-javító Wellness stúdió felelőssége, hogy szemé-
lyre szólóan biztosítsa azt a technikai hátteret és szakmai tudást, ami egészségünk megőrzésében 
vagy éppen javításában segíthet.
Sokan joggal érzik úgy, hogy jelenlegi életvitelük hosszabb távon nem tartható fenn. Nálunk segít-
séget kapsz, hogyan változtass! Fedezzük fel lehetőségeinket közösen, tervezzük a jelent és a jövőt 
együtt!

•	 Nálunk a helyed,ha:
•	 Nehezen viseled a mindennapok megpróbáltatásait...
•	 Mozogni szeretnél...
•	 Hozzáértő segítségre van szükséged...
•	 Új emberi kapcsolatok kialakítására törekszel...
•	 Stresszes életmódot folytatsz...
•	 Kényeztetésre vágysz…
•	 Sérülés, vagy betegség utáni rehabilitációra van szükséged...
•	 Csak jó gondolatokra szeretnél szert tenni...
•	 Teljes testi, lelki felüdülésre, pihenésre vágysz...
•	 Sok ülőmunkát végzel...
•	 Rossz a testtartásod...

A Fritti Sport életmód központban segítünk Neked! Szeretettel várunk!
www.frittisport.hu


