
 
AULA DE YOGA 

para grupos 
 



Caminhos para começar 

empresas 
    Grupos/ 

Condomínios  Personal 
Estúdio  
Como 

professor  

Estúdio  
Como 
dono 



Por que esse trabalho é tão 
viável para o instrutor? 

•  Nível de exigência -  baixo 
•  Receptividade 
•  Consistência no contrato 
•  Possibilidade de excelente remuneração x baixa carga horária 
•  Custo baixo para implantar 



 
Yoga para grupos 

(condomínios e outros) 

      Mínimo       Máximo  
Valor do contrato  R$ 540,00  +/- R$3.600,00  
Quantidade por turma 3 Até 20  
Valor por pessoa   R$   180,00   R$ 200,00  
Carga Horária            2,00             3,00  

Tempo da prática 
         60min  

          



Por que esse trabalho é tão 
viável para o cliente 

•  Custo x benefício  
•  Conforto 
•  Segurança 
•  Tempo 
 



O Espaço físico e recursos 
 

•  Área coberta/ Salão de festas, espaço zen  
•  Avaliação do espaço (ventilação, limpeza) 
•  3m2/ 4m2 praticante 
•  Som /caixa de som (opcional) 
•  A relação com a administração e funcionários do condomínio 
•  Deslocamento de mesas e cadeiras 
•  Quanto pagar ao condomínio? 
•  Cortinas 



Características do trabalho em 
condomínio 

•  Descontração 
•  Personalização 



Etapas de um contrato 
    DIVULGAÇÃO 

AVALIAÇÃO DO ESPAÇO APRESENTAÇÃO 

AULA EXPERIMENTAL FECHAMENTO 

MANUTENÇÃO 

SUSPENSÃO 

CANCELAMENTO 



Divulgação 

•  Folder 
•  Cartão 
•  Carta  
•  Facebook 
•  Instagram 
•  Disparos mailing 
•  Cartaz 
•  Indicação 
 



Cartaz 

•  Objetivo 
•  Poucas informações 
•  Yoga 
•  Contato 
 



Avaliação do espaço/
Apresentação 

•   Trajes: A primeira impressão é muito importante  
•   Referências 
•   Analise técnica do local 
•   Salão de festa (ventilação-limpeza) 
•   Entendendo a necessidade do cliente 
•   Personalizando a apresentação  
•   Áreas descobertas 
•   Apresentação do contrato/acordo - preço 
•   Agendando aula  experimental/ Palestra 



AULA EXPERIMENTAL 
 

•   Realizado com mínimo de pessoas para fechar 
•   Explique o que você vai fazer 
•   Fale sobre a proposta do trabalho 
•   Relacione o trabalho com o dia-a-dia 
•   Tapetinho de prática 



Fechamento 

•   Contrato/Recibo/E-mail 
•   Pagamentos 
•   Atenção às exceções 
•   Estabelecendo data de vencimento 





Manutenção 
Gerenciando o seu contrato 

•   Fidelização (Surpreenda o seu aluno) 
•   Planilha de acompanhamento 
•   Planos de aulas 
•   Feedback/ Planilha de sugestões 
•   Sondagem continua 
•   Envio de Material via internet 
•   Sugestão de livros 
•   Distribuição de matérias 
•   Convites 



Manutenção 
Gerenciando o seu contrato 

•   Aviso de vencimento 
•   Tipo de aula dada em condomínio 
•   Aulas especiais: temas diversos 



Suspensão/Cancelamento do 
contrato 

•   Atitude ao interromper 
•   Entendendo a necessidade do seu 

cliente 
•   Deixe sempre as portas abertas 
•   Programe-se para o final do ano 
 



Atividades extras 

•   Café da manhã 
•   Aulas extras (praia, píer..) 
•   Diversos 
 



O que você vai precisar 
quando começar  

•   Traje 
•   Som e caixa (opcional) 
•   Incenso (opcional) 
Cuidado com as cortinas/Como usar? 
•   Tapetes 



Incrementando a receita  

•   Roupas 
•   Tapetinhos 
•   Acessórios 
•   Aulão 



Duvidas 

yogabahia@hotmail.com 


