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Ingravitt és un centre holístic, un espai on
oferim diverses eines per treballar la
consciència i obertura corporal, l’escolta, 
el sentir, la creativitat, l’expressió, 
el saber fluir, el deixar anar, el compartir, 
el connectar amb un mateix i el crear hàbits
saludables. 

El centre no només és un espai
d’aprenentatge sinó també un espai de
creació artística, diàleg, recerca i
experimentació.

Ens aval·len 17 anys d'experiència, que 
 permeten  que t'ajudem a desenvolupar
els  teus projectes personals amb
direcció clara i molta professionalitat,
oferint-te els nostres espais i l'oportunitat
de promocionar-te amb nosaltres per
guanyar visibilitat i poder donar forma als
teus propis tallers, cursos i/o formacions. 

Disposem de 5 àmplies sales (120 m², 
85 m², 67 m², 61 m² i 50 m²), diàfanes,
lluminoses (amb llum natural i
il·luminació graduable-ambients),
climatitzades (aire acondicionat i
calefacció), parquet natural, i amb tot 
el material necessari. 

1. Tallers i cursos
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Què t'oferim?

Reserva dels serveis
contractats
El pagament es fa per avançat per tal
que quedi la reserva de la sala feta i
l'Equip Ingravitt comenci a treballar en
el teu projete. 

Tenim 3 plans diferents d'organització
d'esdeveniments, escull el que més
s'adapti a les teves necessitats. 

En tots ells tens inclosa la sala que escullis,
vestuaris i l'accés a la nostra cafeteria amb
cuina oberta per a tothom amb nevera i
microones. És el pla bàsic.

Si ho desitges, et podem proporcionar tot
el material que necessitis per al teu taller o
curs perquè no t'hagis de preocupar de res: 
tenim projector, pissarra amb rotuladors,
esquelet humà,  cadires, mantes, coixins,
bolsters, blocs, cinturons, cinturons pelvics
de paret, feetups, pilotes tenis, pilotes
fitball, pilotes softball, cintes elàstiques,
foams, bungees, backmitras, gronxadors
aeris, molles de spring pilates, palo santo,
encens, espelmes i infusions.

També, tenim l'opció de promocionar el
teu projecte en el nostre instagram, web,
inclús amb cartells físics al nostre centre. 

Les condicions de publicitat són les
següents: 

El pla Estandard inclou un post i 4 stories.
Nosaltres els dissenyem i els publiquem
per a tu. Demanem mínim un mes
d'antelació al taller/ curs per poder
organitzar-ho dins del nostre calendari de
publicacions. 

El pla premium inclou 2 posts i 7 stories.
Igual que en el pla Estandard nosaltres ens
encarreguem de tot el disseny i de la
publicació. Es requereix sol·licitar-ho mínim
amb un mes d'antelació.

També tenim l'opció de penjar cartells en
el nostre centre, en aquest cas el disseny i
la impressió corre a càrreg del professional. 

Oferim assessorament al client i pagament
del servei mitjançant la nostra plataforma
amb el pla premium. En tots els nostres
centres disposem de professionals amb
coneixements de ioga, pilates i teràpies
holístiques. Amb una reunió prèvia perquè
ens puguis explicar sobre la teva activitat,
podem afegir el teu servei a
l'assessorament que fem als nostres clients
a diari, podent efectuar la compra al mateix
centre o a través de la nostra pàgina web. 

Finalment, si cerques més professionalitat i
vols elaborar un video presentant-te i
parlant sobre el teu taller, tenim tot l'equip
per grabar i editar material multimedia
perquè puguis promocionar-te a un altre
nivell. Tot el material grabat quedarà amb
marca d'aigua d'Ingravitt. El preu del video
són 100€. 
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Plans d'organització tallers i cursos
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Estàndard Premium

-

45€

60€

95€

145€

195€

265€

Preus per hores

Bàsic

1 hora

2 hores

3 hores

Matí

Tarda

Dia sencer

Cap de setmana

25€

40€

55€

90€

140€

190€

250€

-

55€

70€

105€

155€

205€

275€

Els preus no inclouen IVA
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Al centre de teràpies disposes de dues
precioses sales de teràrpies, càlides, actuals,
diàfanes, lluminoses (amb llum natural i
il·luminació graduable-ambients),
climatitzades (aire acondicionat i calefacció),
parquet natural, i amb tot el material
necessari. 

Sala amb camilla hidràulica, despatx de
consulta (escritori i cadires), wifi,  paper de
camilla, tovalloles, mantes, mocadors, lavabo
intern i si necessites també armari intern dins
la sala per a deixar el teu material específic
fixe al centre.

Sala de psicologia/coaching o teràpies no
manuals amb ampli sofà i butaca pel
terapeuta. També tauleta amb gots i
tasses per a servir-se aigua o infusió dins
la consulta.  A disposició mocadors i
encens.

Previ a les sales disposes de sala d'espera
per els teus pacients també amb
infusions i aigua.

Guanya  visibilitat i professionalitat:
atenem i rebem als teus clients des de la
recepció del centre de teràpies que està a
peu de carrer i podem gestionar-te els
cobraments pre o post visita dels teus
clients tant en efectiu com amb tpv físic.
Podem també assessorar als nostres
clients del teu servei.

2. Teràpies i consultes
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Què t'oferim?
Tenim 3 plans diferents per començar les
teves consultes i teràpies a Ingravitt, escull
el que més s'adapti a les teves necessitats. 

En el pla bàsic tens accés a qualsevol de
les dues sales de teràpies que disposem
(una amb camilla i talua escriptori i l'altra
amb sofà i butaca) amb reserva prèvia dins
l'horari de 09.00 a 13.00 i de 17.00 a 21.00.
Disposes de lavabo i vestuaris. 

Si ho desitges, et podem proporcionar tot
el material que necessitis per la teva sessió
perquè no t'hagis de preocupar de res:
tenim mantes, coixins, bolsters, blocs,
cinturons, pilotes tenis, pilotes fitball,
pilotes softball, cintes elàstiques, foams,
backmitras, cadires, palo santo, inscens,
espelmes, infusions, mocadors.

També tenim espais on pots deixar les
teves targetes, en aquest cas el disseny i la
impressió corre a càrreg del professional. 

Si el que busques és més visibilitat i
expansió, tenim l'opció de promocionar-te
a tu i els teus serveis en les nostres xarxes
socials i web. En els plans Estandard i
premium.  

Les condicions de publicitat són les
següents: 

Pel que fa a l'instagram:

El pla Estandard inclou 1 post al mes i 4
stories. Nosaltres els dissenyem i els
publiquem per a tu. Demanem rebre el
contingut a publicar amb mínim un mes
d'antelació per poder organitzar-ho dins
del nostre calendari de publicacions. 

El pla premium inclou 2 posts al mes i 10
stories. Igual que en el pla Estandard
nosaltres ens encarreguem de tot el
disseny i de la publicació. Es requereix el
contingut mínim amb un mes d'antelació.

Pel que fa a la web:

En el pla Estandard, inclourem la
informació dels serveis que ofereixes en el
nostre apartat web de terapies. Sense
contingut audiovisual. Si cerques més
professionalitat i vols elborar un video
presentant-te i parlant sobre els teus
serveis, tenim tot l'equip per grabar i
editar material multimedia perquè puguis
promocionar-te a un altre nivell. Tot el
material grabat quedarà amb marca
d'aigua d'Ingravitt. El video té un cost de
200€ o gratuït amb el pla premium.
Consulta la nostra web

 www.ingravitt.com/terapies.

En el pla premium, inclourem la
informació dels teus serveis en el nostre
apartat web de terapies, juntament amb
un video presentant-te i parlant sobre el
teu servei. El video serà grabat i editat pel
nostre equip professional. No té un cost
addicional. Consulta la nostra web

 www.ingravitt.com/terapies



@ingravitt

Plans teràpies i consultes

També inclourem la teva informació en el
nostre apartat de professionals del centre
amb una foto teva i una biografia.

www.ingravitt.com/professionals/

Oferim assessorament del client i
pagament del servei mitjançant la nostra
plataforma amb el pla premium. En tots els
nostres centres disposem de professionals
amb coneixements de ioga, pilates i
teràpies holístiques. Amb una reunió
prèvia perquè ens puguis explicar sobre el
teu servei podem afegir-lo

  a l'assessorament que fem als nostres
clients a diari, podent efectuar la
 compra al mateix centre o en la nostra
pàgina web. També oferim l'opció a
gestionar-te l'agenda i les cites.

Finalment pel que fa a l'accés de les sales,
en el pla Bàsic i Estandard, s'haurà de fer
reserva prèvia de l'espai dins l'horari de
09.00 a 13.00 i de 17.00 a 21.00. En el pla
premium no cal fer reserva prèvia i pots
accedir a la sala a qualsevol horari amb la
teva propia clau. 

Bàsic
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Preus per hores

Bàsic Estàndard Premium

1 hora

Pack 6 hores

Pack 12 hores

Matí  (preu mensual)

Tarda (preu mensual)

Dia sencer (preu mensual)

2 dies (preu mensual)

12€

50€

90€

100€

120€

250€

370€

-

60€

110€

130€

150€

275€

400€

-

-

130€

140€

160€

280€

420€

Els preus no inclouen IVA

Els packs tenen una caducitat de 30 dies. El pagament del servei es fa per avançat a la reserva. Es pot anul·lar la reserva sense cap tipus de cost fins
a 2 hores abans de la visita. Si s'anul·la amb menys de 2 hores, es descontarà la sessió del pack contractat com a sessió realitzada. 




