Kameralna atmosfera i profesjonalna obsługa klienta

w klubie Aroma Fit

Hotel Aroma Stone w Sycowie pod Wrocławiem, to nowoczesny, 3-gwiazdkowy
obiekt położony niedaleko
trasy S8. Stonowany, design bazujący na prostych
funkcjonalnych
formach
i przestronnych wnętrzach
sprzyja relaksowi i odpoczynkowi w strefie SPA,
ale też treningowi w klubie
Aroma Fit.
Działający od kwietnia klub
Aroma FIT powstał z myślą
o mieszkańcach Sycowa
i okolicznych miejscowości
oraz gościach hotelowych,
składa się z siłowni (130
mkw) oraz sali do zajęć grupowych (60 mkw). Firma
TOP-GYM wyposażyła go
w maszyny siłowe Signature

Life Fitness, wolne ciężary zaawansowani treningowo.
i bramę DAP do treningu per- W obu przypadkach urządzesonalnego oraz klatkę Synr- nia Life Fitness znakomicie
gy 360. „Ofertę modyfikujemy się sprawdzają”, mówi Jacek
w zależności od zapotrzebo- Cegła, menedżer klubu.
wania, stawiamy na tradycyj- Hitem w Aroma FIT są zajęne formy: trening siłowy, wol- cia grupowe na bieżniach,
ne ciężary, bardzo popularny dużym powodzeniem cieszą
trening funkcjonalny i zajęcia się też treningi personalne,
grupowe. Dla klubowiczów np. przy bramie Life Fitness
przygotowaliśmy program lo- Signature DAP oraz kamejalnościowy, więc stali klienci ralne treningi grupowe z wyzyskują więkorzystaniem
cej.
Mamy
wszechstronwww.aromastone.pl nej konstrukcji
świadomość,
Life
Fitness
że profil naszych klientów jest bardzo Synrgy 360 – która zajmuje
zróżnicowany
–
ćwiczą centralne miejsce w siłowni.
u nas osoby w każdym wie- Jak przyznaje Jacek Cegła:
ku, i wiele z nich dopiero za- „współpraca z hotelem, któczyna przygodę z fitnessem, rego jesteśmy częścią daje
a z inni z kolei są bardzo nam sporo możliwości pro-

Oficjalny dystrybutor wyposażenia Life Fitness

mowania zdrowego trybu
życia, proponujemy nie tylko
naszym klubowiczom usługę
Aroma na Diecie - bardzo
zdrową dietę pudełkową,
przygotowywaną w naszej
kuchni, dowozimy te posiłki
także do okolicznych miejscowości. Ponadto wspólnie
z obiektem Aroma Stone patronujemy wielu inicjatywom
sportowym, organizowanym
przez miasto, zachęcając
mieszkańców do aktywności
fizycznej.” Przykład Aroma
Fit pokazuje, że siłownia
działająca w hotelu znacząco
podnosi atrakcyjność obiektu, a dzięki temu, że jest
otwarta dla osób z zewnątrz
generuje dodatkowe przychody.

www.top-gym.pl

