KIKO+ w Głogowie
W około 70-tysięcznym mieście, jakim jest Głogów, mieszkańcy coraz bardziej cenią sobie zdrowy styl życia,
jednocześnie rozwijając szybko swą fitnessową świadomość. Dlatego powstało Centrum Sportowe KIKO+.

T

o miejsce wyjątkowe. Nie tylko
rozpieszcza przestrzenią, ale również wysokim standardem obsługi
klientów oraz profesjonalną kadrą trenerską. Styl, w jakim klub jest wykonany,
można określić jako skandynawski, wyciszony szarością, połączony z bielą dodatków i jasnym panelowym drewnem.
Na powierzchni 1700 mkw. klub oddaje
do dyspozycji aż sześć stref aktywnego
spędzenia czasu. Strefa funkcjonalna,
GYM i cardio pozwalają w pełni zrealizować wiele indywidualnych programów
treningowych. Zwolennicy zajęć grupo-
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wych w strefie funkcjonalnej, fitness
i body & mind znajdą szeroki wachlarz
lekcji wzmacniających, kondycyjnych,
choreograficznych i relaksacyjnych. Dla
członków KIKO+ i ich przyjaciół dostępne są dwa najwyższej światowej jakości
korty ASB Squash Courts. W każdej szatni klubowicze skorzystać mogą z sauny
fińskiej oraz strefy relaksu. KIKO+ jest
klubem rodzinnym, dlatego oprócz pokoju zabaw, w którym na najmłodsze
dzieci czeka opiekunka, organizowane
są także zajęcia taneczne oraz lekcje judo dla maluchów.

Jest jeszcze jedno szczególne miejsce,
którego nie sposób pominąć. To fitbar ze
świeżą, smaczną i zdrową żywnością oraz
sporządzanymi na miejscu sokami i koktajlami. Centrum wciąż się rozwija i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów.
Jednym z wielu klubowych plusów jest
wysokiej jakości sprzęt marki Life Fitness.
Treadmille, crosstrainery, flextridery
z multimedialną konsolą w strefie cardio,
maszyny stosowe, wolne ciężary oraz brama Hammer Strength w strefie funkcjonalnej to mocne atuty naszego centrum
sportowego.

www.facebook.com/bodylife

NeW starter

Informacje o klubie
Gdzie znajduje sie klub: Głogów, ul. Piłsudskiego 19, Galeria
Handlowa Glogovia, I piętro.

BRANŻA

1

Dokładna data otwarcia klubu: 2.03.2017 r.
Ile czasu trwały prace: 7 miesięcy
Krótki opis budynku i wyposażenia: Centrum Sportowe KIKO+
łączy w sobie kilka stref aktywności fizycznej ze strefą relaksu
i fitbarem. Strefa cardio i siłownia są wyposażone w wysokiej klasy
bieżnie, crosstrainery, flexstridery, maszyny stosowe oraz wolne
ciężary. Sprzęt w strefie fitness, strefie funkcjonalnej oraz body
& mind jest dostosowany do szerokiej oferty zajęć i treningów
personalnych. Można korzystać m.in. z trampolin, stepów, bosu,
powerbandów, trxów, piłek lekarskich.
Powierzchnia klubu: 1700 mkw.
Liczba pracowników: generalny menedżer, menedżer ds.
fitness, zespół trenerów i instruktorów w liczbie 12 osób, zespół
fitbaru liczący sześć osób, zespół sprzedaży w liczbie pięciu osób.

Opis koncepcji klubu
Dlaczego otwarto klub i dlaczego w tym miejscu: Centrum
Sportowe Kiko+ zostało zlokalizowane w galerii handlowej, aby
mieszkańcy Głogowa mogli w pełni efektywnie zaplanować i zrealizować swój plan tygodnia, włączając pomiędzy zakupy czy wyjście
do kina czas na aktywność fizyczną. KIKO+ współgra z kompleksem sklepów, podnosząc tym samym nie tylko atrakcyjność
członkostwa, ale i prestiż galerii.

3

Składka członkowska z uzasadnieniem: W ofercie klubu znajduje się szeroki wachlarz członkostw: od opcji, w której deklarujemy członkostwo na 1 miesiąc po opcje długoterminowe.
Specjalna oferta przeznaczona jest dla dzieci i seniorów, a także
dla osób mogących korzystać z oferty klubu w godzinach porannych. Tak różne rodzaje członkostw zapewniają indywidualne
podejście, czyniąc ofertę bardziej konkurencyjną.
Wyposażenie sprzętowe klubu: Klub wyposażony jest głównie
w urządzenia marki Life Fitness i Hammer Strenght, jak również
marki Apus, TRX i Fit and Jump.
Cechy szczególne: Na pewno warte uwagi jest to, że po treningu
w klubowym fitbarze można zjeść pyszne i zdrowe posiłki przygotowywane na miejscu ze świeżych produktów. Można również
napić się świeżych soków i koktajli szykowanych na miejscu.

2
1 I Pokój zabaw dla dzieci
2 I Strefa funkcjonalna
3 I Fitbar
4 I Cardio
5 I Sala fitness

Klub prowadzi sprzedać suplementów. Dzieci klubowiczów mają
swoje wyjątkowe miejsce zabaw. Całe KIKO+ jest wyjątkowe
i warte uwagi.

REKOMENDACJA

5

Imię i nazwisko: Wojciech Śmielak, właściciel
Firma: TOP-GYM
W branży fitness od: 11 lat
Rekomendowany klub KIKO+ to NEW STARTER, ponieważ:
 osiada niezwykle nowoczesny wystrój, przyjazny dla
P
klubowiczów;
Jest wyposażony w najnowocześniejsze maszyny siłowe Life
Fitness Insignia oraz cardio Elevation z konsolami Discover SE;
Proponuje szeroki wachlarz usług dodatkowych;
Oferuje obsługę klienta na najwyższym poziomie i proponuje wiele
programów motywacyjnych dla klientów.

www.bodylife.com
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