Gym For You, Oświęcim
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G

ym For You Fitness Club to nowy
klub klasy premium, położony na
obrzeżach miasta Oświęcim przy
ulicy Krakowskiej 2A. Klub jest nowocześnie wyposażony i zaprojektowany. Jest
to miejsce, w którym jest wiele możliwości zadbania o kondycję, zdrowie i pielęgnację ciała. Atmosfera charakteryzuje
się swobodą i pozytywnym nastawieniem. Dużą zaletą tego miejsca jest mini
przedszkole, które umożliwia dzieciom
bezpieczną zabawę i naukę, a rodzicom
korzystanie z siłowni w tym samym cza-
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sie. To idealne miejsce zarówno dla
sportowych indywidualistów, jak i amatorów zajęć grupowych. Bogata oferta
uwzględnia różnorodne preferencje i potrzeby Klubowiczów, dzięki czemu każdy
odnajdzie w niej propozycję idealną dla
siebie. Wzmacniające, choreograficzne
czy mentalne - to tylko niektóre rodzaje
dostępnych zajęć fitness.
Klub Gym for You jest miejscem
otwartym dla wszystkich. Zaprojektowany tak, by mógł zaspokoić najbardziej
wymagające gusta. Stworzono warunki

do uprawiania kulturystyki, fitnessu, gry
w squasha i innych aktywności fizycznych. To również miejsce dla sportowców amatorów, seniorów i wszystkich
początkujących, dla których trening siłowy to nowość, gotowych do wysiłku i zdecydowanych, aby rozpocząć przygodę ze
zdrowym aktywnym życiem. W Gym For
You ruch jest przyjemnością, a wizyty
sposobem spędzenia wolnego czasu.

www.facebook.com/bodylife

NeW starter

INFORMACJE O KLUBIE
Gdzie znajduje się klub? ul. Krakowska 2a, 32-600 Oświęcim
Kiedy dokładnie powstał klub? 18 lutego 2017r.
Ile czasu trwały prace? 12 miesięcy
Krótki opis stylu budynku i wyposażenia: To nowoczesny
i funkcjonalny obiekt sportowy. Wnętrze klubu jest przyjazne dla
przyszłego użytkownika i sprzyja wysiłkowi fizycznemu. Klub został
podzielony na trzy główne strefy: cardio, treningu funkcjonalnego
i treningu siłowego. Dodatkowym atutem są trzy sale fitness, w tym
jedna na świeżym powietrzu oraz dwa nowoczesne korty do gry
w squash’a renomowanej firmy McWIL. Jako jedyny klub w okolicy,
Gym For You posiada oficjalne Studio TRX, które oferuje trenerom
i instruktorom certyfikowane szkolenia TRX. W ofercie klubu znajduje się również strefa relaksu z sauną suchą i gabinetem masażu.
Wielkość klubu: 1300 m2.
Liczba pracowników? Ponad 30 osób

BRANŻA
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OPIS KONCEPCJI KLUBU
Gym For You Fitness Club Premium to miejsce o wysokim
standardzie. Został zaprojektowany by inspirować. Wyposażony
w najnowszy sprzęt wiodącej marki Life Fitness, wyróżniającej się
zaawansowaną technologią i nowatorskimi rozwiązaniami. Klub ten
zadowoli każdego, kto ceni sobie wygodę, profesjonalizm i komfort podczas dążenia do osiągnięcia wyznaczonych sportowych
celów.
Składka członkowska z uzasadnieniem:
Bogata oferta uwzględnia różnorodne preferencje i potrzeby klubowiczów, dzięki czemu każdy odnajdzie w niej propozycję idealną
dla siebie. Ceny członkostw zaczynają się od 99 zł, a kończą na
169 zł.
Wyposażenie sprzętowe klubu:
Klub został kompleksowo wyposażony przez firmę TOP-GYM
w urządzenia cardio Life Fitness Discover SE3, w tym schody
PowerMill, maszyny siłowe Life Fitness Insignia i bramę do treningu funkcjonalnego Synergy 360XM.
Cechy szczególne:
Klub oferuje designerskie przestrzenie i nowoczesne rozwiązania
technologiczne, które powodują, że trening w Gym for You jest
czystą przyjemnością.
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1 I Strefa cardio
2 I Korty do squasha
3 I Studio TRX
4 I Strefa relaksu
5 I Sala fitness
6 I Strefa treningu funkcjonalnego
7 I Recepcja

REKOMENDACJA

Imię i nazwisko: Maciej Wolny, właściciel  
Firma: TOP-GYM
W branży fitness od: 11 lat
Rekomendowany klub Gym For You to NEW STARTER, ponieważ:
1. Posiada niezwykle dogodną lokalizację;
2. Jest wyposażony w najnowocześniejsze maszyny siłowe Life
Fitness Insignia oraz cardio Elevation z konsolami Discover SE3;
3. Posiada rozbudowaną strefę funkcjonalną z klatką Synrgy;
4. Ma profesjonalną i dobrze wyszkoloną kadrę;
5. Oferuje obsługę klienta na najwyższym poziomie.
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