
Przedstawiamy MZ-REMOTE
Skorzystaj z wyjątkowej promocji – darmowa licencja do 31.08 2021 *

MZ-Remote to narzędzie do wirtualnego treningu dla klubów fitness i siłowni,  
które umożliwia komunikację instruktorom z klubowiczami. MZ-Remote 
wyświetla parametry tętna na żywo wszystkich uczestników zajęć na jednym 
ekranie, niezależnie od miejsca treningu. Dzięki MZ-Remote możesz ćwiczyć ze 
swoimi znajomymi z siłowni i uczestniczyć w ulubionych zajęciach grupowych 
nie wychodząc z domu!

Gdy MZ-Remote połączy się z platformą streamingową jak np. Zoom, umożliwia 
trenerom/instruktorom prowadzącym zajęcia, komunikowanie się z użytkownikiem 
i motywowanie go przy pomocy kolorowej strefy wyświetlanej na tablicy na żywo. 
Instruktor również podpowie, jak ćwiczyć i omówi podsumowanie stref wysiłku  
każdego z ćwiczących.

To proste. Użyj swojego urządzenia mobilnego, iPada lub ekranu telewizora, aby widzieć w czasie  
rzeczywistym „na żywo” poziom wysiłku(zakres tętna) wszystkich uczestników i instruktora na jednym 
ekranie. Instruktor zmotywuje Cię do pozostania w optymalnej strefie treningowej, zupełnie jakbyś  
ćwiczył w klubie fitness. Wystarczy się zarejestrować się i uczestniczyć w zajęciach. Będziesz  
zmotywowany, by podkręcić swoją treningową śrubę. Poczuć radość i satysfakcję z treningu!

ZAMIEŃ SWÓJ SALON W WIRTUALNE STUDIO TRENINGOWE 
I PRZENIEŚ TRENING W DOMU NA WYŻSZY POZIOM DZIĘKI MZ-REMOTE.

Magda
Podświetlony
usuwamy "się"



TO PROSTE. ZOBACZ, JAK UŻYWAĆ MZ-REMOTE.

ZAREZERWUJ ZAJĘCIA
Zarezerwuj zajęcia wirtualne za pomocą funkcji  
MZ-Book w aplikacji Myzone. W menu głównym 
wybierz „Zarezerwuj zajęcia”, a następnie 
„Grafik zajęć”. Zaznacz na liście zajęcia, które Cię 
interesują i zarezerwuj miejsce.

DOŁĄCZ DO ZAJĘĆ
Pięć minut przed rozpoczęciem zajęć, załóż pas i uruchom 
aplikację Myzone na urządzeniu mobilnym. Powiadomienie 
„Push” pojawi się w oknie aplikacji, przypominające  
o zajęciach. Przeniesie Cię bezpośrednio do sekcji Trening, 
automatycznie łącząc Cię z transmisją wideo na żywo.

MONITORUJ NA ŻYWO 
STREFY WYSIŁKU
Będziesz widzieć instruktora oraz poziom wysiłku 
wszystkich ćwiczących. Możesz też przełączać między 
kafelkiem poziomu wysiłku konkretnego uczestnika 
oraz tablicą z wynikami zbiorowymi na żywo. Jeśli 
nie chcesz tego widzieć, możesz usunąć tę funkcję w 
aplikacji i ponownie dołączyć do zajęć w dowolnym 
momencie.

ODTWÓRZ DOŚWIADCZENIE 
TRENINGU W KLUBIE
Alternatywnie możesz wyświetlić kopię lustrzaną 
aplikacji Myzone na dużym ekranie, aby uzyskać 
lepsze wrażenia automatycznie łącząc Cię z transmisją 
wideo na żywo.



UDOSTĘPNIANIE WIRTUALNYCH ZAJĘĆ WIELU LOKALIZACJOM
Długo oczekiwane rozwiązanie jest już dostępne. Od teraz udostępniaj zajęcia MZ-Remote  
w systemie rezerwacji innego klubu itness! To działa tylko wtedy, gdy uzyskasz pozwolenie  
i zgodę właściciela danego klubu lub sieci klubów. Jak to działa? Potrzebujesz dostępu z 
poziomu administratora? Nie wystarczy zgoda trenera czy pracownika. Udostępnianie zajęć
MZ-Remote w grafikach innych obiektów fitness, dotyczy wyłącznie zajęć MZ-Remote.

OBEJRZYJ KRÓTKI 
FILM INSTRUKTAŻOWY, 
KTÓRY PRZEPROWADZI 
CIĘ PRZEZ CAŁY PROCES.

OBEJRZYJ

https://www.loom.com/share/c4b819f3fb644b4ea5a9645600e9db51


Co otrzymują kluby w ramach promocji MZ –Remote?

Pełny dostęp do wszystkich funkcji Myzone, w tym MZ-Remote (streaming własnych zajęć online) 
oraz MZ-Remote+ (nagrane materiały zajęć, które w przyszłości będą płatne).

MZ-Remote+ (nagrana zawartość w języku angielskim) będzie również darmowa dla polskich 
klubów do 31 sierpnia 2021.

Jak korzystać z MZ-Remote? Kluby mogą sprzedawać pasy Myzone
(zakupione od TOP-GYM), ale mogą również umożliwić swoim członkom rejestrację na konto 

Myzone (https://www.myzonemoves.com/)bez pasa Myzone.  Wystarczy wpisać 0 jako numer 
pasa, a wszystkie inne dane jak zwykle.

Dzięki temu członkowie będą mieli dostęp i będą mogli dołączyć do wszystkich zajęć online za 
pomocą telefonu, ale bez możliwości oglądania na żywo, ponieważ nie będą mieli pasa Myzone.

Każdy klub otrzyma swój własny kod, który będzie darmowy do 31 sierpnia. Jeśli po tym czasie 
klub nie będzie chciał korzystać z usługi, musi ją anulować, żeby nie płacić licencji.

Trening MZ-REMOTE Webinar

MZ-REMOTE
PROMOCJA * darmowa licencja na 
pełną funkcjonalność MZ-Remote 
do 31.08 dla klubów fitness w Polsce

https://www.youtube.com/watch?v=77Uxg-YXzRg
https://www.youtube.com/watch?v=xolOUq5ZfKY
https://www.youtube.com/watch?v=CKXzgNHcj5o
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