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Oferta 
 

 Negri Fitness Klub to ludzie zgromadzeni wokół wspólnej pasji. Pragniemy, 
aby realizowane przez nas zajęcia fitness, warsztaty, czy konsultacje stały się 
przyczynkiem do wprowadzenia zmian w sposobie działania i myślenia. 
Chcemy inspirować do nowatorskiego i otwartego podejścia, do kreatywności 
działań i zachowań, do samorealizacji do wykorzystywania swojej wiedzy  
i umiejętności, do poszukiwań w sobie i w swoich działaniach tego, co 
najlepsze i najbardziej właściwe. 

Opierając się na doświadczeniu współpracy z dużymi firmami opracowaliśmy 
wygodny, oszczędny i ciekawy a zarazem bogaty program korzystania z usług 
naszego klubu. 

Proponujemy Państwu Bilety wstępu jednorazowego użytku, które 
umożliwiają wejście na każde, wybrane przez pracownika zajęcia. Firma nie 
musi kupować abonamentu na cały miesiąc, decydować się na monotonny, 
jednolity charakter ćwiczeń. Każde wejście do klubu stwarza nowe 
możliwości. W zależności od chęci, potrzeby, samopoczucia, możecie Państwo 
świetnie się bawić na zajęciach fitness, zmagać z wysiłkiem na Vacuwell lub 
Wibrotreningu a także relaksować się w nowoczesnym solarium z efektem 
bryzy. 

Zapytacie Państwo:, ‘Dlaczego tu? Jest wiele Klubów Fitness, czy solariów..  

Oto odpowiedź. Stworzyliśmy dla państwa komfortowe warunki odpoczynku, 
sale są przestronne dostosowane do dużej liczby ćwiczących. Lokal posiada 
odpowiednią wentylację i przede wszystkim KLIMATYZACJĘ. Wszystkie 
urządzenia są nowe i posiadają atesty bezpieczeństwa. Jako jedyni  
w Tarnowie posiadamy specjalistyczną podłogę sportową bezpieczną dla 
stawów i dzieci. W naszej ofercie znajdziecie państwo ciekawe rozwiązania dla 
aktywnych mam, które pragną już od najmłodszych lat uczyć własne 
pociechy zdrowego stylu życia, pełną gamę zajęć rozwijających oraz 
korygujących dla najmłodszych dla nich również zapewniamy bezpieczny 
kącik malucha. Nasza kadra profesjonalnych i doświadczonych instruktorów 
jest do państwa dyspozycji w każdej chwili i w każdej sprawie. Doradzimy jak 
się odżywiać i dobierzemy optymalny zestaw ćwiczeń. Piękna sylwetka, 
żelazna kondycja, zdrowie i świetne samopoczucie nie są dla wybrańców… 
           

 Z myślą o Państwa firmie stworzyliśmy specjalny program, dzięki któremu 
pomożemy Twoim pracownikom nabrać twórczej energii i siły, zyskać 
atrakcyjny wygląd, zrelaksować się a tym samym być bardziej wydajnymi w 
pracy. To także idealny prezent dla kontarahentów, nagroda w programach 
lojalnościowych i konkursach, sposób motywowania i nagradzania 
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pracowników, wspomagania działań marketingowych, sprzedaży i promocji 
oraz wymarzony prezent świąteczny.  

Bilety wstępu, które proponujemy otwierają drzwi na:, 
Fitness – 1 bilet wstępu dla Państwa- 8,00 zł      
 (cena dla klienta indywidualnego -15zł) 

 ABT 
 ATC 
 BPU 
 Body ball 
 Body Shape 
 Zdrowy kręgosłup 
 Płaski brzuch 
 Jędrne ciało 
 TBC 
 Spalanie 
 Step 
 ZUMBA  
 Aktywna w ciąży  
 Super Mama  
 ZUMBA KIDS (4-14 lat) 
 Stretching 
 Pilates 

 
Vacuwell - 2 bilety wstępu 
Wibrotrening - 1 bilet wstępu 
Trening personalny- 4 bilety wstępu 
Solarium 10 min-1 bilet wstępu 

Dla państwa wygody pracujemy: 
- pon.-pt. od godziny 8.00 do 22.00,  
- sobota od 9.00 do 12.00 

Wystawiamy faktury VAT.  
Prowadzimy również wynajem sal dla zamkniętych zajęć w określonych 
godzinach. W ramach wynajmu oferujemy również możliwość zorganizowania 
instruktorów prowadzących zajęcia.  
 
Serdecznie zapraszamy państwa do współpracy z naszym klubem.  

Oferta dla każdej firmy tworzona jest indywidualnie, z uwzględnieniem 
potrzeb i możliwości klienta. 

 

Z poważaniem 

 Anna Majewska  
 tel.796 454 882 
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