Azik Fitness i Wellness
– klub fitness z pasją
W krakowskiej dzielnicy Podgórze (os.
Kurdwanów) znajduje się bardzo ciekawy klub
– Azik. Niedawno obiekt przeszedł prawdziwą
metamorfozę. Dzięki dofinansowaniu z UE
właściciele pozyskali znaczące środki na
modernizację i zakup maszyn fitness. Teraz to
nowoczesny klub klasy Premium, który stawia
na rodzinę i zajęcia prozdrowotne.

A

˝ trudno uwierzyç, ˝e poczàtki by∏y
bardzo skromne. Klub dzia∏a prawie dziesi´ç lat, a prowadzàce go
ma∏˝eƒstwo – Aneta i Miros∏aw Aziewicz
– zaczyna∏o od ma∏ej si∏owni z salkà fitness.
Pan Miros∏aw by∏ zapaÊnikiem, reprezentantem kraju. Na którymÊ zgrupowaniu trener, który nie móg∏ zapami´taç jego nazwiska, zaczà∏ do niego zwracaç si´ per Azik
i tak ju˝ zosta∏o. Stàd nazwa klubu.
Obecnie to jasny i przestronny klub na
dwóch kondygnacjach, o powierzchni 750 m2.
Na parterze obok recepcji, w której równie˝
serwuje si´ koktajle bia∏kowe, napoje izotoniczne i od˝ywki, znajduje si´ si∏ownia (150
m2) oraz pokój zabaw dla dzieci (klub Ma∏ego Azika). Pierwsze pi´tro to 2 sale do zaj´ç
grupowych – wi´ksza o pow. 120 m2 (do zaj´ç aerobowych, tanecznych i sportów walki) i mniejsza 70 m2 (do zaj´ç mentalnych).
Maszyny cardio, gabinet masa˝u, sauna
i szatnie z natryskami wype∏niajà reszt´ powierzchni.

Oferta dla całej rodziny
Azik pozycjonuje si´ jako obiekt rodzinny,
oferujàc m.in. abonament: We dwoje, Ro64
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dzinny czy Aktywny Senior. Priorytetem dla
w∏aÊcicieli, obojga sportowców, jest prozdrowotny charakter klubu. Oprócz szerokiej oferty zaj´ç grupowych i profesjonalnej
opieki instruktorskiej Azik zapewnia swoim
klientom porady dietetyka oraz monitoring
osiàganych post´pów – na podstawie kwartalnej analizy sk∏adu cia∏a i testu sprawnoÊci. W∏aÊciciele, sami pasjonaci sportu i aktywnoÊci fizycznej, zauwa˝yli w swoim klubie niech´ç kobiet do çwiczeƒ si∏owych.
W zwiàzku z tym proponujà swoim klubowiczkom prelekcje na temat prawid∏owego
treningu i ˝ywienia. Okazuje si´, ˝e edukacji
w tym zakresie nigdy doÊç.

Oferta zajęć grupowych
Oprócz typowych zaj´ç wzmacniajàcych,
które spotkamy w ka˝dym klubie, Azik
wprowadzi∏ nowatorskie formy zaj´ç:
BOSU, FLOW TONIC oraz BOKS jako zaj´cia
kontaktowe z wykorzystaniem worków i r´kawic. W∏aÊciciele Azika sà szczególnie
dumni z zaj´ç prozdrowotnych i mentalnych, takich jak pilates , zdrowy kr´gos∏up,
joga. Oprócz tego klub kieruje swojà ofert´
do osób starszych i kobiet w cià˝y.

www.bodylife.com.pl

PREZENTACJA KLUBU

ECONOMICS

Azik w pigułce
Działa od 2001 r.
Liczba pracowników: 17
Powierzchnia: 750 m2
Strona internetowa: www.azik.pl

Programy „Aktywne 9 miesi´cy” i „Aktywny Senior” przyciàgajà licznà grup´
klientów, dla których ruch wa˝ny jest na
ka˝dym etapie ˝ycia. Zaj´cia prowadzone
sà w kameralnych grupach w specjalnie
przystosowanej sali.

Ciągły rozwój – sposób
na sukces
Wysoko wykwalifikowana kadra to niezb´dny warunek funkcjonowania klubu klasy
Premium, dlatego wewn´trzny system szkoleƒ instruktorów (wspó∏praca z czo∏ówkà
najlepszych szkó∏ fitness w Polsce) na sta∏e
wpisany jest w dzia∏alnoÊç Azika.

Oferta klubu
Trening na siłowni: Technogym, Precor
Wellness: masaże, sauna, dietetyka
Zajęcia grupowe: wszechstronna oferta, nacisk
na zajęcia prozdrowotne, treningi personalne
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W trosce o integracj´ klientów w klubie
regularnie organizowane sà eventy. Jest to
tak˝e okazja do zaprezentowania nowoÊci
i propagowania zdrowego stylu ˝ycia, poprzez ró˝nego rodzaju wyk∏ady tematyczne.
Niedawno Azik obchodzi∏ swoje dziewiàte
urodziny. Z tej okazji zorganizowano dni
otwarte z pokazami mistrzowskimi. Jednà
z mistrzowskich lekcji poprowadzi∏a gwiazda programu „You Can Dance”. W∏aÊciciele
wcià˝ majà mnóstwo pomys∏ów na rozwój
klubu i nowe inwestycje. Krakowski klub
jest bez wàtpienia idealnym przyk∏adem na
to, ˝e jeÊli takim obiektem zarzàdzajà w∏aÊciwe osoby, podchodzàce do fitnessu
z pasjà i oddaniem, a jednoczeÊnie wykazujàce si´ znakomitym wyczuciem rynku, sukces jest po prostu nieunikniony. Walory klubu docenili cz∏onkowie kapitu∏y nagrody
Fitness Marketing Event na targach FITEXPO 2010 w Poznaniu, przyznajàc mu nagrod´ w kategorii: Klub z Pasjà.
Magdalena Nelke

Imię i nazwisko: Mirosław Aziewicz
Wiek: 31 lat
Stan cywilny: żonaty, jedno dziecko
Wykształcenie: AWF
W branży od: 2001 r.
Fitness jest dla mnie... pasją, sposobem na życie
Mój klub jest wyjątkowy, bo wszyscy klienci
traktowani są poważnie, z należytym szacunkiem oraz otoczeni są profesjonalną
opieką
Od branży oczekuję lobbowania na rzecz mniejszego podatku VAT

Koncepcja
Pozycjonowanie: klub rodzinny
Opis: oferta indywidualna, pakiety rodzinne, dla seniorów,
kobiet w ciąży, opieka nad dziećmi, trening personalny
Grupa docelowa: od 25 lat, spora grupa seniorów
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