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AAzziikk  FFiitt  nneessss  ii WWeell  ll  nneessss  
––  kklluubb  ffiitt  nneessss  zz ppaa  ssjjąą

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 ˝ trud no uwie rzyç, ˝e po czàt ki by ∏y
bar dzo skrom ne. Klub dzia ∏a pra -
wie dzie si´ç lat, a pro wa dzà ce go

ma∏ ̋ eƒ stwo – Ane ta i Mi ro s∏aw Azie wi cz 
– za czy na ∏o od ma ∏ej si ∏ow ni z sal kà fit ness.
Pan Mi ro s∏aw by∏ za pa Êni kiem, re pre zen -
tan tem kra ju. Na któ rymÊ zgru po wa niu tre -
ner, któ ry nie móg∏ za pa mi´ taç je go na zwi -
ska, za czà∏ do nie go zwra caç si´ per Azik
i tak ju˝ zo sta ∏o. Stàd na zwa klu bu.

Obec nie to ja sny i prze stron ny klub na
dwóch kon dy gna cjach, o po wierzch ni 750 m2.
Na par te rze obok re cep cji, w któ rej rów nie˝
ser wu je si´ kok taj le bia∏ ko we, na po je izo to -
nicz ne i od ̋ yw ki, znaj du je si´ si ∏ow nia (150
m2) oraz po kój za baw dla dzie ci (klub Ma ∏e -
go Azi ka). Pierw sze pi´ tro to 2 sa le do za j´ç
gru po wych – wi´k sza o pow. 120 m2 (do za -
j´ç ae ro bo wych, ta necz nych i spor tów wal -
ki)  i mniej sza 70 m2 (do za j´ç men tal nych).
Ma szy ny car dio, ga bi net ma sa ̋ u, sau na
i szat nie z na try ska mi wy pe∏ nia jà resz t´ po -
wierzch ni.  

Ofer ta dla ca łej ro dzi ny
Azik po zy cjo nu je si´ ja ko obiekt ro dzin ny,
ofe ru jàc m.in. abo na ment: We dwo je, Ro -

dzin ny czy Ak tyw ny Se nior. Prio ry te tem dla
w∏a Êci cie li, oboj ga spor tow ców, jest proz -
dro wot ny cha rak ter klu bu. Oprócz sze ro -
kiej ofer ty za j´ç gru po wych i pro fe sjo nal nej
opie ki in struk tor skiej Azik za pew nia swo im
klien tom po ra dy die te ty ka oraz mo ni to ring
osià ga nych po st´ pów – na pod sta wie kwar -
tal nej ana li zy sk∏a du cia ∏a i te stu spraw no -
Êci. W∏a Êci cie le, sa mi pa sjo na ci spor tu i ak -
tyw no Êci fi zycz nej, za uwa ̋ y li w swo im klu -
bie nie ch´ç ko biet do çwi czeƒ si ∏o wych.
W zwiàz ku z tym pro po nu jà swo im klu bo -
wicz kom pre lek cje na te mat pra wi d∏o we go
tre nin gu i ˝y wie nia. Oka zu je si´, ̋ e edu ka cji
w tym za kre sie ni gdy doÊç. 

Ofer ta za jęć gru po wych
Oprócz ty po wych za j´ç wzmac nia jà cych,
któ re spo tka my w ka˝ dym klu bie, Azik
wpro wa dzi∏ no wa tor skie for my za j´ç:
BOSU, FLOW TONIC oraz BOKS ja ko za j´ cia
kon tak to we z wy ko rzy sta niem wor ków i r´ -
ka wic. W∏a Êci cie le Azi ka sà szcze gól nie
dum ni z za j´ç proz dro wot nych i men tal -
nych, ta kich jak pi la tes , zdro wy kr´ go s∏up,
jo ga. Oprócz te go klub kie ru je swo jà ofer t´
do osób star szych i ko biet w cià ̋ y.



W tro sce o in te gra cj´ klien tów w klu bie
re gu lar nie or ga ni zo wa ne sà even ty. Jest to
tak ̋ e oka zja do za pre zen to wa nia no wo Êci
i pro pa go wa nia zdro we go sty lu ˝y cia, po -
przez ró˝ ne go ro dza ju wy k∏a dy te ma tycz ne.
Nie daw no Azik ob cho dzi∏ swo je dzie wià te
uro dzi ny. Z tej oka zji zor ga ni zo wa no dni
otwar te z po ka za mi mi strzow ski mi. Jed nà
z mi strzow skich lek cji po pro wa dzi ∏a gwiaz -
da pro gra mu „You Can Dan ce”. W∏a Êci cie le
wcià˝ ma jà mnó stwo po my s∏ów na roz wój
klu bu i no we in we sty cje. Kra kow ski klub
jest bez wàt pie nia ide al nym przy k∏a dem na
to, ˝e je Êli ta kim obiek tem za rzà dza jà w∏a -
Êci we oso by, pod cho dzà ce do fit nes su
z pa sjà i od da niem, a jed no cze Ênie wy ka zu -
jà ce si´ zna ko mi tym wy czu ciem ryn ku, suk -
ces jest po pro stu nie unik nio ny. Wa lo ry klu -
bu do ce ni li cz∏on ko wie ka pi tu ∏y na gro dy
Fit ness Mar ke ting Event na tar gach FIT-
EXPO 2010 w Po zna niu, przy zna jàc mu na -
gro d´ w ka te go rii: Klub z Pa sjà.

Mag da le na Nel ke

Pro gra my „Ak tyw ne 9 mie si´ cy” i „Ak -
tyw ny Se nior” przy cià ga jà licz nà gru p´
klien tów, dla któ rych ruch wa˝ ny jest na
ka˝ dym eta pie ˝y cia. Za j´ cia pro wa dzo ne
sà w ka me ral nych gru pach w spe cjal nie
przy sto so wa nej sa li. 

Cią gły roz wój – spo sób 
na suk ces
Wy so ko wy kwa li fi ko wa na ka dra to nie zb´d -
ny wa ru nek funk cjo no wa nia klu bu kla sy
Pre mium, dla te go we wn´trz ny sys tem szko -
leƒ in struk to rów (wspó∏ pra ca z czo ∏ów kà
naj lep szych szkó∏ fit ness w Pol sce) na sta ∏e
wpi sa ny jest w dzia ∏al noÊç Azi ka. 
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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

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 sza-
cunkiem oraz otoczeni są profesjonalną
opieką
Od branży oczekuję lobbowania na rzecz mniej-
szego podatku VAT

Azik w pigułce

Działa od 2001 r.

Liczba pracowników: 17

Powierzchnia: 750 m2

Strona internetowa: www.azik.pl 

Oferta klubu
Trening na siłowni: Technogym, Precor
Wellness: masaże, sauna, dietetyka
Zajęcia grupowe: wszechstronna oferta, nacisk 
na zajęcia prozdrowotne, treningi personalne


