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CityFit wspiera 

 biznes trenerów personalnych  

Karnet trenera za 100 złotych – taką promocję 

przygotowała sieć klubów fitness CityFit. Marka 

przygotowała również niespodziankę dla trenerów, 

którzy już posiadają aktywny karnet trenerski.  

 

Obie akcje związane są z ponownym uruchomieniem klubów, które zaplanowane jest na 6 czerwca. 

Klubowicze i trenerzy wrócą na treningi po ponad 2 miesiącach przerwy.  

 - To był trudny czas dla nas wszystkich. Cała branża poniosła straty w związku z koniecznością 

czasowego zamknięcia.  Zdajemy sobie sprawę, że skutki tego dotknęły również biznes trenerów 

personalnych, dlatego chcemy ich wspierać w powrocie do normalnej działalności. – mówi Łukasz 

Gądek, członek zarządu CityFit. 

 

Karnet trenera uprawnia do prowadzenia nieograniczonej liczby treningów personalnych w wybranym 

klubie CityFit. Promocyjna cena 100 złotych za pierwszy miesiąc obowiązuje jedynie do 4 czerwca. 

Zakupu można dokonać online. Szczegółowe informacje sieć umieściła na stronie 

http://personalny.cityfit.pl/. 

 

CityFit zadbał również o trenerów, z którymi współpracował do tej pory i którzy pozostali na aktywnym 

karnecie trenerskim w czasie czasowego zamknięcia w związku z epidemią. Sieć skoryguje ich okresy 

rozliczeniowe o czas braku dostępu do klubu, a do tego doda im miesiąc możliwości prowadzenia 

treningów gratis! Szczegóły zostaną przekazane drogą mailową.   

 

CityFit posiada 22 kluby w 15 miastach kraju. Karnet trenera uprawnia do prowadzenia treningów w 

wybranej lokalizacji (jest też opcja multidostępu). Sieć pozostawia trenerom swobodę działania, nie 

ingerując w ich rozliczenia z podopiecznymi. Nie wymaga również podpisywania długoterminowej 

umowy z klubem. Trenerzy mogą korzystać z profesjonalnego zaplecza treningowego, dostępnego 24 

http://personalny.cityfit.pl/


 
godziny na dobę, 365 dni w roku.  W każdym klubie znajduje się około 300 urządzeń treningowych 

marek TechnoGym, Matrix i Escape Fitness.  

 

Kontakt dla mediów: 

Karolina Bałaban 

Communications Manager CityFit 

k.balaban@cityfit.pl 

504 099 936 

*** 

 

CityFit to polska sieć innowacyjnych klubów fitness, czynnych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Jej misją jest oferowanie klubowiczom pełnego komfortu ćwiczeń w atrakcyjnej cenie i bez 

konieczności podpisywania długoterminowych umów.  Więcej informacji na stronie www.cityfit.pl. 

http://www.cityfit.pl/

