
NEZAPOMENUTELNÉ FITNESS ZÁŽITKY HOTELOVÝCH HOSTŮ

LUXUS
 V POHYBU



Fitness je životní styl
V otázce zdraví jsou dnes lidé vnímavější než kdykoliv dříve. Není proto žádným překvapením,  
že si klienti hotelů velmi pečlivě vybírají při svých rezervacích hotely s moderním, atraktivním a dobře 
řešeným fitness. Velmi důležitým parametrem je kvalita strojů a vybavení.

HOTELOVÉ FITNESS JE VELMI DŮLEŽITÁ INVESTICE
Moderní fitness přináší Vašemu hotelu nové a velmi zajímavé klienty. Vytváření tohoto prostoru vyžaduje 
velmi pečlivé plánování, vhodný výběr strojů vybavení a volbu správného dodavatele, který bude 
partnerem celé Vaší realizace. Investice do fitness se vždy vyplatí, protože výrazně zvyšuje atraktivitu 
Vašeho hotelu a marketingově se jedná o velmi důležitou komoditu.

 F ITNESS JE 
ŽIVOTNÍ STYL



50 let. Již tak dlouhou dobu se společnost Life Fitness věnuje výrobě 
prémiového fitness vybavení. Nejen díky tomu jsme velmi důvěryhodným 
partnerem. Vypovídá o tom i fakt, že naše stroje se nachází v nejlepších 
fitness klubech a hotelech po celém světě.

 FITNESS JE TO, 
CO DĚLÁME 

LIFE FITNESS JE JEDINÝM OFICIÁLNÍM 
POSKYTOVATELEM PRO TĚCHTO 5 TOP ZNAČEK



Life Fitness pomáhá definovat standard Vašeho 
hotelu. Vyberte si z nejširší nabídky produktů 
dostupných ve fitness odvětví a vytvořte pro své 
hosty zážitky, které vám umožní odlišit se  
od konkurence a zvýšit spokojenost zákazníků.

S naším inovativním a kvalitním vybavením si Vaši 
hosté budou chtít prodloužit svůj pobyt u Vás.

ŽIJTE PODLE 
VZNEŠENÝCH
OČEKÁVÁNÍ 

LIFE FITNESS - HOTELOVÁ FAKTA 
Mezinárodní letiště O´Hare v Chicagu

HLAVNÍ DŮVODY, PROČ LIDÉ 
NENAVŠTĚVUJÍ VAŠI FITNESS 
PROVOZOVNU:

MALÝ VÝBĚR FITNESS 
ZAŘÍZENÍ

PŘÍLIŠ MALÝ PROSTOR

ZASTARALÉ 
VYBAVENÍ

41%

40%

47%



 KVALITNÍ 
VYBAVENÍ
KTERÉ OPRAVDU VYDRŽÍ
 Návrh, instalace a údržba fitness zařízení je investice. Je důležité vybrat 

výrobce, jehož vybavení se díky jeho parametrům nachází v nejlepších 
fitness centrech, wellness centrech, hotelech a sportovních zařízeních  
na světě.
Klienti nemají rádi nezajímavé vybavení: utlumuje jejich odhodlání 
trénovat pravidelně a brzdí jejich výkony. Volba odolného vybavení 
vysoké kvality je důležitá pro kladné vnímání Vašimi klienty. Je důležité 
vybrat kvalitní vybavení, které svou přidanou hodnotou a celosvětově 
garantovaným servisem zajistí zvýšení hodnoty vašeho zařízení.

Vybavení Life Fitness má celosvětově nejvyšší 
hodnotu zpětného odkupu. Vaše vybavení 
tedy neztrácí hodnotu tak rychle, jako mnohé 
konkurenční značky. Vždy když budete svoje 
hotelové fitness obnovovat, tak budete mít 
zajímavé peníze za prodej Vašeho staršího 
vybavení. 



Energie vašeho fitness centra by nikdy neměla působit uměle a vykonstruovaně. To znamená, že 
každá část musí být dobře navržená a zrealizovaná. Prvotřídní design a pocit luxusního řešení učiní  
z Vašeho hotelového fitness místo, které pozvedne hodnotu celého hotelového zařízení.

Life Fitness nabízí řešení na míru každému klientovi. Barvy rámů i polstrování a další detaily, které 
se plně propojí s designem Vašeho hotelu a vytvoří zcela nevšední dojem, který Vás oddělí od Vaší 
případné konkurence.

 ATRAKTIVNÍ, 
LÁKAVÉ A
DESIGNOVĚ 
ZAJÍMAVÉ PROSTŘEDÍ 

VYTVOŘTE MODERNÍ PROSTOR PRO TRÉNINK I REGENERACI
• Pohrajte si s podlahami a využijte je pro definování standardu i vytyčení jednotlivých cvičebních zón.

• Najděte způsoby, jak napodobit populární zážitek z tréninku v butikovém fitness studiu. Pomohou vám  
   v tom luxusní designové prvky a moderní technologie. 

• Zdůrazněte výhled cvičence, ať už jde o okna směřující ven, nápadné osvětlení, nástěnné malby  
   a grafické prvky.

• Využívejte displeje kardio strojů poskytující interaktivní obsah pro trénink nebo marketingové sdělení         
   Vašeho hotelu.



 

POPULARITA 
WELLNESS 
TURISMU

Rostoucí popularita cestování, wellness pobytů, manažerských pobytů 
poskytuje obrovskou příležitost pro moderní hotelová zařízení. Hosté, 
kteří milují pohyb a zdraví životní styl, poznají kvalitní hotelové fitness. 

Wellness služby a značky 
produktů cestují se svými 

zákazníky. Protože wellness 
/ fitness se pro mnohé 

spotřebitele stávají běžnou 
součástí každodenního 

životního stylu, sledují značky 
své zákazníky na cestách  

a pomáhají jim pokračovat  
v praktikování fitness a wellness 

rutin tak, jak jsou zvyklí i  
v prostředí svého bydliště.*

TOP 10 CÍLOVÝCH DESTINACÍ 
V OBLASTI  WELLNESS 
TURISMU V ROCE 2017

*Zdroj: Global Wellness Institute, Global Wellness Tourism Economy, 
November 2018 U.S. dollars in billions
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Očekávaný dosah pro odvětví 
cestovního ruchu v oblasti 

wellness turismu do roku 2022 
činí s průměrnou roční mírou 

růstu 7,5 %. To je mnohem 
rychlejší než 6,4% plánovaný 

růst celkového globálního 
cestovního ruchu.

$919.4  
BILLION

DVA TYPY WELLNESS 
TURISMU

Wellness turistů si udělá 
výlet a vybere destinaci 
podle nabídky wellness, 
které hotel nabízí

Wellness turistů využije 
wellness nabídky při svém 
pobytu a jsou ochotni 
za tyto služby připlatit 
na místě. Tato skupina 
představuje 89 % klientů  
a 86 % wellness příjmů.

14%

86%



 

Mobilní technologie

Skupinový trénink

HIIT (High-Interval-Intensity Training)

Fitness programy pro starší dospělé

Trénink s vahou vlastního těla

Zaměstnávání certifikovaných fitness profesionálů

Jóga

Osobní trénink

Funkční fitness trénink

Cvičení je lék

NABÍZEJTE TO, CO HOSTÉ VYHLEDÁVAJÍ

Perfektní kombinace vybavení udržuje hosty šťastné. Life Fitness nabízí největší 
portfolio produktů ve fitness průmyslu, které vám umožní vybrat si ideální vybavení 
specifické pro Váš hotel.

ŽEBŘÍČEK FITNESS VYBAVENÍ PODLE POŽADAVKŮ HOTELOVÝCH HOSTŮ
Dlouhodobá studie 2015 - 2018:

2018 IHRSA Health Club Consumer Report

 TRENDY REAGUJÍ
NA POPTÁVKU

BĚŽECKÉ PÁSY POSILOVACÍ 
STROJE

ČINKY, 
JEDNORUČKY

STACIONÁRNÍ 
KOLA

ELIPTICKÉ 
TRENAŽÉRY

VELKÉ OSY S 
KOTOUČI

SCHODIŠŤOVÉ 
TRENAŽÉRY 

KETTLEBELLY, 
TRX A DROBNÉ 

VYBAVENÍ 
PRO FUNKČNÍ 

TRÉNINK

43% 35% 31% 28% 28% 24% 19% 14%

TOP 10 FITNESS 
TRENDŮ PRO ROK 2019
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American College of Sports Medicine (ACSM) každoročně provádí 
průzkum profesionálů z oblasti fitness odvětví po celém světě. Použijte 
jej jako průvodce pro ujištění, že hostům nabízíte fitness možnosti, které 
hledají.

Produkty Life Fitness najdete 
ve 166 zemích po celém světě

166  
ZEMÍ



DESIGN HOTELOVÉHO 
FITNESS ŘEŠTE S 
ODBORNÍKY

Life Fitnes v zastoupení 
3D FITNESS poskytuje 
zákazníkům 2D  
a 3D rozvržení. Ta 
výrazně pomohou  
s vizualizací fitness  
a rozmístění zařízení  
v dostatečném předstihu 
před samotnou 
instalací zařízení nebo 
provedením renovací.

LIFE FITNESS DESIGN TÝM

ZAČNĚTE PLÁNOVAT SVŮJ PROSTOR

1. Začněte s celkovou velikostí dostupného prostoru v metrech čtverečních

2. Pro započtení plochy, která se bude využívat, odečtěte 10 % z celkového 
    prostoru

3. Pro každý jednotlivý kus stroje pro kardio nebo silový trénink počítejte s 
    prostorem o velikosti 4 m2

4. Pro větší a rozložitější zařízení na silový trénink vyčleňte prostor až 10m2

DESIGNOVÝCH 
SPECIALISTŮ

 LET KOMBINOVANÝCH 
ZKUŠENOSTÍ

VÍCE NEŽ 5000 
NÁVRHŮ ZA JEDEN 

ROK

150 0000 NÁVRHŮ OD 
18,5 M2 DO 13 935 M2

5 50 5K+ 150K



Marriott Marquis, United States

JW Marriott, Turkey

Hilton, Saudi Arabia

Conrad, Xiamen

 RENOVOVANÁ  
FITCENTRA 
PO CELÉM SVĚTĚ



Chytré hodinky, smartphony, interaktivní fitness stroje. Nový svět digitálního věku. Svět, 
jehož přítomnost hoteloví klienti očekávají. Svět, s nímž chtějí zůstat v kontaktu. 

Fitness aplikace, nositelné a vyvíjející se digitální technologie zvyšují zážitek ze cvičení  
a rovněž poskytují provozovatelům hotelů cenné informace o chování jejich hostů.

SDÍLENÉ DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

BENEFITY DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

•• Zážitky ze cvičení

• Podrobné sledování tréninku

• Návrhy na denní tréninky

• Tréninky na vyžádání

• Fitness vzdělávání

• Motivace prostřednictvím nejen   

   sociálních sítí

BUDOUCNOST  
FITNESS



Spojení s hosty je nutností v každém aspektu jejich zážitku.  
Od návštěvy recepce až po relaxaci na pokoji. “Halo Fitness Cloud” 
využívá k vytvoření tohoto spojení digitální technologii v hotelovém 
fitness.

 HALO
FITNESS CLOUD

 

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE

Oslovte své hosty prostřednictvím 
ovládacích panelů fitness strojů 
a dostaňte svou značku do jejich 
povědomí zasíláním zpráv.

Zajistěte, aby se cítili jako doma: 
poskytněte jim přístup k aplikacím, které 
během tréninku používají každý den.

Umožněte jim, aby data o tréninky 
zjistili kdykoliv a kdekoliv. Pomůže s 
tím například kompatibilita s mobilní 
technologií Apple Watch®.

Najděte zařízení a vybavení, které 
nejvíce používají.

Zjistěte, v které dny a v kterých časech 
je ve vašem fitness centru nejvíce rušno, 
a uzpůsobte tomu množství vybavení i 
složení personálu.

Sledujte stav svých fitness strojů a 
plánujte podle něj preventivní údržbu, 
abyste zajistili jejich hladký chod a 
nabídli každému cvičenci ten nejlepší 
tréninkový zážitek.

ZPRÁVY HOSTŮM PŘÍSTUP K APLIKACI MOBILNÍ PROPOJENÍ

POPULÁRNÍ VYBAVENÍ TRÉNINKOVÁ ŠPIČKA PLÁNOVÁNÍ PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY



Detailně rozpracujeme všechny dílčí části Vašeho projektu včetně kardio zóny, silového prostoru, zóny funkčního tréninku a samozřejmě prostoru pro osobní trenéry. Ve 
studiových realizacích budeme odborně konzultovat využití prostoru pro cvičení a možnosti řešení skladování nářadí. Kolektiv odborníků 3D FITNESS s.r.o. Vám pomůže 
z Vašeho studia udělat sportoviště, kam se klienti budou těšit a rádi pravidelně vracet.

www.lifefitness.com www.lifefitness.cz www.3dfitness.cz

Kontaktujte nás | +420 605 941 667 | www.3dfitness.cz3D FITNESS s.r.o. je výhradním distributorem LIFE FITNESS pro ČR.


