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ოკტოპუს ფიტნეს კლუბის სპეციალური შეთავაზება

ოკტოპუს ფიტნეს კლუბი არის საქართველოში ყველაზე დიდი კონცეპტუალური სავარჯიშო დარბაზი,
სივრცე სადაც ყველანაირი პირობაა შექმნილი კომფორტული ვარჯიშისათვის.
პროფესიონალი ინსტრუქტორებისა და ტრენერების დიდი ჯგუფი სწორი და ხარისხიანი ვარჯიშის
გარანტია.

Life Fitness

-ის უახლესი სერიის ტრენაჟორები უზრუნველყოფს სავარჯიშო კომფორტს.

ოკტოპუს ფიტნეს კლუბის თითოეული წევრისათვის იქმნება პერსონალური სავარჯიშო პროგრამა,
ფიზიკური მახასიათებლებისა და მიზნების გათვალისწინებით, რაც განაპირობებს ვარჯიშის
უსაფრთხოებასა და ეფექტურობას.
კლუბი მუშაობს ყოველდღე,
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საათის განმავლობაში.

კლუბის მახასიათებლები
Welcome Kit
სატრენაჟორო დარბაზში ვარჯიშის დაწყება
დღესასწაულია. ამის აღსანიშნავად თითოეული
წევრი პირველი ვიზიტისას მიიღებს სასაჩუქრე
კომპლექტს.

Oktopus Café

გამოსაცვლელი ოთახები
პირსახოცის სერვისი
ოკტოპუს ფიტნეს კლუბი აღჭურვილია ხელის და
ტანის პირსახოცებით თქვენი კომფორტისათვის.

გასახდელებში დამონტაჟებულია ჩასაკეტი
კარადები:
ჩამოსაკიდებით,
თაროებით,
მოსახერხებელი ჩაკეტვის მექანიზმით და საკმაო
სივრცით. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ადგილი,
რომლის თითოეულ დეტალზე ჩვენ ბევრი გვაქვს
ნაფიქრი.

ოკტოპუს ფიტნეს კლუბის მისაღები მოწყობილია
თქვენი კომფორტისათვის, აქ თქვენ შეძლებთ
ჯანსაღი საკვებითა და სასმლით წახემსებას,
ჩვენს ჰამაკებში ჟურნალებისა და გაზეთების
გაცნობას, მობილური ტელეფონების სატენითა
და უფასო Wi-Fi სარგებლობას.

ჯგუფური აქტივობები
სპინინგის სტუდია
სპინინგი გუნდური ვარჯიშის
ერთერთი
საუკეთესო სახეობაა, ის უფრო და უფრო
პოპულარული ხდება საქართველოშიც. ვარჯიში,
რომელიც არ გბეზრდება, ერთობი და
დაუვიწყარ
შთაბეჭდილებებს
გიტოვებს.
დარბაზში მოწყობილი საუკეთესო ხარისხის ხმის
სისტემა კი ამ შეგრძნებებს კიდევ უფრო
ამძაფრებს.

აერობიკის დარბაზი
ოკტოპუს ფიტნეს კლუბში თქვენ შეგხვდებათ
ფიტნეს აქტივობების მრავალფეროვნება, რაც
თქვენს ვარჯიშს უფრო სახალისოსა და
გასართობს გახდის. ჯგუფური ვარჯიშების
მოქნილი განრიგები საშუალებას მოგცემთ
თქვენთვის მოსახერხებელ დროს ჩაერთოთ
სასურველ აქტივობებში.

Experience spinning with US

ფიტ ბოქსი & MMA

SYNERGY360
იდეალურია
ჯგუფური
ვარჯიშებისთვის და
სახალისო ფინტეს
გამოცდილებისათვი
ს

MMA არის მაღალი ინტენსივობის ვარჯიში
რომელიც
გადააქცევს
მოყვარულებს
ჩემპიონებად. კლასები მოიცავს გახურებას,
კარდიო ვარჯიშს, ტექნიკურ წვრთნებსა და
ამხანაგურ სპარინგს. ფიტ ბოქსის კლასები
გააძლიერებს თქვენს ფიტნეს მზაობასა და
გამძლეობას. ბოქსის ხელთათმანები და კრივის
ტომრები კი თავს რინგზე გაგრძნობინებთ.

სავარჯიშო დარბაზი
Life Fitness
Life Fitness არის უმაღლესი ხარისხის
სავარჯიშო აღჭურვილობის მწარმოებელი
ამერიკული კომპანია, ჩვენ კი საქართველოში
მათი ოფიციალური პარტნიორები ვართ.
ოკტოპუსის ინსტრუქტორებს Life Fitness
ინსტრუქტორებთან სპეციალური კურსები აქვთ
გავლილი.

მუდმივი რჩევები ტრენერისგან
Hammer Strength
Hammer Strength უკვე 25 წელზე მეტია ზრდის
ჩემპიონებსა და ათლეტებს. მისი ტრენაჟორები
მაქსიმალურად იმეორებს სხეულის ბუნებრივ
მოძრაობებს და ეხმარება მოყვარულ და
პროფესიონალ ათლეტებს მიზნების მიღწევაში.

კარდიო ტრენაჟორები
ოკტოპუსის კარდიო ზონაში წარმოდგენილია
კარდიო ტრენაჟორების ფართო სპექტრი,
რომელიც საშუალებას მოგცემთ აირჩიოთ
თქვენთვის
სასურველი
ტრენაჟორი,
განურჩევლად ასაკისა, შესაძლებლობებისა და
ფიტნეს დონისა.

სავარჯიშო
დარბაზში
თქვენ შეხვდებით
უმაღლესი კვალიფიკაციის, პროფესიონალ
ინსტრუქტორებს
და
ტრენერებს.
ისინი
დაგეხმარებიან ვარჯიშების უსაფრთხოდ და
ეფექტურად შესრულებაში, რაც სასურველი
შედეგის მიღწევის გარანტია.

კლუბის საწევრო პაკეტები

დაგვიკავშირდით

შეთავაზებით სარგებლობისათვის გთხოვთ თქვენი კორპორატიული მეილიდან მოიწეროთ სასურველი პაკეტის
დეტალები

ტელეფონი: (+995) 32 2 301 888
მისამართი: თბილისი, სანდრო ეულის ქ. #7
ელ. ფოსტა: info@oktopus.ge
მოგვიწონეთ: www.facebook.com/Oktopusfitness/

