On aika solmia sopimukset vuodelle 2020!
Seuranne jäsenille kuntosalikortti 180,00 €/vuosi

Tarjoamme seuranne jäsenille vapaan kuntosalin käytön huippuedulliseen hintaan

180 €/vuosi/hlö!
(eli 15 €/kk)

Kuntosalikorttiin sisältyy lisäksi YKSI näistä vaihtoehdoista:
FYSIO PT (Personal Training) ohjaus (45 min)
hieronta (45 min)
kuntosaliohjelma ja -ohjaus* (45 min)
Samalla ovikoodilla pääsee käyttämään kaikkia kolmea FYSIO 2000:n kuntosalia (Seinäjoki
Sorsanpesä, Seinäjoki Keskusta, Ilmajoki) joka päivä klo 05-01!
Kuntosalikortti on voimassa 1.1.-31.12.2020
Ryhmän koko min. 10 henkilöä/ seura (osallistujia voi siis kerätä eri joukkueista).
Mikäli tilaajia on vähemmän, tarjoamme vuosikortin tarjoushintaan 234,00 €/hlö.

Etua myös perheenjäsenille
Seuranne jäsenten perheenjäsenet saavat kuntosalikortin tarjoushintaan 234 €/vuosi (sis.
FYSIO PT -käynnin (45 min) TAI kuntosaliohjelman ja -ohjauksen* (45 min)).
*) Kuntosaliohjaus sisältää henkilökohtaisen sinulle suunnitellun kuntosaliohjelman. Meille on
tärkeää, että laitteita osataan käyttää ja liikkeet tehdään varmasti oikein. Fysioterapeutin
laatimalla ohjelmalla harjoittelusi on tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista.

Tilausohjeet
Kaikki kortit laskutetaan seuralta ja seura voi periä maksut käyttäjiltä. Ovikoodit luovutetaan
tilauksen jälkeen. Sitovat tilaukset tulee jättää 16.12.2019 mennessä, jotta saatte ovikoodit
käyttöönne heti 1.1.2020. Lähetä lista tilaajista meille osoitteeseen: fysioterapia@fysio2000.fi.

Tarvitsemme seuralta seuraavat tilaustiedot:
jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostisoite, syntymäaika sekä minkä
kuntosalikorttiin kuuluvan palvelun hän haluaa käyttää (FYSIO PT/ hieronta/
kuntosaliohjelma). Listaan voi lisätä myös perheenjäsenten tiedot, jotka ottavat
tarjoushintaisen kuntosalikortin (234 €).

Yhteistyötä molemmin puolin
Toivomme, että seurat voisivat lisätä
nettisivuilleen FYSIO 2000 nettibannerin
merkkinä yhteistyöstä. Halutessaan jäsenet
voivat mainita meidät sosiaalisessa mediassa
merkillä @fysio2000

Tarjoushinnat teille lisäksi näistä palveluista!
- Urheilijakartoitus ja henkilökohtainen ohjelma vammojen ehkäisyyn 39 € (norm. 59 €)
• 30 min testaus + 15-30 min ohjaus (riippuen harjoitteiden määrästä)
- Polkupyöräergo kuntotason määritykseen 25 € (norm. 50 €)
- Kehonkoostumusmittaus 15 € (norm. 25 €)
- fysioterapia, hieronta, osteopatia, LPG, Shockwave, Game Ready -10% normaalihinnoista
- Valmentajan/ huoltajan tarpeisiin räätälöity teippauskoulutus -20 % (norm. 40 €/ hlö)
- FYSIO 2000 kokoustilat maksutta käyttöön, mikäli saamme tilaisuutenne aluksi pitää
puheenvuoron aiheesta: Nuoren urheilijan urheiluvammojen ennaltaehkäisy ja hoito
- Urheiluteippi.fi -tuotteet seurasopimushinnoin
• Kylmäpussit á 1,05 €
• Urheiluteippi á 1,55 €
• Kinesioteippi Basic á 3,50€
• Kinesioteippi Premium á 6,50€
• Kuminauha 3 €/m
• Lisäksi saatavilla mm. voimakuminauhoja, treenivälineitä, kylmäsprayta ym. >
kaikki tuotteet www.urheiluteippi.fi

Välitäthän tämän viestin seuranne jaostoille (valmentajat ja joukkueenjohtajat), jotta he voivat
välittää viestit eteenpäin urheilijoille/ heidän vanhemmilleen.
Lisätietoja:
Heidi Salo
asiakas- ja markkinointivastaava
040 518 4051
heidi.salo@fysio2000.fi

FYSIO 2000
fysioterapia@fysio2000.fi
044 757 2000
www.fysio2000.fi
Ajanvaraus

