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Společnost 3D FITNESS byla jmenována
a produktů Life Fitness pro Českou republiku.

zástupcem

obchodní

značky

Czech Fitness Group zahájila strategické partnerství se společností 3D FITNESS - oficiálním distributorem značek
TRX a Escape.
3D FITNESS má v oblasti fitness mnohaleté zkušenosti. Na českém trhu je společnost respektována pro odborné
znalosti v oblasti realizací fitness projektů, vzdělávání trenérů a servisu vybavení pro fitness centra. Na základě
dohody mezi společnostmi Czech Fitness Group a 3D FITNESS s platností k výše uvedenému datu, se stává společnost
3D FITNESS s.r.o., výhradním prodejcem, poskytovatelem služeb a vzdělávání pro všechny značky Life Fitness na
území České republiky.
Spolupráce dvou výše uvedených společností umožní využití vzájemného potenciálu zkušeností a odborných znalostí
s cílem dodávat inovativní fitness produkty, implementovat nové vzdělávací programy a provádět nadstandardní
služby fitness centrům, hotelům, sportovním klubům a korporátním fitness zařízením v České republice.
Life Fitness
Life Fitness je světovým lídrem v oblasti komerčního fitness vybavení. Společnost vyrábí a dodává kardio stroje,
posilovací stroje a ostatní vybavení pod značkami Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group,
SCIFIT. Life Fitness realizuje fitness centra do více než 160 zemí. Společnost Life Fitness sídlí ve městě Chicago, ve státě
Illinois USA. Pro více informací o produktech a službách Life Fitness navštivte www.lifefitness.com.
Czech Fitness Group
Czech Fitness Group je distributorem Life Fitness na českém trhu od roku 2013. Czech Fitness Group se zavázala
pomáhat zákazníkům při vytváření inovativních a diferencovaných řešení pro fitness a fitness provozovny v různých
segmentech fitness trhu. Pro více informací o Czech Fitness Group navštivte www.lifefitness.cz.
3D FITNESS
3D FITNESS působí na českém a slovenském trhu od roku 2003. Během více než 15 let svého působení realizovala více
než 200 projektů v regionu, včetně návrhů řešení, dodávky strojů či vyškolení personálu. Je výhradním distributorem
značek TRX, ESCAPE, Myzone a dalších. 3D FITNESS disponuje úspěšným a profesionálně vedeným vzdělávacím
střediskem 3D FITNESS Academy, jehož cílem je pomoci trenérům a instruktorům stát se skutečnými profesionály
v oboru. Pro více informací o 3D FITNESS navštivte www.3dfitness.cz.
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