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Nowy rok, nowe 
wyzwania!
U  progu 2017 roku cała branża fitness pod-

dawana jest kolejnym próbom. Aby za nimi 

nadążyć, staramy się być blisko naszych Part-

nerów, słuchać ich potrzeb i podpowiadać, jak 

radzić sobie na rynku, który systematycznie 

się zmienia.

W  tej odsłonie BeFitu przybliżamy pojęcie 
butiku sportowego, nowego tworu na rynku 
fitness, który jest na tyle ciekawy, że mówi 
się o nim jak o przyszłości branży. Mowa też 
o sposobach na zachęcenie nowych klientów 
do pozostania w klubie. Nie zabraknie rów-
nież informacji dedykowanej młodym ma-
mom i tym, które dopiero oczekują dziecka.

Miłej lektury życzy
Zespół DRP



Z parku  
do klubu –  
jak przekonać 
klientów do 
wyboru klubu 
fitness?

Rozpoczął się luty. Dla wielu klubów 

fitness i siłowni jest to czas zwiększo-

nego ruchu. Do obiektów sportowych 

trafiają osoby, które nigdy nie miały do 

czynienia z treningiem w klubach. Jak 

wprowadzić osobę, która trenowa-

ła wyłącznie na świeżym powietrzu, 

w świat maszyn siłowych i cardio?

Trening na świeżym powietrzu ma niewąt-
pliwe zalety, które przez jego zwolenników 
wymieniane są niemal jednym tchem: nie 
ryzykują brakiem dostępności sprzętu, nie 
muszą umawiać się na konkretną godzinę, 
nikt nie przeszkadza w ćwiczeniach na wol-
nym powietrzu, muzyka zawsze jest taka, 
jakiej chcą. Argumenty nie do przebicia? 
Niekoniecznie. Fani joggingu cenią sobie 
niezależność objawiającą się na wiele spo-

sobów, ale do treningów na bieżni powinno 
ich przekonać kilka faktów. Po pierwsze 
różnica w  podłożu, która powoduje dużo 
mniej kontuzji, a co za tym idzie – jest bez-
pieczniejsza dla stawów. Kolejną zaletą jest 
ilość programów determinujących bieg. Ci, 
którzy spróbują biegu na bieżni, mogą ko-
rzystać z  szeregu ustawień pomagających 
w zoptymalizowaniu treningu. Plusem jest 
też to, że nowe urządzenia dokładnie mie-

rzą tętno, co docenią osoby nie posiadające 
jeszcze własnych pulsometrów.
Informując o  specyfice korzystania z  bież-
ni, warto zwrócić też uwagę na tak proste, 
wydawałoby się, kwestie, jak miejsce sta-
wiania stopy na taśmie czy konieczność 
patrzenia przed siebie. Wspólnym mia-
nownikiem dla biegania na świeżym po-
wietrzu i w klubie jest rozgrzewka. Wejście 
na bieżnię powinny poprzedzać ćwiczenia 

rozciągające, dokładnie takie same, jak 
w  przypadku biegu „pod chmurką”. Kolej-
nym etapem, już na bieżni, jest wybór usta-
wień. Podczas pierwszego kontaktu z ma-
szyną warto przypomnieć użytkownikowi, by 
ustawienia dotyczące nachylenia taśmy nie 
przekroczyły 7%. To ważne, gdyż w  prosty 
sposób można uszkodzić ścięgno Achille-
sa. Przypominać też należy o uzupełnianiu 
wody – trening w klubie nie zapewni takiej 

cyrkulacji powietrza jak ten w  parku. Dla 
początkujących właściwy bieg na bieżni nie 
powinien być dłuższy niż 20-30 minut. Z po-
wyższym pakietem argumentów na pewno 
łatwiej będzie zatrzymać zwolennika trenin-
gów w parku. A jeśli trafi się ktoś wyjątkowo 
uparty? Cóż, przecież klub fitness to nie tyl-
ko bieżnia, a wyniki można poprawić także 
na innych sprzętach.



Zima szansą dla obiektów 
sportowych? Tak!
W chłodne dni wielu rowerzystów, biegaczy i fanów gier zespołowych przenosi się 

do klubów fitness. Są jednak tacy, którzy niezależnie od temperatury wybierają 

wolne przestrzenie. Jakie są tego plusy i jak wynieść z tego korzyści dla klubu?

Kluby fitness i siłownie przeżywają oblężenie 
w okresie ponoworocznym. Tłok w obiektach 
sportowych, zwłaszcza popołudniami, od-
strasza część osób, dla których aktywność 
fizyczna jest ważnym elementem codzien-
ności. Tymczasem zajęcia na świeżym po-
wietrzu to świetny sposób na urozmaicenie 
oferty klubów fitness.

Wśród obiektów sportowych, także tych 
mniejszych, coraz popularniejsze jest two-
rzenie kilkuosobowych grup nastawionych na 
treningi na świeżym powietrzu. Jakie zalety 
takiego treningu warto promować? Przede 
wszystkim w grupie łatwiej o motywację do 
ćwiczeń. Stworzenie rodzaju ligi, w której po-
stępy w wynikach i  ilość nieobecności mają 
wpływ na miejsce w rankingu, to kolejny spo-
sób na zachęcenie do regularnych ćwiczeń.

Warto podkreślać, że regularne treningi na 
świeżym powietrzu, zwłaszcza zimą, zwięk-
szają wydolność układu krążenia. To waż-

ne, gdyż według rankingów WHO, a  także 
polskich statystyk, Polska jest w  czołówce 
krajów, w których główną przyczyną zgonów 
są choroby związane z krwiobiegiem. Część 
osób może obawiać się biegania zimą i  jest 
to zrozumiałe, zwłaszcza jeśli byłoby to ich 
pierwsze zetknięcie z tą aktywnością. Grupy 
biegowe to jednak nie jedyny wybór. Coraz 
większym zainteresowaniem cieszą się narty 
biegowe, a nordic walking jest wciąż popular-
ną aktywnością. Organizując wynajem sprzę-
tu potrzebnego do uprawiania tych sportów, 
klub na pewno zostanie wyróżniony na tle 
pozostałych.

Co jeszcze może stać się argumentem zachę-
cającym do udziału w zimowych treningach? 
Witamina D. W Polsce dostęp do jej natural-
nego źródła, czyli słońca, jest ograniczony, 
dlatego każda chwila na świeżym powietrzu 
jest cenna. Dodając do tego endorfiny, otrzy-
mujemy gotowy przepis na ćwiczenia będące 
idealnym sposobem na przetrwanie zimy.



Jak czytać z pulsometru, 
czyli co z tym tętnem?
W dobie udogodnień technologicznych i dostępności sprzętu, który pomaga 

trenującym w pomiarze własnego tętna, warto ponownie przybliżyć znacze-

nie pulsu w treningu. Czy sama świadomość jego wartości wystarczy?

Ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę 
z bieganiem, kolarstwem czy pływaniem, nie 
wiedzą jeszcze, jak ważne jest tętno w pro-
cesie spalania tkanki tłuszczowej lub pod-
noszenia wydolności organizmu. Dla nowych 
klientów siłowni i tych, którzy dopiero zaczy-
nają biegać, najczęściej najważniejszy jest 
jeden cel – schudnąć. Dopiero kiedy zmiany 
następują powoli lub pojawiają się dolegli-
wości zdrowotne, zwracają uwagę na to, jak 
ćwiczą. Tymczasem kluczem do skuteczne-
go treningu, niezależnie jaki cel obrano, jest 
umiejętność pracy z własnym tętnem.

Przystąpienie do pracy nad ciałem należy 
rozpocząć od poznania indywidualnego tętna 
spoczynkowego, treningowego i maksymal-
nego. Jak powiedziała Joanna Zmokła, tre-
ner personalny i instruktorka fitness, a tak-
że lider grupy biegowej Off-road Runners: 
„Kontrola tętna i umiejętność jego dopaso-
wania do zaplanowanego celu jest bardzo 
ważna, gdyż determinuje rodzaj i  intensyw-
ność treningu”. Od czego więc zacząć?

W  pierwszej kolejności warto poznać tętno 
spoczynkowe. Mierzy się je jeszcze przed 
wstaniem z  łóżka, zaraz po przebudzeniu. 
Interesujące jest to, że ogólnie przyjętą za-
sadą jest założenie, iż im puls jest niższy, 
tym lepsza kondycja. Co ciekawe, u regular-
nie trenujących osób, zwłaszcza biegaczy, 
normą jest tętno spoczynkowe na poziomie 
nawet poniżej 50 uderzeń na minutę. Jaki 
z tego wniosek? Jeśli po okresie regularnych 
ćwiczeń tętno spoczynkowe spada, można 
mówić o polepszeniu kondycji.

Tętno treningowe jest obliczane popularnym 
wzorem, w którym od liczby „220” odjąć na-
leży wiek osoby ćwiczącej, na przykład dla 
trzydziestoletniego mężczyzny, tętno tre-
ningowe wynosi 190 uderzeń (220-30=190). 
Nie jest to jednak precyzyjna wartość. Spo-
sobem dającym jednoznaczny wynik i który 
zależy polecać trenującym, jest obliczenie 
tętna treningowego w oparciu o współczyn-
nik VO2max, określający maksymalną zdol-
ność organizmu do pobierania i  zużywania 

tlenu podczas ćwiczeń. Ergospirometry, po-
dające dokładne wartości, są coraz częściej 
dostępne w przychodniach. Dla codziennych 
potrzeb wystarczy jednak standardowy wzór 
na obliczenie tętna treningowego.

Najważniejszą wartością jest tętno mak-
symalne. „Wiedza na jego temat pozwala 
samodzielnie ocenić, na jakim poziomie 
pracuje organizm i co dzieje się w czasie tre-
ningu” – dodaje Joanna Zmokła. Obliczenie 
jego wartości nie jest tak proste jak w przy-
padku tętna treningowego. Aby to zrobić, 
można użyć wzoru stworzonego przez Sally 
Edwards, byłą zawodową biegaczkę i triathlo-
nistkę, medalistkę triathlonowych mistrzostw 
świata Ironman i  byłą rekordzistkę świata 
Ironman w kategorii masters. Wprowadza on 
rozróżnienie ze względu na płeć:

dla kobiet: 210 – (0,5 x wiek w latach) – (0,022 
x masa ciała w kilogramach)
dla mężczyzn: 210 – (0,5 x wiek w latach) – 
(0,022 x masa ciała w kilogramach) + 4

Co dalej? Przejście do sedna, czyli stref tęt-
na. Powinien o  nich wiedzieć każdy, komu 
zależy na udanym treningu i osiągnięciu za-
mierzonych rezultatów, więc warto choćby 
przybliżyć je osobom zaczynającym przygo-
dę z  siłownią. „Strefy tętna to procentowe 
zakresy tętna maksymalnego, które dzieli się 
ze względu na oczekiwane wyniki treningów” 
– podpowiada Joanna Zmokła. 

Strefy tętna kształtują się następująco:
Strefa 1 – bardzo niskie 50-60% (poprawia 
ogólnie stan zdrowia i przyśpiesza regenera-
cję).

Strefa 2 – niskie 60-70% (poprawia ogólną 
wytrzymałość i spala tłuszcz).
Strefa 3 – umiarkowane 70-80% (poprawia 
wydolność tlenową).
Strefa 4 – wysokie 80-90% (maksymalnie 
podnosi wydajność ).
Strefa 5 – maksymalne 90-100% (maksy-
malnie rozwija wydajność i szybkość).

W  wielu przypadkach to właśnie uświa-
domienie trenującym istnienia stref tętna 
doprowadziło do bardziej efektywnych tre-
ningów. Ważne, by choćby sygnalizować ten 
temat początkującym biegaczom czy korzy-
stającym z siłowni. Takie rady prowadzą do 
zadowolenia z ćwiczeń, a to z kolei jest do-
ceniane przez ćwiczących, którzy wracają do 
klubu.



Smog vs. sport.  
Czy maski smogowe są naprawdę 
pomocne?
Sezon grzewczy w Polsce oznacza podwyższone zagrożenie smogiem i zanieczyszczeniami. Jakość powietrza ulega 

drastycznemu pogorszeniu. Maski antysmogowe stanowią jeden z kilku sposobów na to, jak ograniczyć wpływ za-

nieczyszczeń na organizm.

W opublikowanym przez WHO raporcie do-
tyczącym skażenia powietrza w Europie, aż 
7 polskich miast znajduje się w  pierwszej 
dziesiątce rankingu. Aglomeracje próbują 
radzić sobie z problemem, jednak ci, którzy 
chcą prowadzić aktywny tryb życia, muszą 
szukać alternatyw. Dotyczy to zwłaszcza 
biegaczy i rowerzystów, którzy zimą są na-
rażeni na zanieczyszczenia miejskie. Ma-
ski antysmogowe mają przede wszystkim 
chronić przed dostaniem się pyłów do płuc. 
Czy jest to skuteczny sposób na smog? 
W warunkach laboratoryjnych maski poma-
gały ograniczyć przedostawanie się pyłów 
o 95%, jednak aby podobne wyniki osiągnąć 
samemu, produkt musi być dobrze dopaso-
wany do twarzy.

Obecnie ceny masek antysmogowych stają 
się coraz bardziej przystępne. Pojawiają się 
maski dla dzieci, rowerzystów i  biegaczy, 

a  każdy rodzaj dostępny jest w  kilku wa-
riantach. Maski mogą wyglądać jak chu-
sty, jak maski chirurgiczne lub obejmować 
prawie całą twarz. Wybierając spośród tylu 
produktów, należy pamiętać, że nie tylko 
cena i  wygląd maski powinny decydować 
o zakupie. Ważne są ceny filtrów, które po-
winno się wymieniać maksymalnie co dwa 
tygodnie, a w praktyce – gdy wkład zmieni 
kolor na szary. Koszt maski to wydatek od 
90 do nawet 260 złotych. Natomiast filtry, 
pakowane w  różnych konfiguracjach, od 
70 do 110 złotych za kilka par. Są też takie, 
w których filtrów się nie wymienia, a  jedy-
nie pierze, jednak po pół roku należy kupić 
nową maskę. Warto zorientować się więc 
w  cenach zamienników. O  jakości maski 
decyduje filtr. Obecnie standardem są filtry, 
które zatrzymują pyły większe niż 0,3 mikro-
metra. Do użytku w mieście maska powinna 
też posiadać warstwę węgla aktywnego, co 

pozwala chronić przed zanieczyszczeniami 
gazowymi. Maski dla rowerzystów i biega-
czy konstruowane są nieco inaczej – dzięki 
specjalnym zaworom ułatwiają oddychanie 
i uprawianie sportu.

Gdzie kupić maskę antysmogową dopaso-
waną do indywidualnych potrzeb? Coraz 
więcej sklepów internetowych specjalizuje 
się w dobieraniu masek i filtrów. Obok pa-
rametrów technicznych oferują one szeroki 
wybór wzorów, także tych dla dzieci. Z uwa-
gi na to, że maski antysmogowe posiadają 
wiele możliwości regulacji, ich kupno w In-
ternecie nie jest trudne.



Butik z fitnessem? Czym tak 
naprawdę są butiki fitness?
Branża fitness to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi biznesu. 

W Polsce, gdzie rynek ten był bardzo rozdrobniony, coraz częściej mówi się 

o  tym, że małe obiekty sportowe nie są w  stanie konkurować z  kształtują-

cymi się krajowymi i  zagranicznymi sieciami klubów fitness. Mogą jednak 

wybrać zupełnie inną drogę…

Według IRHSA Health Club Consumer 
Report w  Polsce, w  2015 roku, działało 
2520 klubów fitness, w  których treno-
wało 2770000 osób. Przychód wyniósł 
966,104,490 dolarów, jednak potencjał 
rynku nadal jest ogromny. Właściciele klu-
bów fitness i siłowni zaczynają dostrzegać 
zmiany, które zachodzą na własnym po-
dwórku. Nie należy jednak załamywać rąk, 
a pomyśleć nad specjalizacją klubu i sku-
pieniem się na tym, co jest jego wizytówką.

W  Stanach Zjednoczonych, gdzie z  siłow-
ni, klubów fitness i  usługodawców spor-
towych korzysta ponad 55 milionów osób 
z 318,9 miliona mieszkających w tym kra-
ju. Jednocześnie aż 42% korzystających 
z  usług fitness wybiera właśnie butiki, 
podczas gdy użytkownicy dużych klubów 
stanowią jedynie 22%. Skąd ten fenomen 
i czym charakteryzują się butiki fitness?

Jest to stosunkowo nowy rodzaj klubów, 
jednak można wyodrębnić kilka cech 
wspólnych. Pierwszą z  nich jest metraż. 
Obiekty tego typu nie posiadają powierzch-
ni, którymi szczycą się najwięksi konkuren-
ci na rynku. Ilość metrów kwadratowych 
nie jest jednak istotna, gdyż butiki fitness 
skupiają się na prowadzeniu określonych 
zajęć. To druga cecha charakterystycz-
na dla tych klubów – butiki specjalizują 
się w  treningach o  ściśle zdefiniowanym 
profilu. W  Stanach Zjednoczonych, a  tak-
że w Polsce, powstają więc miejsca, gdzie 
można wybrać się na pilates, jogę, crossfit, 
kettleball czy indor cycling.

Czy taki rodzaj klubu fitness ma szansę 
przetrwać na polskim rynku? Tak. Obiekty, 
które można zakwalifikować do kategorii 
butików fitness już działają i bardzo dobrze 
radzą sobie w polskich realiach. Ich klienci 

cenią sobie większą intymność i to, że nie 
są anonimowi. W butikach stawia się bo-
wiem na indywidualne podejście do trenu-
jących. Wielu podkreśla też, że trening tego 
typu jest lepiej dopasowany do ich potrzeb 
i zawsze mogą liczyć na wsparcie. Ci, któ-
rzy decydują się na zakup karnetu w butiku 
fitness wiedzą też, że najważniejszą osobą, 
poza nimi samymi, jest założyciel klubu, 
swoisty mentor i kompetentny przewodnik 
w  treningu. To ta osoba jest autorytetem, 
tworzy atmosferę zaufania i  profesjona-
lizmu w  klubie, a  także jest podstawą do 

formowania się grup stałych klientów. Co 
z ceną karnetów? W związku z tym, że bu-
tiki fitness opierają się na bazie stałych 
klientów, nie konkurują cenowo z pozosta-
łymi obiektami sportowymi. Przeciwnie, 
niektóre z  nich budują strategię marke-
tingową w oparciu o poczucie elitarności. 
Są miejsca, jak klub RIDE mieszczący się 
w Warszawie, gdzie za miesięczny karnet 
należy zapłacić 320 złotych.

Butiki fitness to nie tylko domena dużych 
miast. Wręcz przeciwnie, jedną z ich cech 

charakterystycznych jest lokalne działa-
nie. Chodzi o  to, by fitness był dostępny 
jak podstawowe produkty – był blisko i za-
wsze w  wersji, która najlepiej odpowiada 
klientowi. Dlatego warto sprawdzić, co jest 
mocną stroną klubu i ją rozwijać, by z cza-
sem wyspecjalizować obiekt.



Mama wraca do formy… 
z wózkiem!
W klubach fitness pojawiają się zajęcia dedykowane młodym mamom chcącym wrócić do formy. Obiekty sportowe 

wyposażane są w kąciki dla dzieci, a zatrudnione nianie dbają, by maluchy się nie nudziły. Co jednak z mamami, które 

nie mogą sobie pozwolić na trening w klubie lub nie chcą rozstawać się z dziećmi?

W  środku zimy, w  parkach wielu miast, 
odbywają się spotkania młodych mam, 
biorących udział w  zajęciach buggy gym. 
Program stworzyła Czeszka mieszkają-
ca w  Polsce, mistrzyni Czech w  curlingu, 
Šárka Solecka, która sama jest mamą, 
a  do tego lekarzem. Z  połączenia miłości 
do swoich dzieci i aktywności fizycznej, po-
wstał cykl ćwiczeń, które mają miejsce w 50 
miastach w Polsce. Przedsięwzięcie to ma 
na celu zachęcenie młodych mam do ćwi-
czeń oraz uzmysłowienie im, że sport to nie 
tylko orbitrek i bieżnia: 

„To ciekawy sposób spędzenia czasu z dzieć-
mi, zwłaszcza teraz, zimą, kiedy trudno o mo-
tywację do wyjścia na zewnątrz” – mówi jed-
na z poznańskich uczestniczek buggy gym. 

Treningi odbywają się pod okiem wykwali-
fikowanych instruktorów, mają charakter 
wzmacniający, rozciągający, aerobowy oraz 
kształtujący. Trwają 45 minut, jednak ich za-

letą jest to, że w każdej chwili mamy mogą 
przerwać ćwiczenia i  zająć się dzieckiem. 
Bardzo ważnie jest to, że aby wziąć udział 
w zajęciach, nie jest konieczne posiadanie  
sportowego wózka. Wystarczą sportowe 
ubrania. Ćwiczenia można wykonywać też 
samodzielnie, jednak, jak mówią sami in-
struktorzy, warto by pierwszych kilka zajęć 
odbyć z  wykwalifikowanym nauczycielem 
buggy gym. Co ciekawe, zdarza się, że 
w ćwiczeniach biorą udział także panowie, 
jednak oni mają inne spojrzenie na sprawę:

„Przychodzimy tu z synem, bo w ten sposób 
łatwiej przerwać rutynę zabaw w domu, poza 
tym kontakt z rówieśnikami jest ważnym ele-
mentem wychowania” – to zdanie Marcina,  
ojca dwuletniego Kacpra, który razem z tatą 
odwiedza jeden z parków w Poznaniu.

Fenomen zajęć stworzonych w  Polsce 
sięga do coraz mniejszych miejscowości. 
Jak podkreśla ich twórczyni i  założycielka 
strony www.buggygym.pl, ważne, by każ-

da mama mogła znaleźć chwilę dla siebie, 
niezależnie od tego, gdzie mieszka. Z tego 
właśnie powodu Šárka Solecka organizuje 
kursy na instruktorów zajęć, a liczba miast, 
w których spotykają się młode mamy, jest 
coraz większa.


