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Jak co roku, w Kolonii odbyło się święto branży 
fitness, na którym można było poznać najnowsze 
trendy związane zarówno z uprawianiem sportu, jak 
i zdrowym trybem życia. Targi FIBO co roku przy-
ciągają całe rzesze fanów sportu oraz wystawców 
z wielu krajów. Również i teraz nie było inaczej. 
Ofertę swoją przedstawili najwięksi producenci 
sprzętu, suplementów diety, strojów, oprogramo-
wania i wielu innych. W tym roku widać było przede 
wszystkim jak duże go znaczenia nabiera kwestia 
zdrowia i rehabilitacji, dlatego wielu wystawców 
proponowało rozwiązania odpowiadające na coraz 
większe wyzwanie naszych czasów, jakim jest wal-
ka z wadami postawy oraz kontuzjami. Pojawiło się 

też kilka ciekawych urządzeń promujących rywali-
zację w klubie sportowym. Większość z nich oparta 
była o trening siłowo-wydolnościowy z możliwością 
dodatkowych ćwiczeń mięśni głębokich stabili-
zujących postawę.  W czasie zwiedzania pawilo-
nów targowych zauważyliśmy kilka ciekawostek, 
urozmaicających codzienne ćwiczenia. Jednak 
z rozmów, jakie udało się przeprowadzić z naszymi 
Partnerami obecnymi na targach jasno wynikało, 
że te urządzenia prawdopodobnie pozostaną tylko 
ciekawostkami. Potwierdzili oni również fakt, że 
w tym roku nie pokazało się nic rewolucyjnego, co 
mogłoby stanowić przełom w dziedzinie uprawiania 
ćwiczeń. Jeśli chodzi o wystawców to widać było też 

polskie akcenty - zarówno w sprzęcie, suplemen-
tach diety, ubraniach, jak i oprogramowaniu służą-
cemu zarządzaniu klubami fitness. FIBO to okazja, 
aby w jednym miejscu obejrzeć to, co oferuje świat 
fitness pod kątem sprzętu oraz nowych trendów do-
tyczących uprawiania sportu. To również doskonałe 
miejsce, aby spotkać wiele ciekawych osób związa-
nych z branżą. Dlatego Dział Relacji Partnerskich 
zamierza również pojawić się w Kolonii w przyszłym 
roku.

Wojciech Szwarc 
Dyrektor Działu Relacji Partnerskich

Okazja do zapoznania się 
z trendami



 
Wieści  
z kolonii
Wiosna dla branży fitness to wyjątkowy czas spotkań, rozmów, wymiany doświadczeń, pre-

zentacji nowych trendów, wykładów i szkoleń. A wszystko to za sprawą corocznych targów 

FIBO. Na kilka kwietniowych dni niemiecka Kolonia staje się centrum świata fitness.

960 wystawców z ponad 40 krajów świata 
na 160 tysiącach metrów kwadratowych. 
Ponad 150 tysięcy amatorów branży fitness 
miało okazję obejrzeć najnowsze sprzęty, 
posłuchać pasjonujących wykładów i, co 
chyba najważniejsze, podzielić się własnym 
doświadczeniem. To liczby tegorocznych, 31 
targów FIBO, które odbyły się w dniach 7–10 
kwietnia w Kolonii.

Olbrzymia przestrzeń wystawiennicza po-
dzielona została na trzy części. FIBO Expert 
to miejsce, gdzie eksperci z takich branży jak 
sprzęt treningowy, wellness, med, odżywki, 
trening funkcjonalny, czy grupowy prezen-
towali najnowsze trendy, rozwiązania tech-
niczne, medyczne oraz sprzęty, specjalnie 
zaprojektowane dla zwiększenia efektywno-
ści treningu. FIBO PASSION to przestrzeń 
wykładów, konwentów i zakulisowych roz-
mów. To także tutaj zaprezentowany został 
szereg rozwiązań mobilnych. FIBO POWER, 

jak co roku, stworzona została dla fanów 
kulturystyki.
Tegoroczna nowością, która przyciągnę-
ła tłumy odwiedzających, był pokaz mody 
fitness. Modelki McFit prezentowały naj-
nowsze kolekcje takich firm jak PUMA, 
Gym Aesthetics, Venice Beach, Smilodox, 
Cheekily, Boogaard czy N13. Natomiast 
dzień przed oficjalnym otwarciem targów – 6 
kwietnia – już po raz trzeci odbył się kongres 
„European Health & Fitness Forum”. Tema-
tem przewodnim tegorocznej edycji okazały 
się nowe technologie i innowacje oraz ich 
wpływ na wzrost branży fitness.

Nagrody rozdane
Punktem kulminacyjnym targów było wrę-
czenie FIBO Innovation & Trend Award, czyli 
nagród potocznie nazywanych „Oskarami 
branży fitness”. Kto w tym roku został doce-
niony przez jurorów? A kto zyskał sympatię 
odwiedzających targi gości?

Zarówno goście indywidualni, jak i bizne-
sowi jednogłośnie za najciekawszy produkt 
targów uznali inteligentną bieliznę firmy 
GYM AESTHETICS. Na komplet składają się 
spodenki i koszulka, które dzięki ukrytym 
czujnikom na bieżąco podczas treningu mo-
nitorują pracę mięśni. Odczyt natychmiasto-
wo przesyłany jest na zsynchronizowanego 
z czujkami smartfona, co pozwala zwielo-
krotnić efektywność treningu oraz wyelimi-
nować na bieżąco popełniane błędy.

Drugim produktem wyróżnionym przez 
gości biznesowych okazał się system Con-
nexus, czyli propozycja dla klubów z ograni-
czonym metrażem, nastawionych na trening 
funkcjonalny. Dzięki sieci modułów można 
samemu ustalić wielkość urządzenia. Każdy 
moduł oferuje wiele możliwości, w zależ-

ności od potrzeb ćwiczącego. W przypadku 
większych grup, wystarczy ustawić szereg 
połączonych ze sobą modułów i można prze-
prowadzić trening grupowy.

Kolejnym wyróżnionym przez odwiedza-
jących produktem są bezprzewodowe 
słuchawki firmy Jabra. Jabra Sport Co-
ach Wireless, jak sama nazwa wskazuje, 
oferują funkcję trenera indywidualnego. 
Wyposażone są w ponad czterdzieści róż-
nych ćwiczeń o różnym stopniu trudności 
ze wskazówkami kierowanymi na bieżąco 
wprost do naszego ucha. Producenci nie 
zapomnieli również o podstawowej funk-
cji słuchawek – jakość dźwięku. Prawdzi-
wa głębia muzyki, dzięki systemowi dolby 
(i to bez przeszkadzających w treningu ka-
bli) – to kolejne zalety Jabra Sport Coach  
Wireless. Przy takiej jakości wykonania koszt 

599 zł nie wydaje się wygórowany.

A co na to Jury?
Jak to zwykle bywa opinie jurorów nie 
całkiem pokrywały się z opiniami od-
wiedzających targi gości. Jury w skła-
dzie: prof. Paul Eigenmann, prof. dr. Ingo  
Froböse, Matthias Lompa, Heike Schönegge 
i Elmar Trunz-Carlisi za najbardziej inno-
wacyjny produkt targów uznali hantle firmy 
YAB, które zostały tak zaprojektowane, żeby 
zwiększając napięcie na mięśnie dodać 
nowe bodźce treningowe i równocześnie od-
ciążyć stawy.

Drugie miejsce przypadło w udziale firmie 
ICAROS. Jury nagrodziło nowatorskie urzą-
dzenie, które pozwala każdemu wzbić się 
w powietrze. To nie żart! Icaros przenosi nas 
w wirtualną rzeczywistość, w której latamy 
nad ziemią, przy okazji trenując poszcze-
gólne mięśnie naszego ciała. Połączenie 
ćwiczeń z zabawą jeszcze nigdy nie było tak 
nierozerwalne.

Na najniższym stopniu podium znalazł się 
kompaktowy stepper XT-One. Urządzenie 
oferuje ponad 30 różnych poziomów trud-
ności, można modyfikować tempo marszu 
lub biegu, a także stopień odchylenia płasz-
czyzny. Zawiera niewiele miejsca, a może 
w znaczny sposób wzbogacić monotonny 
trening kardio.



 
Mini elektronika 
przyszłości
Wiek XXI to czas miniaturyzacji. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie życia 

bez poręcznego smartfona. Służy wprawdzie do dzwonienia i pisania wia-

domości, ale dzięki szeregowi dodatkowych aplikacji łączy w sobie funkcje 

wielu urządzeń. Jest małym przenośnym komputerem. Czy branża fitness 

również może skorzystać na miniaturyzacji życia? 

Chyba każdy manager pracujący w jakiej-
kolwiek branży zadaje sobie czasem py-
tanie: Jak będzie wyglądała przyszłość? 
Jakie nowe trendy przyniesie nadchodzący 
rok? Nie inaczej jest w branży fitness. Dla-
tego już po raz dziesiąty na zlecenie Ame-
rican College of Sports Medicine zostały 
przeprowadzone badania, mające na celu 
wyszukanie najbardziej interesujących 
światowych trendów. Propozycje zostały 
rozesłane do blisko 27 tysięcy ekspertów 
na wszystkich kontynentach, których zada-
niem było ocenienie tych propozycji w skali 
od jednego do dziesięciu.

Oczywiście przepowiadanie przyszłości 
zawsze obarczone jest dużym ryzykiem 
błędu, jednak z badań można wyciągnąć 
wnioski przynajmniej co do potencjalnych 

kierunków zmian. Zdecydowanymi zwy-
cięzcami rankingu okazały się tak zwane 
poręczne technologie. Są to wszelkiego ro-
dzaju zegarki, pulsometry, ale także inte-
raktywne okulary czy inteligentne tkaniny.

Smartwatch
Inteligentne zegarki w Polsce wciąż jesz-
cze postrzegane są bardziej jako cieka-
wostka niż przydatne narzędzie. A to duży 
błąd. Ich funkcjonalność trudno porów-
nać z jakimkolwiek innym urządzeniem. 
Dzięki łączności bluetooth, WiFi czy 3G 
mogą przejąć większość funkcji smartfo-
nów. Odbieranie wiadomości, wysyłanie 
maili, korzystanie z komunikatorów – to 
wszystko można osiągnąć z poziomu ze-
garka. Co więcej, większość smartwatch’y 
wyposażonych jest w GPS, który pozwala 



nam śledzić trasę, jaką przebiegniemy lub 
przejedziemy na rowerze podczas trenin-
gu. Ponadto w prosty sposób możemy po-
dzielić się swoimi osiągnięciami ze znajo-
mymi. Wystarczy połączyć się z Internetem 
i przesłać osiągi na Facebooka.

Jak na rozwoju smartwatch’y może skorzy-
stać branża fitness? W prosty sposób. Wy-
starczy potraktować zegarki jako przeno-
śną stację badającą parametry aktywności. 
Przed ćwiczeniami zakładamy klientowi na 
rękę zegarek i ustawiamy parametry, które 
urządzenie ma zmierzyć. Możemy moni-
torować temperaturę ciała, puls, spalane 
kalorie, liczbę wykonanych kroków; dosta-
jemy także informacje o zmieniającym się 
tętnie. Po skończonym treningu uzyskane 
o parametrach informacje są zapisywane. 
Dzięki temu możemy śledzić postępy i do-
stosowywać przyszłe ćwiczenia do wydol-
ności organizmu naszego klienta.

Interaktywne okulary
O ile inteligentne zegarki są już sprawdzo-
ne i przetestowane przez miliony ludzi na 
całym świecie, o tyle interaktywne okulary 
to wciąż jeszcze melodia przyszłości. Od-
kąd amerykański gigant pokazał prototyp 
nowatorskiego Google Glass minęło już 
kilka lat, a jak dotąd urządzenie to jesz-
cze nie zawładnęło rynkiem. Po pierwsze 
odstrasza cena, po drugie nie bardzo wia-
domo, do czego miałyby służyć. Oczywiście 

wyposażone są w szereg funkcji – mogą 
wysyłać wiadomości, robić zdjęcia i na-
tychmiastowo połączyć się z Internetem. 
Obsługujemy je przez proste komendy 
głosowe, dzięki czemu mamy „uwolnio-
ne” ręce. Ale wszystkie te udogodnienia to 
trochę za mało, żeby zainwestować w tak 
drogi sprzęt.

Dlaczego więc interaktywne okulary zna-
lazły się w naszym zestawieniu? Ponieważ 
eksperci nadal wierzą, że znalezienie dla 
nich zastosowania to tylko kwestia czasu, 
a jak to już nastąpi, zainicjują prawdziwą 
rewolucję. I może zmodernizują właśnie 
branżę fitness… Narzędzie wspomagające 
trening, nie angażujące rąk, wyświetlające 
tuż przed naszymi oczami wybrane para-
metry aktywności albo specjalnie dopa-
sowane dla nas ćwiczenia wraz z instruk-
cjami ich wykonywania – czy to nie brzmi 
wspaniale?

Inteligentne tkaniny
Każdy doświadczony sportowiec wie, że są 
takie rzeczy, na których nie można oszczę-
dzać. Połowa skutecznego treningu to do-
brze dobrana odzież i obuwie. To nie kwe-
stia mody, tylko wygody i bezpieczeństwa. 
Wykonując ćwiczenia z dużymi obciążenia-
mi musimy czuć się komfortowo. Techno-
logia poszła dalej niż może się wydawać. 
Ubranie dzisiaj musi być nie tylko wygod-
ne, ale także wspomagać trening.

Nic więc dziwnego, że jedną z nagród zwa-
nych „Oskarami branży fitness” na tego-
rocznych targach FIBO w Kolonii zdobyła 
bielizna nowej generacji Gym Aesthetics 
HighTech Underwear. Na komplet składa-
ją się koszulka i spodenki z wbudowanymi 
czujnikami, które mierzą pracę poszcze-
gólnych mięśni. Dane, dzięki łączności 
bluetooth, wysyłane są na telefon w cza-
sie rzeczywistym. Dzięki temu nie tylko 
możemy śledzić postępy w treningu, ale 
na bieżąco poprawiać błędnie wykonywa-
ne ćwiczenia. Czujniki umieszczone są 
w miejscach przylegających do pracują-
cych mięśni, dzięki czemu błąd pomiarowy 
zminimalizowany jest niemal do zera.

Nowinki technologiczne pozwalają nam 
zwielokrotnić efektywność treningu. Oczy-
wiście nie wykonają ćwiczeń za nas, nie 
sprawią, że w magiczny sposób zbudujemy 
tkankę mięśniową. Wszystko nadal zależy 
od nas, ale dzięki osiągnięciom technolo-
gicznym możemy sobie zdecydowanie uła-
twić codzienny trening.



 
Spinning, Queenax  
i inne!
Dwadzieścia pięć lat na rynku i nadal w świetnej formie. Z Maciejem 

Kędziorkiem, dyrektorem generalnym Towarzystwa Handlowego MATMAR-

CO rozmawiał Dariusz Dziewięcki. 

Towarzystwo Handlowe Matmarco 
Sp. z o.o. obchodzi właśnie swoje 25 
urodziny. Cofnijmy się do 1991 roku. 
Od czego się zaczęło ?
Od pierwszego, 20- stopowego kontenera 
z domowym sprzętem kanadyjskiej firmy 
YORK. Był to w naszym kraju początek 
wolnego rynku i pierwszy importowany do 
Polski sprzęt fitness. Faktury wypisywali-
śmy wtedy ręcznie, a przez pierwsze dwa 
lata działalności nie mieliśmy w firmie 
telefonu ! W tych pionierskich warunkach 
nasza firma współtworzyła polski rynek 
fitness.

W 2000 roku rozpoczęliście dystry-
bucję sprzętu profesjonalnego.
Do tej pory wykonaliśmy ponad 800 insta-
lacji w całej Polsce, a dystrybuowany aktu-
alnie przez nas sprzęt Precora można było 
ostatnio zobaczyć we wszystkich stacjach 

telewizyjnych, w relacjach ze zgrupowa-
nia naszych piłkarzy przed Euro w hotelu 
Arłamów. Zresztą w bazowym dla kadry 
piłkarskiej hotelu Double Tree by Hilton 
w Warszawie też znajduje się nasz sprzęt. 
Wyposażamy aktualnie w Precora kluby 
Zdrofitu i … waszą korporacyjną siłownię 
w Beneficie ! Czy potrzeba lepszej reko-
mendacji ?

Właśnie wrócił Pan z targów FiT 
Expo w Poznaniu. Jak wrażenia? 
Co nowego zaprezentowaliście na 
targach ?
Fit -Expo jak zwykle zostało zorganizowa-
ne w sposób profesjonalny. A my z szam-
panem i wielkim tortem celebrowaliśmy 
25 rocznicę powstania firmy. Na targach 
zaprezentowaliśmy między innymi dwie 
największe światowe nowości Precora: 
najnowsze modele rowerów Precor – Spin-

ning i modułowy system do treningu funk-
cjonalnego Queenax.

Przejęcie przez Precora produkcji 
i dystrybucji rowerów Spinning było 
jedną z najbardziej komentowanych 
niespodzianek, również na targach 
FIBO.
Tak. Ta niespodziewana zamiana miejsc 
zaskoczyła również nas (śmiech). A tak na 
poważnie pierwsze rowery Precor – Spin-
ning będą u nas w sprzedaży już od lipca, 
a od sierpnia będziemy również odpowie-
dzialni za całą edukację Spinningu w Pol-

sce. Instruktorów z certyfikatem Spinningu 
w naszym kraju jest prawie tysiąc, jest to 
więc ogromne wyzwanie dla nas i nowego 
Product Managera i International Master 
Trenera – Jarka Witka.

Jako drugi nowy produkt w port-
folio Precora znalazł się system 
Queenax. Na czym polega jego 
innowacyjność?
Przede wszystkim jest to system moduło-
wy, którego główną zaletą jest możliwość 
wykorzystania całej dostępnej przestrzeni, 
do tego z praktycznie nieskończoną licz-

bą wariantów zabudowy i opcji treningo-
wych. Dla już funkcjonujących klubów to 
ogromna szansa na wprowadzenie czegoś 
nowego bez utraty miejsca na dotychcza-
sowe treningi. Chciałem też podkreślić, 
że, wbrew krążącym opiniom, Queenax nie 
jest wcale taki drogi. Wystarczy wysłać do 
nas zapytanie, aby się o tym przekonać.
Jak widzi Pan przyszłość branży fit-
ness w Polsce? W jakich kierunkach 
może się rozwijać?
Obserwujemy tak dużą zmienność nasze-
go rynku, że to raczej pytanie do wróżki 
(śmiech). Wydaje mi się, że po inwazji sieci 
niskobudżetowych klubów nastąpi rozwój 
tych z wyższych półek. Na pewno obser-
wujemy większe zainteresowanie trenin-
giem funkcjonalnym dla większych grup 
i na bardziej zaawansowanym sprzęcie. 
Stąd chyba wzięła się ogromna popular-
ność Queenax’a najpierw w USA, a teraz 
też w Polsce.

Czy partnerzy Benefit Systems 
mogą liczyć na specjalne promocje 
na sprzęt marki Precor?
Oczywiście. I nie tylko na Precor, ale rów-
nież Spinning i Queenax. Najlepiej wysłać 
do nas zapytanie na adres: biuro@matmar-
co.pl, koniecznie z hasłem: BeFit

Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytel-
ników oraz obecnych i przyszłych użytkowni-
ków naszego sprzętu.



 
Fair Play,  
czyli rzetelna współpraca
Uczciwość w biznesie stanowi fundament współpracy. Tylko będąc absolutnie uczci-

wym w stosunku do swoich klientów i partnerów można osiągnąć sukces. Benefit Sys-

tems rozumie to doskonale, dlatego prowadzi wyjątkowy program Fair Play.

Szacunek dla Partnerów i Klientów oraz 
przestrzeganie wspólnie ustanawianych 
reguł to mocny fundament relacji, a jedy-
nie na takim można budować długofalowe 
porozumienie i współpracę. W trosce o jak 
najwyższą jakość obsługi użytkowników kart 
MultiSport powstał program Fair Play. W rze-
telny sposób sprawdza on jakość współpra-
cy z Partnerami oraz gwarantuje, że wszyscy 
traktowani są równo i z Benefit Systems 
współpracują na tych samych zasadach.

Po kilku latach funkcjonowania programu 
z całą pewnością można stwierdzić, iż z roku 
na rok notujemy coraz mniej przypadków 
nierzetelnej współpracy, wykluczając z pro-
gramu grających nie fair Partnerów, tym 
samym chroniąc interesy znamienitej wiel-
kości tych, którzy współpracują uczciwie.

Cele programu

Pracodawca, który decyduje się na wykupie-
nie dla swoich pracowników kart MultiSport 
musi mieć pewność, że korzystają z nich 
faktycznie osoby do tego upoważnione, że 
motywuje tylko wybranych przez siebie pra-
cowników, a nie przypadkowe osoby. Dlatego 
tak ważne jest przestrzeganie przez Partne-
rów wszystkich zapisów umowy współpracy 
z Benefit Systems.
Program Fair Play ma za zadanie sprawdzić, 
czy Partnerzy rzeczywiście stosują się do 
jej punktów, m.in. czy rzetelnie sprawdzają 
dane osobowe użytkowników (poprzez we-
ryfikację tożsamości) oraz czy oferują usługi 
objęte umową. Zadaniem programu jest tak-
że eliminacja innych niepożądanych działań, 
które szkodzą klientom, a także wzajemnym 
relacjom. Warto wspomnieć, że program 
Fair Play wspomaga naszych Partnerów 
w weryfikacji jakości i rzetelności pracy per-
sonelu. 

Badanie „Mystery Shopper”
Kluczowym elementem programu jest cy-
kliczne badanie „Mystery Shopper”, obej-
mujące za każdym razem kilkaset obiektów. 
W losowo wybranych placówkach pojawiają 
się „Tajemniczy klienci”, których zadaniem 
jest weryfikacja m.in. czy personel danego 
klubu rzetelnie sprawdza dane osobowe 
użytkownika. Audytorzy zwracają również 
uwagę na to, czy Partnerzy oferują usługi 
zgodnie z zawartą umową z Benefit Sys-
tems, rejestrują karty MultiSport zawsze 
przed rozpoczęciem aktywności fizycznej 
użytkownika (nie w trakcie ani później) oraz 
nie pobierają nieuprawnionych opłat. 

Audyty, na zlecenie Benefit Systems, prze-
prowadzają najbardziej prestiżowe ośrodki 
badawcze w Polsce. W ten sposób ostatnio 
zweryfikowano poprawność współpracy 
w ponad 200 obiektach partnerskich pod-
czas przeprowadzenia ponad 1000 audytów. 
Wyniki pokazały, że 80 procent partnerów 
wywiązuje się z umowy rzetelnie, przestrze-
gając wspólnie ustalonych zasad. 
Zespół, zajmujący się weryfikacją rzetelności 
współpracy, oprócz prowadzenia cyklicznych 
badań „Mystery Shopper”, wyposażony jest 
także w wiele różnych narzędzi analitycz-
nych, które pozwalają zawczasu dostrzec 
ewentualne nieprawidłowości we współpra-
cy i odpowiednio szybko podjąć kroki, które 
pozwolą je wyeliminować. 

Skutki nieprzestrzegania umowy
Po kilku latach od startu programu Fair Play 
można stanowczo stwierdzić, że szacunek, 
uczciwość i poszanowanie wzajemnych 
umów, to podstawa utrzymania długofalo-
wych relacji. Niestety każdego roku dostrze-
gamy sytuacje, w których współpracujący 
z nami Partnerzy nie wywiązują się z zapisów 
umowy. Skrajną konsekwencją takiej posta-
wy jest zakończenie współpracy.

Korzyści z rzetelności
Rzetelne przestrzeganie podpisanej umo-
wy daje szereg korzyści, m.in. możliwość 
ubiegania się o wsparcie marketingowe czy 
o udział w programie pożyczkowym Benefit 
Systems. Jednak najważniejszą korzyścią 
jest satysfakcja i lojalność Klientów. Warto 
jest przestrzegać reguł, tak niewiele trzeba, 
by zyskać tak dużo. Od dawna wiadomo, że 
zadowolony klient, czujący się kimś ważnym, 
powróci do miejsca, które odwiedził oraz, że 
przyprowadzi grono swoich znajomych. 

***
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na te-
mat programu Fair Play zapraszamy do 
kontaktu z Zespołem ds. Jakości Współ-
pracy z Partnerami, pod adresem e-mail:  
fairplay@benefitsystems.pl



 
Rower  
nie mus być nudny!
Wydawałoby się, że w ofercie klubów fitness jest już wszystko, czego można 

zapragnąć. Jednak badania pokazują, że dla osób zaczynających przygodę 

z fitnessem niektóre zajęcia okazują się być zbyt trudnym wyzwaniem. Wraz 

ze spadkiem motywacji, spada atrakcyjność wykonywanych ćwiczeń, wyda-

ją się nudne i powtarzalne. Dużym wyzwaniem dla początkujących mogą 

być również zbyt skomplikowane choreografie. Na pomoc klubom przybywa 

Indoor cycling. 

Indoor cycling to nic innego jak połączenie 
treningu grupowego z kolarskim na rowe-
rze stacjonarnym. To efektywny wysiłek, 
realizowany przy zastosowaniu różnych 
technik imitujących trening w terenie. 
A wszystko to w rytm muzyki. Instruktor 
zabiera całą grupę w niezwykłą podróż po 
wyimaginowanych trasach. Zajęcia mają 
różny stopień trudności i intensywności. 
Każdy z uczestników naciska pedały rowe-
ru w takt muzyki w tempie, na jakie pozwa-
la mu poziom zaawansowania. Dodatkowo 
można wykonywać wiele innych działań, 
takich jak: przysiady, pompki czy ćwiczenia 
ze sztangami.

Ta – wydawać by się mogło – niepozorna 
zabawa pozwala na trenowanie motywacji, 
siły umysłu, odporności psychicznej, a tym 
samym pomaga w zwalczaniu stresów 
oraz w wyzbywaniu się kompleksów. 

Przygoda dla każdego!
Indoor Cycling podbija serca wszystkich: 
kobiet i mężczyzn, młodych i seniorów, 
doświadczonych sportowców i początkują-
cych amatorów. W wyimaginowaną podróż 
wyjeżdżają już tysiące ludzi w całej Euro-
pie. Jedną z zalet tego treningu jest to, że 
od uczestników nie wymaga specjalnych 
umiejętności ruchowych. Nie trzeba mieć 
poczucia rytmu, nie trzeba być wysporto-

wanym i szczupłym, aby zacząć przygodę 
z indoor cyclingiem. Tu nie ma rywalizacji, 
nudy czy rutyny. Uczestnicy wspólnie wal-
czą ze swoimi słabościami, wyruszając za 
każdym razem w inną trasę.

Pokonują wzgórza, jadą w dół i w górę, 
wspólnie biorą zakręty, pędzą z wiatrem 
i zmagają się z ciężkimi odcinkami pod 
wiatr. Każdy z uczestników sam sobie 
ustala wysokość wyimaginowanej góry, 

czy też siłę wiatru, który mu przeszkadza. 
Każdy ma swoją własną drogę do pokona-
nia, ale wyrusza w nią z całą grupą i ra-
zem z nią z tej trasy wraca. Dlatego coraz 
więcej osób dostrzega zalety tego treningu 
i coraz chętniej do niego wraca.

Korzyści z jazdy na rowerze
To może wydać się niemożliwe, ale pod-
czas jednej sesji można spalić nawet do ty-
siąca kalorii. Ćwiczenia na rowerze rzeźbią 

i ujędrniają ciało, a także poprawiają wy-
dolność organizmu. Mają zbawienny wpływ 
na zwiększony przepływ krwi i ukrwienie 
narządów. Obniżone tętno spoczynkowe 
serca przechodzi na tzw. tryb ekonomicz-
ny, przez co serce oraz naczynia krwiono-
śne są mniej obciążone. Płuca ćwiczących 
stają się wydajniejsze, dzięki czemu czło-
wiek jest w stanie chłonąć więcej tlenu. 
Poprawia się kondycja, a wzmocniony sys-
tem immunologiczny sprawia, że jesteśmy 



mniej podatni na choroby. Systematyczna 
jazda na rowerze zwiększa gęstość kości, 
siłę mięśni, elastyczność ścięgien i wię-
zadeł, a także reguluje poziom cukru we 
krwi. Co ważne, taki trening nie obciąża 
stawów i więzadeł. Mogą go więc uprawiać 
również osoby ze znaczną otyłością. Pozy-
tywnie również oddziałuje na system ner-
wowy, gdyż podczas treningu wydzielane 
są endorfiny, potocznie nazywane hormo-

nami szczęścia. 

Dobre rady dla początkujących
Co nasi klienci powinni przygotować na 
wspólną jazdę na rowerze? Po pierwsze 
obuwie sportowe ze sztywną podeszwą. 
Nieuginająca się podeszwa ograniczy 
ewentualny ból stóp podczas pedałowania. 
Dobrze, aby zaopatrzyli się w termoaktyw-
ną koszulkę, która powoduje odprowadza-

nie potu na zewnątrz, a sama pozostaje su-
cha. Jest to dobre udogodnienie zwłaszcza 
zimą, gdy po treningu przechodzi się z sali 
do szatni i zaczyna się przebierać. Ryzyko 
przeziębienia jest na pewno mniejsze. Do 
tego należy dołączyć wygodne legginsy lub 
spodenki, ręcznik do wycierania potu oraz 
płyny, w celu uzupełniania na bieżąco utra-
conych wraz z potem składników. Może być 
to woda mineralna lub napój izotoniczny. 

Dodatkowo polecane są jeszcze takie ga-
dżety jak: pulsometr oraz rękawiczki ko-
larskie. Podczas treningu dłonie się pocą, 
dlatego rękawiczki eliminują ewentualne 
ślizganie się rąk na kierownicy. 

Jak przygotować zajęcia?
Do przeprowadzenia treningu Indoor 
Cycling nie potrzeba dużych nakładów fi-
nansowych. Najważniejszym sprzętem, 

z którego korzystają uczestnicy są rowery 
stacjonarne, które i tak znajdują się już 
w większości klubów. Wystarczy wstawić 
je w trenażery. Dobrze byłoby umieścić je 
w kilku szeregach, tak żeby uczestnicy je-
chali ramię w ramię, ale żeby też wszyscy 
mogli obserwować instruktora. To właśnie 
osoba trenera jest w tym treningu kluczo-
wa. Musi to być ktoś, kto potrafi porwać 
tłumy, wodzirej z bogata wyobraźnią, który 
będzie prowadził uczestników przez ma-
lownicze trasy i odpowiednio urozmaicał 
przygodę. Najlepiej zatrudnić instruktora, 
który odbył odpowiednie szkolenie i może 
pochwalić się certyfikatem kompetencji.

Warto zainwestować też w tablice świetl-
ną, która pokazywałaby tętno każdego 
z uczestników – dzięki temu instruktor 
może odpowiednio modyfikować trasę, 
żeby trening był najbardziej efektywny dla 
wszystkich ćwiczących.



 
Senior – 
klient klubów fitness
Branża fitness, jak wszystkie inne gałęzie gospodarki, powinna przygotować 

się na zmiany demograficzne i dostosować do nich swoją ofertę. Wiemy na 

pewno, że w najbliższej dekadzie rosnąć będzie populacja osób w wieku 60+. 

Pomyślmy, co możemy im zaproponować.

Obecnie w Polsce aż 8,5 mln osób ma już 
za sobą sześćdziesiąte urodziny. W per-
spektywie nadchodzących lat ta liczba bę-
dzie rosła. Przewiduje się, że w roku 2025 
ludzi w tym wieku będzie blisko 10 milio-
nów. Wzrost liczby seniorów będzie miał 
charakter dynamiczny , gdyż w wiek 60+ 
zaczną wchodzić osoby urodzone w drugiej 
połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku, a są to najliczniejsze roczniki w całym 
okresie powojennym. Dla przykładu – osób 
urodzonych w 1956 r. jest obecnie około 
580 tysięcy. Równie licznymi rocznikami są 
urodzeni w latach sześćdziesiątych – obec-
nie poszczególne roczniki tej dekady liczą 
od 480 do 530 tysięcy osób. Dla porówna-
nia, w ostatnich latach rodzi się mniej niż 
400 tys. dzieci rocznie. 
Demografowie spodziewają się , że sta-
rzeniu się społeczeństwa będzie towarzy-

szył wzrost świadomości, czym jest i jakie 
przynosi korzyści zdrowy styl życia (rozu-
miany jako stan dobrego – fizycznego, psy-
chicznego i społecznego – samopoczucia). 
Jest to bowiem szczególna wartość dla 
dzisiejszych 40–50-latków. Powinno się to 
przekładać na coraz większe zaintereso-
wanie osób starszych aktywnością fizyczną 
i sportem. 

Można śmiało zatem wyciągnąć wniosek, 
że w coraz większym stopniu klientami 
klubów sportowych będą osoby po 60 roku 
życia. Z każdym rokiem będzie ich coraz 
więcej, warto więc już dziś pomyśleć, jak 
przyciągnąć do swojego klubu tę coraz 
liczniejszą grupę. A wcześniej poznać spe-
cyficzne jej potrzeby i wymagania. 
Znajomość korzyści motywuje.
 

W przypadku osób starszych szczególnie 
ważne jest odpowiednie motywowanie ich 
do uprawiania sportu i do codziennej ak-
tywności fizycznej – przez uświadomienie 
im zalet, jakie przynosi regularny ruch. 
Trzeba więc popularyzować wiedzę, że tre-
ningi dają wymierne korzyści – nie tylko 
pozytywnie działają na wiele układów orga-
nizmu, ale również dobroczynnie wpływają 
na styl i jakość życia. Warto podkreślać, iż 
regularne uprawianie sportu zdecydowa-
nie spowalnia naturalny, fizjologiczny pro-
ces starzenia. Każdy z nas ma indywidual-
ny poziom i tempo zmian towarzyszących 
starzeniu się, ale dzięki systematycznym 

ćwiczeniom fizycznym można ten proces 
wydłużyć w czasie. 

Należy przypominać seniorom, że sys-
tematyczne ćwiczenia fizyczne najlepiej 
zaczynać jak najwcześniej, nie czekając 
na pojawienie się i rozwój dolegliwości. 
Odpowiednio dobrane zestawy ćwiczeń 
zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu 
chorób, zwłaszcza tych nazywanych cy-
wilizacyjnymi, czyli takich, jak: cukrzyca, 
osteoporoza, miażdżyca, nadciśnienie tęt-
nicze. Zapobiegają nieprawidłowym zmia-
nom zachodzącym w układach krążenia, 
sercowo-naczyniowym i oddechowym, 

a także schorzeniom mózgu, np. chorobie 
Alzheimera. 
Wraz z wiekiem ciśnienie tętnicze zwięk-
sza się. U ludzi starszych podczas mak-
symalnego wysiłku fizycznego obserwuje 
się mniejszą siłę skurczów serca, wyższe 
ciśnienie tętnicze i zwiększony opór naczy-
niowy. Systematyczny trening wpływa na 
obniżenie ciśnienia tętniczego, zmniejsza 
sztywność tętnic, pozytywnie działa w za-
burzeniach krążenia obwodowego.

Ćwiczenia fizyczne mają również pozytyw-
ny wpływ na układ kostno-stawowy.



Wrogiem młodości jest siedzący tryb ży-
cia oraz mała aktywność fizyczna, gdyż 
sprzyjają mechanicznemu osłabieniu ko-
ści i zwiększają ich podatność na złama-
nia. Brak ruchu ma wpływ na zmniejszenie 
smarowania stawów i sprzyja powstawa-
niu zmian zwyrodnieniowo-zniekształ-
cających stawy. Odpowiedni trening spo-
walnia zmiany zachodzące w układzie 
ruchu, poprawia elastyczność tkanek 
okołostawowych, wpływa na utrzymanie 
fizjologicznego zakresu ruchu w stawach. 
Wykorzystanie ćwiczeń oporowych u ludzi 
starszych oddziałuje na zwiększenie masy 
mięśni, poprawę gibkości, siły oraz koordy-
nacji ruchowej. Zastosowanie treningu si-
łowego oraz ćwiczeń równowagi wpływają 
na poprawę szybkości chodu. 

Dzięki ćwiczeniom fizycznym poprawia 
się nastrój. Aktywność ruchowa poprawia 
funkcjonowanie układu oddechowego. 
Korzyści dotyczą poprawy wentylacji od-
dechowej, ruchomości klatki piersiowej, 
elastyczności mięśni oddechowych, pogłę-
bienia wdechu, dłuższego wydechu, efek-
tywnego kaszlu.

Wysiłek fizyczny ma również korzystny 
wpływ na układ immunologiczny. Ćwicze-
nia o umiarkowanej intensywności oddzia-
łują na zmiany w mechanizmach odporno-
ściowych.

Wraz z wiekiem w układzie wewnątrzwy-
dzielniczym zachodzą zmiany związane 
z pogorszeniem metabolizmu glukozy. 
Trening zdrowotny może być wykorzysty-
wany w profilaktyce cukrzycy. U chorych 
ćwiczenia ułatwiają wyrównanie glikemii, 
zwiększają zużycie glukozy przez pracują-
ce mięśnie, a u otyłych zmniejszają masę 
ciała. U osób z cukrzycą zalecany jest wy-
trzymałościowy wysiłek o umiarkowanej 
intensywności.
W układzie pokarmowym ćwiczenia rucho-
we mogą wpłynąć na polepszenie perystal-
tyki jelit.

Odpowiednie formy aktywności
Istnieje wiele form aktywności ruchowej 
dostępnych dla osób 60+, które – stosowa-
ne w odpowiedniej dawce i tempie – speł-
niają zasady treningu zdrowotnego. U osób 
starszych aktywność fizyczna powinna 
przede wszystkim mieć na celu wspoma-
ganie takich parametrów aktywności ży-
ciowej jak wytrzymałość, siła, równowaga 
oraz gibkość. Trening u osób starszych 
realizowany może być w formie np. gim-
nastyki prozdrowotnej, marszu, marszu 
z kijkami (Nordic walking), tańca, tai chi, 
gimnastyki w wodzie, zabaw i gier rekre-
acyjnych. Dobór odpowiednich zajęć jest 
indywidualny. Należy pamiętać o zasadzie 
dawkowania ćwiczeń, ich tolerancji przez 
organizm oraz o uwzględnianiu wskazań 
i przeciwwskazań do stosowania danych 

form aktywności fizycznej. U osób w wie-
ku średnim i starszym niebezpieczne jest 
nagłe przechodzenie od bezczynności do 
maksymalnego wysiłku – trzeba stopniowo 
podnosić sprawność, zaczynając od nie-
zbyt męczących ćwiczeń.

Wyspecjalizowana oferta
Już teraz w wielu miejscach znaleźć moż-
na propozycje zajęć ukierunkowanych na 
potrzeby klienta w starszym wieku. Często 
odbywają się one w godzinach, które dla 
młodszych klientów – uczących się i pra-

cujących – nie są dogodne. Pozwala to 
optymalizować wykorzystanie powierzchni 
klubu i zaproponować instruktorom ko-
rzystniejsze warunki pracy. 

Należy przy tym pamiętać, że wśród osób 
60+, a zwłaszcza kobiet, jest już sporo 
emerytów, którzy są grupą bardzo wraż-
liwą na cenę. Przyciągnąć ich może do-
brze skonstruowana promocja. Warto też 
zorientować się, czy na naszym terenie 
władze samorządowe, urzędy państwowe, 
organizacje pozarządowe nie realizują pro-

gramu aktywizacji tej grupy wiekowej, do-
finansowując specjalistyczne zajęcia z za-
kresu gimnastyki prozdrowotnej.
 
Nie bez znaczenia będzie również atmos-
fera, jaką stworzymy w naszym klubie dla 
starszych wiekiem klientów. Na pewno po-
trzebują oni wiele uwagi, życzliwości i ser-
decznej zachęty do wysiłku.



 
Z myślą  
o kobietach
Rynek fitness w Polsce rozwija się bardzo szybko. Rok do roku przybywa 

liczba klientów, co czyni polski rynek coraz bardziej kuszącym dla zagranicz-

nych sieci. Przed małymi klubami stoi w najbliższym czasie wiele wyzwań, 

związanych z przeformułowaniem dotychczasowego modelu biznesowego. 

 
Pierwszym zadaniem dla mniejszych gra-
czy będzie stworzenie nowej strategii dzia-
łania, otwarcie się na nowe grupy klientów 
i przede wszystkim skuteczniejsze pozy-
skiwanie wiedzy o oczekiwaniach klientów. 
Coraz istotniejsze stanie się docieranie do 
konkretnych grup klientów oraz stworze-
nie unikalnej tożsamości marki.

Z badań TNS z października 2015 roku wy-
nika, że pod względem aktywności fizycz-
nej Polacy wypadają poniżej średniej dla 
krajów Unii Europejskiej. Jednak zmiany 
wobec konsumpcji i formy aktywności ru-
chowej zachodzą bardzo szybko i warto 
im się przyglądać. Zmierzamy w kierunku 
wzorców zachodnich, a międzynarodowe 
sieci klubów wiedzą, jak to wykorzystać 
i śmiało wchodzą na nasz rynek. Bycie „fit” 

staje się modne, chcemy dobrze wyglądać 
i zdrowo się odżywiać. Mamy coraz więk-
szą świadomość własnych potrzeb i chce-
my je zaspokajać w takich warunkach, ja-
kie uznamy dla nas za najlepsze. 

Według badań TNS zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni chętnie korzystają z klubów 
fitness. Choć do aktywności sportowych 
bardziej popularnych wśród kobiet nale-
żą: gimnastyka, fitness i nordic walking, 
to coraz częściej panie odwiedzają również 
siłownię. W jednym z warszawskich fitness 
klubów przeprowadziliśmy sondę wśród 
dwudziestu jeden kobiet korzystających 
z siłowni (wiek 25–45 lat). Wszystkim zada-
liśmy następujące pytania:

1. Czy wolałaby Pani ćwiczyć na 
siłowni tylko dla kobiet, bez obec-



ności mężczyzn? Prosimy o uzasad-
nienie odpowiedzi.

2. Czy w siłowni tylko dla kobiet 
wolałaby pani, żeby trenerami były 
wyłącznie kobiety? Czy raczej nie?

Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.
Oto kilka wybranych wypowiedzi:

Agata, lat 32
Wolałabym trenować na siłowni tylko dla 
kobiet – ćwiczenie z mężczyznami jest dla 
mnie krępujące. Nie czuję się swobodnie, 
mając wrażenie, że jestem przez nich ob-
serwowana. Przeszkadzają mi również 
wydawane przez nich odgłosy. Rozumiem, 
że wkładają w ćwiczenia dużo wysiłku 
i pokrzykiwanie, a czasami sapanie może 
być naturalnym odruchem dodającym im 
motywacji, ale nie odpowiada mi to. Jeżeli 
mogłabym pójść do siłowni tylko dla kobiet 
to zdecydowanie cieszyłabym się również 
z obecności wyłącznie kobiet-trenerów.

Marta, lat 40
Lubię siłownie koedukacyjne. Mężczyźni 
wprowadzają pozytywną atmosferę pod-
czas sportu . Ich poczucie humoru rozła-
dowuje napięcie. Mój trener personalny 
jest mężczyzną i to również mój świadomy 
wybór. Uważam, że kobiety i mężczyźni 
wzajemnie lepiej się motywują. Temat si-
łowni wyłącznie dla kobiet jest dla mnie 

abstrakcją.

Agnieszka, lat 27
Tak, siłownia dla kobiet to coś dla mnie! To 
byłoby wspaniałe, innowacyjne rozwiąza-
nie! Obecność mężczyzn mnie krępuje, nie 
lubię porównywania i oceniania. W takim 
miejscu wolę być transparentna, bo nie 
przyszłam na rewię mody, tylko walczyć 
z własnymi słabościami. Chciałabym tak-
że trenera- kobietę, czułabym się przy niej 
swobodniej.

Ewa, lat 30
Nigdy nie ćwiczyłam na siłowni dla kobiet, 
ani nawet nie słyszałam o takich pomy-
słach. Ale gdy zaczęłam się nad tym dłu-
żej zastanawiać to doszłam do wniosku, że 
faktycznie mogłoby mi się lepiej ćwiczyć. 
Byłoby to dla mnie mniej deprymujące. Co 
do trenerów nie jestem przekonana. Ufam, 
że są to osoby kompetentne i wykonują 
swoją pracę najlepiej jak potrafią, zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni

Marika, lat 34
Nie chcę siłowni tylko dla kobiet, jestem 
zdecydowaną przeciwniczką takich roz-
wiązań. Byłam na siłowni tylko dla ko-
biet i męczyły mnie ich zachowania, brak 
ich skupienia na wykonywanych ćwicze-
niach, ciągłe rozmowy. Mężczyźni częściej 
i o wiele lepiej wykonują swoje ćwiczenia 
i my kobiety mamy okazję podpatrzeć, jak 

korzystają z pewnych urządzeń. Są też lep-
szymi trenerami, motywują w inny sposób 
niż kobiety.

Małgorzata, lat 38
Siłownia tylko dla kobiet? Dla mnie to nie 
ma znaczenia. Jak idę na siłownię, to mam 
przygotowany plan treningu i na nim się 
skupiam, a nie na tym czy wokół są same 
kobiety czy nie. To samo odnosi się do tre-
nera. Nie ma znaczenia, czy jest to kobieta 
czy mężczyzna, ważny by była to kompe-
tentna osoba, która zwróci uwagę na to 
jak ćwiczysz, skoryguje błędy, podpowie co 
można zmienić, ulepszyć w treningu.

Odpowiedzi na pierwsze pytanie rozłożyły 
się niemal równo pół na pół. Czy to ozna-
cza, że aż 50% kobiet wolałoby ćwiczyć na 
siłowniach sprofilowanych wyłącznie na 
płeć piękną? Wydaje się to być gigantyczną 
niszą i co ważne, jeszcze nie zagospodaro-
waną. Może warto pomyśleć o wprowadze-
niu ladies happy hours, czyli raz czy dwa 
razy w tygodniu zarezerwować godziny tyl-
ko dla pań?
Co ciekawe, zupełnie inaczej wygląda po-
gląd kobiet na płeć trenera. Zdecydowana 
większość preferuje mężczyzn na tym sta-
nowisku.


