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Dobiega końca 
ostatni kwartał 
2016 roku 
Dla branży fitness był to kolejny intensywny 

rok. Dynamicznie było także w Benefit Systems. 

Rok zakończyliśmy nowymi projektami, 

podsumowanie jednego z  nich publikujemy 

w tym numerze BeFit.

Ze swojej strony pragniemy życzyć Wam, naszym 
Partnerom, ciągłego rozwoju, pokonywania wy-
zwań, jakie stawia przed nami branża i coraz to 
nowszych pomysłów. Niech nadchodzące Świę-
ta Bożego Narodzenia będą czasem spędzonym 
z rodziną, w spokojnej atmosferze. Życzymy, by 
2017 rok przyniósł wspaniałe chwile.

Z najlepszymi życzeniami
Zespół Benefit Systems



Business Management Executive Program – 
rynek fitness oczami ekspertów
18 listopada rozpoczęła się kolejna, piąta edycja cyklu szkoleń organizowanego przez Benefit Systems we współpra-

cy z ICAN Institute. Jakie tematy poruszane są na wykładach i co jest przyczyną tak dużej popularności programu? 

Jakie korzyści wynoszą uczestnicy Business Management Executive Program?

Cykl szkoleń współprowadzonych z  ICAN 
Institute to oferta przygotowana specjalnie 
dla partnerów MultiSport Benefit Systems. 
Jego program dostosowany jest do specyfi-
ki biznesu. Pomysłodawcy idei szkoleń dla 
właścicieli i  managerów obiektów sporto-
wych postanowili nadać im nazwę Business 
Management Executive Program.

ICAN Institute jest autorem jednego 
z  najbardziej prestiżowych kursów 
biznesowych dostępnych na rynku. Brand, 
jako jedyny, posiada licencję na wydawanie 
polskiej edycji pisma Harvard Business 
Review oraz licencję na publikację książek 
Harvard Business Publishing Corporation. 
Wszystkie te atuty stały się powodem wyboru 
Instytutu i zainicjowania powstania Business 
Management Executive Program przez 
Benefit Systems. Ci, którzy zdecydowali się 
na uczestnictwo w  wykładach, tłumaczą, 
że prestiż instytutu był jednym z  kilku 
argumentów przemawiających za wzięciem 
udziału w  szkoleniu. „Nie ukrywam, że 

jednym z decydujących czynników była też 
cena szkolenia. Jest to świetna inwestycja, 
którą chcę wykorzystać w  swoim 
biznesie.” – powiedział Przemysław Tadla, 
współwłaściciel polskiej sieci klubów 
FitArena. Cena Business Management 
Executive Program jest bowiem wyjątkowo 
atrakcyjna. Partnerzy opłacają jedynie 10% 
wartości kursu, natomiast pozostała kwota 
jest pokrywana przez Benefit Systems. Co 
mieści się w tej cenie?

Uczestnicy programu biorą udział w  pię-
ciu, dwudniowych cyklach wykładowych, 
które dzielą się na bloki tematyczne. Każdy 
z  nich dotyczy odrębnego aspektu prowa-
dzenia działalności w branży fitness, takich 
jak kwestie dotyczące strategii i budowania 
wartości firmy, sprzedaży i obsługi klienta, 
zarządzania przychodami i  kosztami, roli 
lidera oraz marketingu (relacyjnego i cyfro-
wego). Warto zaznaczyć, że wykładowcami 
są osoby, które biznes znają nie tylko z teo-
rii, a  zajęcia odbywają się w  maksymalnie 

trzydziestoosobowych grupach. ICAN to 
nie tylko wykłady. Business Management 
Executive Program jest ukierunkowany na 
różne źródła pozyskiwania wiedzy, w  tym 
poprzez case studies i  pracę w  grupach. 
Daje to możliwość wymiany doświadczeń. 
Jak powiedział Przemysław Tadla: „Prace 
warsztatowe są nieocenione. ICAN uczy też 
pokory - ludzie mają różne zdania, wiele 
sposobów rozwiązywania konfliktów i  inne 
doświadczenie.” Business Management 
Executive Program kończy się egzaminem 
przeprowadzanym na platformie interne-
towej ICAN Institute. Jego pozytywny wynik 
skutkuje otrzymaniem certyfikatu ICAN, 
jednak to, co uczestnicy chwalą w progra-
mie, to ilość pomysłów, jakie pojawiają się 
po każdym z  wykładów. Czy warto? Niech 
odpowie Przemysław Tadla: „Bezwzględnie 
tak. Warto wymieniać się spostrzeżeniami 
z  konkurencją. ICAN inspiruje też do dal-
szego kształcenia, pogłębiania i stosowania 
wiedzy na co dzień.”



Świat fitnessu w jednym 
miejscu, czyli IHRSA 2016
Pośród licznych wydarzeń branżowych można wyróżnić te, które zbierają 

najnowsze trendy na rynku fitness i są rzetelnym źródłem informacji o tym, 

jak zmienia się biznes. Europejski Kongres IHRSA jest bez wątpienia wyda-

rzeniem, które warto wpisywać w coroczny terminarz.

Tegoroczny Europejski Kongres IHRSA od-
bywał się w dniach od 17 do 20 październi-
ka w hiszpańskiej Sevilli. Były to cztery dni 
wypełnione profesjonalnymi wykładami 
i  dzieleniem się fachową oraz praktycz-
ną wiedzą z  zakresu zarządzania klubem 
fitness. Uczestnicy kongresu spotkali się 
także z profesjonalną obsługą wydarzenia. 
W  trakcie czterech dni konferencji oso-
by biorące w  niej udział miały do wyboru 
ponad trzydzieści wykładów, seminariów 
i  spotkań o  różnej tematyce. Poruszanie 
się po hotelu Barceló Sevilla Renacimiento 
ułatwiała specjalna aplikacja, która poma-
gała w utworzeniu idealnego planu wykła-
dów. Słowa prowadzących były też tłuma-
czone na kilka języków, w tym na polski.

Tegoroczny Europejski Kongres IHRSA 
skupił się na kwestiach związanych 
z  prowadzeniem nowoczesnego biznesu 
w  branży fitness i  najnowszych rodzajach 
treningu. Nie obyło się również bez 

prezentacji innowacyjnych rozwiązań 
wprowadzanych do sprzętu fitness. 
Część wykładów zwracało też uwagę na 
problem starzejącego się społeczeństwa. 
W  czasie jednego z  nich, zatytułowanego 
„Nine Ways to profit from an Anging 
Population”, skupiono się na działaniu 
klubów w obliczu zmian demograficznych 
i  przystosowywaniu oferty do nowej 
rzeczywistości.

Jak co roku przedstawiono też obszerny 
raport dotyczący światowego rynku fit-
ness. Zawierał on szczegółowe informa-
cje na temat Europy. Jak podaje IHRSA, 
rynek fitness w Europie wynosi 52 miliony 
użytkowników, a 50 tysięcy klubów fitness 
generuje łączny obrót na poziomie prawie 
30 bilionów dolarów. Polska nadal postrze-
gana jest jako jeden z najbardziej atrakcyj-
nych i najszybciej rozwijających się rynków 
we wschodniej części kontynentu.



Taniec, czyli pasja, która łączy  
nie tylko młodzież
Dokładnie 11 lat temu rozpoczęła się pierwsza emisja programu „Taniec z gwiazdami”, a trzy lata później – „You can 

dance”. Polską zawładnęła moda na taniec, a coraz młodsze dzieci odkrywały swoją pasję w szkołach tanecznych, 

które dostosowywały swoją ofertę do ich wieku.

Wśród Polaków rośnie świadomość tego, 
jak ważną rolę dla każdego odgrywa ak-
tywność fizyczna i  zdrowy tryb życia. Co 
ciekawe, o  ile w  trakcie pracy zawodo-
wej czasu na korzystanie z  usług klubów 
fitness czy innych aktywności bywa zbyt 
mało, o tyle po przejściu na emeryturę po-
jawia się czas, ale często znikają chęci na 
aktywność fizyczną. 

Jak się jednak okazuje, coraz więcej obiek-
tów sportowych modyfikuje część swoich 
zajęć tak, by były one dedykowane senio-
rom. Taką ofertę od dawna posiadają szko-
ły tańca.

Dlaczego to właśnie taniec stanowi ideal-
ną ofertę dla seniorów? Obok oczywistego 
powodu, jakim jest wprowadzenie regu-
larnej aktywności fizycznej, która może 

być także formą rehabilitacji, szkoły tańca 
oferują coś bardzo ważnego – możliwość 
integracji, poznania ludzi i  nauki nowych 
umiejętności. 

Jesień i wczesna zima, nadchodzące Świę-
ta, mogą działać depresyjnie na te osoby 
starsze, które bywają samotne. Wejście 
w grupę, do której należą osoby w podob-
nym wieku i nierzadko w podobnej sytuacji, 
może pomóc w przezwyciężeniu złego na-
stroju. Te składowe powodują, że taniec 
cieszy się dużą popularnością nie tylko 
wśród dzieci i  młodzieży. Tańczyć może 
przecież każdy, bez względu na wiek i sto-
pień sprawności, a o jego zaletach pisano 
już w starożytności. Również współczesna 
psychologia odnosi się pozytywnie do tej 
aktywności.

A  dlaczego warto wprowadzić zajęcia ta-
neczne dedykowane seniorom? Dla tych 
obiektów sportowych, które oferują zajęcia 
taneczne, ważny będzie fakt, że osoby doj-
rzałe przywiązują się do miejsca i instruk-
tora. Są to więc lojalni i liczni klienci. Oso-
by, które ukończyły 55. rok życia to stale 
rosnąca grupa społeczna. 

Polscy seniorzy to ludzie gotowi do prowa-
dzenia aktywnego i  zdrowego stylu życia, 
próbowania nowych form spędzania czasu. 
Taniec, coraz częściej polecany jest także 
przez lekarzy i  rehabilitantów, wydaje się 
być idealną i  bezpieczną formą treningu. 
Znane są szkoły tańca, które prowadzą re-
gularnie zajęcia od 25 lat, a ich najbardziej 
lojalni klienci uczęszczają na lekcje od po-
nad 15 lat!



Nie taki diabeł straszny,  
czyli tłuszcz na nowo
Dietetyka to jedna z  najszybciej rozwijających się gałęzi nauki. Naukowcy regularnie informują o  kolejnych odkry-

ciach w tej dziedzinie. Co jakiś czas pojawia się informacja, która burzy dotychczas przyjęte normy. Jedną z takich 

nowości jest odkrycie dotyczące tłuszczu.

Tłuszcz zyskał złą opinię na początku XX 
wieku, kiedy to okazało się, że blaszki miaż-
dżycowe znajdujące się w  tętnicach, skła-
dają się z cholesterolu, a więc z substancji 
tłuszczowej. Następnie pojawiły się badania 
dowodzące, że zawały serca występują czę-
ściej w krajach, w których obywatele spoży-
wają więcej tłuszczów, zwłaszcza tych na-
syconych. Tłuszcz został też wrogiem osób 
chcących zadbać o  sylwetkę, gdyż jeden 
jego gram dostarcza zwykle ponad dwa razy 
więcej kalorii niż węglowodany czy białka.

Wszystkie te argumenty spowodowały 
utworzenie nowych, oficjalnych zaleceń 
dietetycznych. Weszły w życie w  latach 50. 
XX wieku i  na prawie 70 lat zmieniły diety 
milionów ludzi, którzy zaczęli ograniczać 
tłuszcz – pić chude mleko, jeść chudsze 
mięsa i używać margaryny zamiast masła. 
Mimo to liczba chorych na cukrzycę nie 
spadała, dzisiaj mówi się też o  globalnym 
kryzysie zdrowotnym i rosnącej liczbie osób 

z  nadwagą. Pierwszą próbą przywrócenia 
dobrej sławy tłuszczom było pojawienie 
się diety Atkinsa. Nastąpiło to na początku 
tego stulecia i spotkało się z nieprzychylny-
mi komentarzami. Okazało się jednak, że 
liczne badania ich nie potwierdziły. W jednej 
z  takich prób wzięło udział 156 kobiet. Po 
roku te z nich, które pozostawały na diecie 
wysokotłuszczowej, schudły bardziej, a po-
ziom cholesterolu i  ciśnienie tętnicze były 
na niższym.

Środowisko lekarzy i dietetyków jest podzie-
lone w tej kwestii. Wiodące instytuty odra-
dzają zmianę diety na wysokotłuszczową. 
Kontrowersje budzi przede wszystkim sto-
sowanie jej przez osoby chore na cukrzycę 
typu drugiego. David Unwin, jeden z  leka-
rzy, który zaufał diecie wysokotłuszczowej, 
leczył pacjentkę cierpiącą na ten rodzaj 
cukrzycy. Okazało się, że po wprowadze-
niu tłuszczów do jej diety, wyniki krwi były 
na tyle dobre, by można było mówić o cał-

kowitym wyleczeniu, choć jest to choroba 
powszechnie uważana za niewyleczalną. 
To skłoniło Unwina do dalszych badań, któ-
re zaowocowały raportem opublikowanym 
w  2014 roku. Eksperyment obejmował 19 
osób. Otrzymały one specjalnie dobraną 
dietę, w której ograniczono spożycie skrobi 
i cukrów (również tych z owoców). Węglowo-
dany zastąpiono mięsem, jajami, orzechami 
i pełnotłustym nabiałem. Wynik? Osoby bio-
rące udział w  eksperymencie miały niższy 
poziom glukozy i cholesterolu we krwi.

Z  roku na rok przybywa argumentów 
w obronie tłuszczy. Pojawia się coraz wię-
cej szczegółowych badań, które świadczą 
na korzyść diety wysokotłuszczowej, jednak 
przełom w myśleniu o tłuszczach jest jesz-
cze daleko. Główne zarzuty dotyczą działa-
nia wątroby, gdyż znaczne zwiększenie spo-
życia tłuszczy może obciążać ten narząd. 
Póki co, dietetycy zgadzają się w  jednej 
kwestii – to cukier szkodzi najbardziej.



Pośród producentów 
sprzętów fitness obec-
nych na polskim rynku 
nie ma żadnego, który 
działałby tak długo. 

Jaka jest historia SportsArtu  

i jego rozwoju?

SportsArt to marka rozpoznawalna na 
całym świecie od ponad 30 lat. Jaka jest 
jej historia w Polsce?

SportsArt pojawił się w Polsce razem z za-
łożeniem International Medical Group, czyli 
firmy, która w 1996 roku przekształciła się 
w spółkę IMG SA. W tamtym czasie kluby 
fitness bazowały głównie na maszynach 
siłowych i dosyć trudno było przekonać ich 
właścicieli do zakupu drogich urządzeń 
cardio. Dużym wyczynem była sprzedaż 
czterech maszyn jednemu klubowi. Zda-
rzały się też komiczne sytuacje, kiedy to 
potencjalni klienci odwiedzający nasze 
stoiska na targach, pukali się w  głowę, 
słysząc ceny bieżni czy steppera, których 
wartość nie odbiegała od ceny nowego Fia-
ta 126p. Jeśli dobrze pamiętam, to w tam-
tym czasie na rynku działał jeszcze jeden 
przedstawiciel Technogym, jednak mimo 

to najpopularniejszą marką wśród polskich 
odbiorców był Olymp i  to ona wyposażała 
większość klubów w sprzęt siłowy. Bardzo 
szybko zdaliśmy sobie sprawę, że kluczem 
do sukcesu w tamtych czasach był serwis. 
Zainwestowaliśmy wszystkie swoje pie-
niądze w rozbudowę tego właśnie działu i   
zakup większej ilości części zamiennych. 
Zostaliśmy prekursorem w  tworzeniu 

przyjaznych dla użytkownika warunków 
serwisowych. Jako pierwsi na rynku na-
prawialiśmy urządzenia na miejscu, w klu-
bie. Już w  1998 roku byliśmy w  stanie 
usuwać awarię po zaledwie 48 godzinach  
od zgłoszenia.

Od 2005 roku SportsArt zdobył wiele na-
gród za jakość i  innowacyjność. Czy jest 

coś, czym niebawem marka zaskoczy ry-
nek?

Osobiście uważam, że zaskakiwanie rynku 
nie jest najlepsze. Dlatego wolałbym 
raczej potrafić sprostać wszystkim 
wymaganiom, niż zaskakiwać. W  związku 
z  tym bacznie śledzimy trendy rozwojowe 
na rynku fitness zarówno w  Polsce, 

jak i  na świecie. Na pewno będziemy 
kontynuować rozwój technologii Green 
System™ - Eco-Powr™, czyli odzyskiwania 
energii elektrycznej z  urządzeń cardio 
pracujących w klubie. Będziemy poprawiać 
wartość energii uzyskanej w  ten sposób 
i  tym samym zwiększyć opłacalność 
ich zakupu. Ma to stanowić zachętę do 
zakupu tych urządzeń. To jest właśnie 



odpowiedź na wymagania rynku, ponieważ 
prawie 100% wszystkich urządzeń cardio 
firmy SportsArt, sprzedawanych w  USA 
lub w  zachodniej Europie, to sprzęt 
wykorzystujący technologię Eco-Powr™. 
Pracujemy także nad zupełnie nowym 
sprzętem, który pokażemy po raz pierwszy 
na kolejnych targach FIBO.

Co odróżnia sprzęt z  technologią  
Eco-POWR™ od innych maszyn 
dostępnych na rynku?

Tak naprawdę urządzenia wyglądają iden-
tycznie jak ich odpowiedniki bez technolo-
gii Eco-Powr™. Różnicę stanowi technolo-
gia odzysku energii elektrycznej z treningu 
cardio. Warto jednak zaznaczyć, że zakup 
takich urządzeń nie wymaga od właścicieli 

klubów żadnych przeróbek instalacji elek-
trycznej. Nie jest konieczne wypełnianie 
żadnych dodatkowych dokumentów, wy-
starczy podłączyć urządzenie do zwykłe-
go gniazda 230V i zacząć ćwiczyć. Roczny 
odzysk energii, w zależności od intensyw-
ności treningu oraz ilości urządzeń, może 
wynieść nawet 6-8 tysięcy złotych rocznie. 
Jednak nie tylko o wymierny odzysk energii 
w tym wszystkim chodzi. 

Wydaje mi się, że ważniejsze od tych kliku 
tysięcy złotych oszczędności, jest zapropo-
nowanie klubowiczom dodatkowego sensu 
ćwiczeń. Już nikt nie poci się tylko po to 
aby schudnąć. Każdy ma teraz możliwość 
bycia „eko”, wytworzenia czystej ener-
gii bez niszczenia naszego środowiska. 
Obecnie w ofercie mamy 7 rodzajów takich 

urządzeń. Pracujemy też nad rozszerze-
niem ich gamy o następne.

Gdzie można będzie sprawdzić tę techno-
logię?

Technologię sprawdzamy w  Polsce już 
od 4 lat. Pierwsze modele, należące 
do pierwszej generacji systemu, 
zostały zainstalowane w  klubie Saturn 
w  Warszawie przy ul. Handlowej oraz 
w  Klubie Calypso w  Koninie. Najnowsze 
urządzenia tego typu będzie można 
wypróbować już niebawem, w  kolejnym 
klubie sieci Calypso, który zostanie 
oddany do użytku w  biurowcu Warsaw 
Spire. Będzie to pierwsza kompleksowa 
instalacja, w  której każde urządzenie 
cardio zostanie wyposażone w technologię 

Eco-Powr™ II generacji. Otwarcie nastąpi 
prawdopodobnie w styczniu 2017 roku.

IMG to nie tylko SportsArt. Czym jest 
marka Gipara?

Ma pani rację, IMG to nie tylko SportsArt. 
Chociaż to właśnie SportsArt jest na razie 
dla nas największą lokomotywą, to mar-
ka Gipara rozwija się bardzo szybko, jed-
nak jeszcze trochę jej brakuje aby dości-
gnąć SportsArt. Wystarczy powiedzieć, że 
w samym 2016 roku ilość zainstalowanych 
w Polsce urządzeń marki SportsArt prze-
kroczyła 2 tysięcy sztuk, aby uzmysłowić 
sobie wielkość naszej firmy. Gipara rów-
nież dąży do imponujących wyników. Jest 
to designerska marka akcesoryjna. Po-
szczególne modele projektowane są przez 

nas. Przed wprowadzeniem na rynek, te-
stujemy je intensywnie w różnych klubach, 
a na końcu, jeśli wszystko jest ok, trafiają 
one do produkcji. Wzornictwem zajmują 
się polscy projektanci, ale produkcja więk-
szości modeli odbywa się na Taiwanie lub 
w Chinach. Mamy tam jednak swoją wła-
sną kontrolę i standardy jakości, ponieważ 
staramy się, aby nasze produkty nie tylko 
ładnie wyglądały, ale kojarzone były przede 
wszystkim z  najwyższą jakością wykona-
nia.

Gipara Design. Jak tworzymy nasze produkty.

Koncepcja Wstępna wizualizacja Ostateczna wizualizacja Gotowy product


