ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ
ANGSANA CORFU HEALTH CLUB

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΉ
1 ΈΤΟΥΣ

ΚΟΣΤΟΣ
€60/μήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΑ

€39

2 x 30’ Spa Sessions / χρόνο
2 x 60’ Personal Gym Sessions / χρόνο

ΣΥΝΔΡΟΜΉ
6 ΜΗΝΏΝ

€62/μήνα

€39

2 x 20’ Spa Sessions / 6 μήνες
2 x 20’ Personal Gym Sessions /
6 μήνες

ΣΥΝΔΡΟΜΉ
3 ΜΗΝΏΝ

€65/μήνα

€49

1x 20’ Spa Session / 3 μήνες
1 x 20’ Personal Gym Session / 3 μήνες

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉ
ΣΥΝΔΡΟΜΉ
1 ΈΤΟΥΣ

€120/μήνα

€39

ΣΥΝΔΡΟΜΉ
1 ΜΗΝA

€75

-

2 x 30’ Spa Sessions / χρόνο / άτομο
2 x 60’ Personal Gym Sessions /
χρόνο / άτομο
(Δωρεάν μάθημα κολύμβησης με εκπαιδευτή για
παιδιά στην εσωτερική πισίνα μια φορά
την εβδομάδα κατόπιν ραντεβού)

1 x 20’ Spa session
1 x 20’ Personal Gym Session

Όλες οι παραπάνω συνδρομές περιλαμβάνουν χρήση του γυμναστηρίου και της εσωτερικής πισίνας. Δεν περιλαμβάνεται η χρήση της εξωτερικής πισίνας και της
ιδιωτικής παραλίας. Όλα τα μέλη με συνδρομή 3 μηνών και πάνω λαμβάνουν επίσης αυτόματα έκπτωση 15% σε θεραπείες και προϊόντα spa, ειδικές εκπτώσεις για
πακέτα spa, 10% έκπτωση σε F&B παροχές στο Angsana Corfu Resort & Spa καθώς και δωρεάν χώρο στάθμευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο spa-corfu@angsana.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
E-mail:

Ημ/νία Γέννησης:

ΠΩΣ ΜΆΘΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ANGSANA CORFU GYM & FITNESS STUDIO;
Website

Social media

Online διαφήμιση

Σύσταση

Εταιρία

Άλλο

KATOIKEITΕ Ή΄ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ANGSANA CORFU RESORT & SPA ;
Κατοικία

Εργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΚΗΣΗΣ
Γιατί επιλέξατε το Angsana Corfu Gym & Fitness Studio;

Τι σας κινητοποίησε να μας επισκεφθείτε σήμερα;

Τι είδους άσκηση κάνετε ή έχετε κάνει στο παρελθόν;

Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σημερινή φυσική σας κατάσταση;

Ποιες μέρες & ώρες θα αφιερώνετε για την άσκησή σας εβδομαδιαίως;

Τι θα θέλατε να πετύχετε μέσω της άσκησης;
ενδυνάμωση

βελτίωση φυσικής
κατάστασης

απώλεια λίπους
και ιδανικό βάρος

καλή υγεία και
περισσότερη
ευεξία

ευλυγισία/
κινητικότητα

αποκατάσταση

περιορισμός
άγχους

άλλο

συναναστροφή με φίλους και γνωστούς

Πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς σε κλίμακα από 1-10;

Πόσο άμεσα θέλετε να ξεκινήσετε να γυμνάζεστε σε κλίμακα από 1-10;

Τι σας εμπόδισε να ξεκινήσετε νωρίτερα;

Οι παραπάνω λόγοι ισχύουν ακόμα;

Τι είδους προπόνηση σας αρέσει να κάνετε;
τρέξιμο/περπάτημα

ποδηλασία

αερόβια άσκηση

yoga/pilates

κολύμβηση

βάρη

Σε πόσο χρόνο θα θέλατε να αρχίσετε να νιώθετε διαφορετικά
και να δείτε τα πρώτα αποτελέσματα;

Εφόσον σας αρέσει το Angsana Corfu Gym & Fitness Studio και
οι υπηρεσίες μας, πόσο αποφασισμένος/η είστε να γίνετε μέλος μας;

Τι ποσό θα επενδύατε για να νιώθετε καλά με το σώμα σας
και να έχετε την απαραίτητη ενέργεια και ευεξία;

