Prémium Wellness Megoldások

Hívj minket, hogy segíthessünk
a Számodra legmegfelelőbb termékek
és szolgáltatások kiválasztásában.
+36 1 250 4177

Látogass meg minket, hogy kipróbáld
berendezéseinket.
B2C Bemutatóterem:
1037 Budapest, Szépvölgyi út 63/A
B2B Bemutatóterem:
(Időpontfoglalás szükséges)
2220 Vecsés, Lincoln út 1.

Fedezd fel a Finn Wellness teljes kínálatát.
www.finnwellness.hu

Olvasd blogunkat, ahol olyan fitnesz
tippeket, trükköket, cikkeket és profi
eszközöket mutatunk, amelyek az otthoni
és az üzleti környezetben is elérhetők.
www.okosmozgas.hu

Mindenki tehet önmaga életminőségéért.
Amikor 1993-ban az első szaunát építettem Magyarországon, meglepődve tapasztaltam, hogy a magyar emberek
milyen jól ismerik finn-ugor rokonaik kultúráját. Nyitottak és érdeklődők voltak a szaunázás iránt. Gyakran
szembesültem olyan kérdésekkel, mint hogyan kell szaunázni, hányszor, mikortól lehet gyerekkel, milyen meleg
legyen, vagy mennyi időt töltsünk bent. Közel 25 év és mintegy 8000 általunk épített Finnrelax-szauna után
a mai napig is örömmel és büszkén vezetem be a rokon nemzetet a finn szaunázás titkaiba.
Mára a wellness a világ egyik leggyorsabban növekvő iparágává fejlődött. A várható élettartam növekszik
Európa-szerte, ugyanakkor a hétköznapjainkat jellemző mozgásszegény életmód következtében a népegészségügyi
adatok vészjóslóak. Túl sokat ülünk, keveset mozgunk, egészségtelenül étkezünk, testi és lelki jóllétünkkel nem sokat
törődünk. Létezik egészséges út, de gyakran hallok olyan kifogásokat, hogy nincs idő önmagunkra.
A Finn Wellness alapgondolata a „well-being”, azaz a testi-lelki-szellemi „jól-lét”, illetve az egészséges életmód
kialakítását segítő, támogató „lifestyle management” kultúra fogalmi és gyakorlati elterjesztése. Célunk,
hogy ügyfeleink életminőség javulását előre mozdítsuk. Ez a mozgatórugója kínálatunk és termékeink folyamatos
fejlesztésének, aminek köszönhetően 2005 óta mi vagyunk az olasz Technogym kizárólagos magyarországi
forgalmazója is. Professzionális termékeink, a Finnrelax spa termékek (pl. szaunák, infra kabinok, gőz- és sószobák),
valamint a Technogym fitnesz és wellness berendezések együttesen teszik lehetővé számunkra, hogy privát és üzleti
ügyfeleinknek teljes wellness koncepciót tervezzünk.
A jövőben az egészségünkért és a jóllétünkért egyre inkább saját magunknak kell felelősséget vállalnunk.
Dönteni kell arról, hogy mi a fontos a saját életünkben. Néhány wellness hétvége éves szinten már nem elegendő,
mindennapi környezetünkben is érdemes lehetőségek szerint kialakítani egy wellness rutint a testi és lelki egyensúly,
illetve az életminőség javítása érdekében.
Vigyáznunk kell önmagunkra. Csak így tudunk vigyázni másokra.

Baráti üdvözlettel,

Junttila Risto
Tulajdonos - Finn Wellness Kft.

MINDENKINEK VANNAK
WELLNESS IGÉNYEI
MINDENKI BÁRHOL TEHET ÉRTE,
HOGY JÓL ÉREZZE MAGÁT
A BŐRÉBEN
BÁRMILYEN HELYISÉGET WELLNESS
ÉLMÉNNYÉ ALAKÍTUNK
Legyen szó otthoni wellness kialakításáról,
fitnesztermek professzionális berendezéseiről,
vállalati fitneszkultúra bevezetéséről, egészségügyi
wellnessről, valamint hotelek és lakóparkok wellness
szolgáltatásairól, nálunk biztosan megtalálod
a megtérülő megoldásokat.
Minden egyes projekt során a mindennapi
használatot megkönnyítő konzultációt gondos
tervezés, majd egy kézben tartott, komplex
kivitelezés követ.
Saját szervizünk a preventív karbantartást
és a teljes körű szerviz feladatokat
a legmagasabb színvonalon látja el.

OTTHON

MUNKAHELYEN

SZABADIDŐBEN

ORVOSNÁL

SZÁLLODÁBAN

AKÁR FITNESZTEREMBEN

Otthoni wellness megoldások

OTTHONI SZAUNA ÉS SPA
FINNRELAX® SZAUNA
A FINNRELAX® szauna a közel 25 éves piaci tapasztalatnak,
a folyamatos márkaépítés mögött rejlő fejlesztésnek és innovációnak
köszönhetően a hazai szauna és wellness kabinok
piacán vezető szerepet tölt be.

Otthoni wellness megoldások

FINNRELAX® GŐZKABIN
A finn és az egyes kultúrhagyományok
egymást kiegészítő ötvözetéből alakítottuk
ki a FINNRELAX® teljes termékskáláját,
amelybe a szaunákon túlmenően beletartoznak
a gőzkabinok, az infra kabinok és egyéb
spa kabinok is a legegyszerűbb modelltől
az egyedi luxus kivitelezésig.

FINNRELAX® INFRA KABIN
Professzionális, közel 25 éves tapasztalattal
rendelkező csapatunk szakszerű támogatást
nyújt szauna és spa helyiségek megvalósításában
a tervezéstől a kivitelezésig.
A kivitelezést követően saját FINNRELAX®
szervizünk a teljes körű karbantartási
feladatokat gyorsan és hatékonyan látja el.

Otthoni wellness megoldások

OTTHONI FITNESZ ÉS SPA
Ha családod és személyes jól-léted kiemelten fontos
Számodra, akkor olyan átfogó megoldásra van
szükséged, amely megfelel mindenki igényeinek.

Otthoni wellness megoldások

Saját otthonodban olyan
környezetet teremthetsz,
ahol a professzionális
design fitnesz berendezések
és a spa nyújtotta
kényelem középpontjában
a wellness áll.

A megfelelő térrel Te rendelkezel, mi pedig mindazokkal
a megoldásokkal, amik szükségesek ahhoz, hogy jelenlegi
életmódod megváltoztasd és egy új dimenzióba emeld.

Otthoni wellness megoldások

OTTHONI FITNESZ TÉRMEGOLDÁSOK
A LEGKISEBB TÉRBEN IS NAGY LEHETŐSÉGEK REJLENEK
Legyen szó a nappaliban kialakított fitnesz sarokról, vagy egy otthoni edzőteremről,

Az otthoni felhasználásra tervezett Technogym termékcsaládok a számtalan edzési

az otthonodban rendelkezésre álló helyiséghez igazodva segítünk létrehozni egy egyedi

és szórakozási lehetőség mellett ideális megoldást nyújtanak a legkisebb helyek

fitnesz térmegoldást.

kihasználására is.

Otthoni wellness megoldások

A Technogym fitnesz berendezései a letisztult
designnak köszönhetően belsőépítészetileg
bármelyik helyiségnek kifinomult eleganciát
kölcsönöznek.

Lakópark wellness megoldások

WELLNESS: A LAKÓPARKOK NÉLKÜLÖZHETETLEN „KELLÉKE”
Wellness megoldásainkkal az ingatlanfejlesztőket hozzásegítjük egy olyan
lakókörnyezet kialakításához, amely összhangban áll a testi és szellemi jóllét
szintjén exkluzív életmódot kereső lakók igényével.

Egy exkluzív wellness klub, vagy egy okos wellness központ kialakításával
képes leszel egy egyedülállóan stílusos és elegáns környezetet létrehozni,
ahol a lakók egy páratlan élmény részesei lehetnek.

Lakópark wellness megoldások

Változtasd a közös használatú helyiségeket barátságos menedékké,
ahova a lakók elvonulhatnak lazulni és barátkozni, miközben testük
karbantartásáról is gondoskodhatnak.

Szállodai wellness megoldások

KÍNÁLJ SZÁLLÓVENDÉGEID SZÁMÁRA EGY JELLEGZETES WELLNESS UTAZÁST

Hozz létre egy exkluzív wellness élményt
a prémium vendégek számára és növeld szállodád
vonzerejét, a retenciót és a másodlagos bevételt.

53%

> 2X

8.4/10

Utazók, akik edzenek
az utazás során*

Wellness utazók
vásárlóereje**

A hotelben levő edzőtermek
fontossága az Y generáció
körében.***

* TripAdvisor felmérés 2012

A mai modern utazók már nem mondanak le megszokott

** Hotel News Now felmérés 2015

wellness rutinjukról, ezért egyre többen a professzionális

*** Spa Finder felmérés 2015

wellness megoldásokkal felszerelt szállodákat keresik.

Szállodai wellness megoldások
A TECHNOGYM PLURIMA moduláris,
kompakt méretű, sokoldalú és szűk
helyen is telepíthető rendszer, miközben
a használata az edzői felügyeletet
mellőző környezetben egyaránt
biztonságos. Az egyszerű használat,
az elegáns design és a Technogym teljes
kardió palettájával való kompatibilitás
teszi egyedülálló, kombinált megoldássá.

A TECHNOGYM ARTIS gépeivel
a letisztult designnak és a környezeti
fenntarthatóságnak köszönhetően
képes leszel egy egyedülállóan stílusos
és elegáns környezetet létrehozni,
ahol szállodád vendégei egy páratlan
élmény részesei lehetnek.

Klub wellness megoldások

TEREMTS MEGNYERŐ WELLNESS ÉLMÉNYT A KLUBTAGOK SZÁMÁRA
A klubtagok nagyszerű és kielégítő élménye nagyobb megtérülést
eredményez. Mi ismerjük a kulcsfontosságú elemeket:
Olyan megoldásokat kínálunk, amelyek az egyedülálló felhasználói
élmény által segítenek új klubtagokat bevonzani.
Segítünk növelni a meglévő tagok hűségét
és fenntartani a kiváló felhasználói elégedettséget
a fejlett és egyedülálló megoldásainknak köszönhetően.

Klub wellness megoldások

Segítünk új bevételi lehetőségek megteremtésében a legmodernebb
személyi és csoportos megoldás lehetőségekkel és egy teljesen egyedi
és differenciált felhasználói élmény biztosításával.

Vállalati wellness megoldások

EGÉSZSÉGES MUNKATÁRSAK, EGÉSZSÉGES BÜDZSÉ
Az egészséges munkavállalók kevesebb költséget jelentenek a vállalatnak és ezáltal stratégiailag tervezhető beruházásként kell tekinteni a vállalati wellness megoldásokra,
hiszen a munkatársak fizikai és mentális egészségének karbantartása megtérül. Nem számít, hogy mekkora hely áll rendelkezésre. Mi rendelkezünk a megfelelő megoldással.

CSERÉLD LE A SZÉKEKET

ÜTEMEZZ BE WELLNESS SZÜNETEKET

A TECHNOGYM WELLNESS BALL bevetése a legokosabb módja annak, hogy a káros

Telepítsd a TECHNOGYM FLEXABILITY gépet a közös helyiségekbe a kávé- és ételautomaták

egy helyben ülést aktív üléssé alakítsd.

közelébe és ösztönözd munkatársaid, hogy a szünetekben aktívan tegyenek a hátfájás
és a stressz csökkentése érdekében.

Vállalati wellness megoldások

A munkáltatók számára jó néhány előnye közül az egyik a munkahelyi távollét költségeinek
csökkentése, a nagyobb termelékenység és a növekvő morál. A wellnessbe történő befektetés
a vállalatba történő közvetlen befektetést jelent.

ALAKÍTS KI WELLNESS TÁRGYALÓT

TERVEZZ MEG VELÜNK EGY VÁLLALATI WELLNESS CENTERT

A TECHNOGYM WELLNESS BALL ACTIVE SITTING tökéletes eszköz a tárgyaló székeinek

20, 50 vagy 100 m2? Bármekkora hely áll rendelkezésre a vállalaton belül, nekünk van egy

lecseréléséhez.

testre szabott megoldásunk. Tervezői csapatunknak és a sokszínű megoldási lehetőségeinknek
köszönhetően, segítünk egy komplett wellness center létrehozásában.

Szolgáltatások

KOMPLEX WELLNESS MEGOLDÁSOK EGY KÉZBEN
A Finn Wellness közel 25 éves tapasztalattal rendelkezik a fitnesz és wellness területéhez kapcsolódó megoldások kivitelezésében. Magánszemélyeknek és üzleti ügyfeleknek egyaránt
egy kézben kínálunk olyan komplex termék és szolgáltatás portfoliót, amely igazodik minden fitnesz és wellness igényhez. Professzionális csapatunk szakszerű támogatást nyújt a teljes
koncepció megvalósításában.

KONZULTÁCIÓ

TERVEZÉS

FINANSZÍROZÁS

Szolgáltatások

KIVITELEZÉS

KARBANTARTÁS

REFERENCIÁINK
~ 9000 privát otthon
Four Season’s Gresham Palace
Ritz Carlton
Accor Sofitel
Royal Hotel Corinthia
Kempinski
Palazzo Dorottya
Eurostars Hotel
Four Points by Sheraton
Aria Hotel
Aura Hotel
Casati Hotel
Aquaworld
Stáció Hotel Vecsés
Prestige Towers
Dagály Strandfürdő
Lenti Termálfürdő
Makói Gyógyfürdő
Gyógy- és Wellnessfürdő Sárvár
Danubius Health Spa Resort Bük
Duna Aréna
Tüskecsarnok
Budai Tenisz Centrum
Lite Wellness
Oxygen Wellness Naphegy
Holmes Place
Baross Egészségközpont
General Electrics Veresegyház
Nokia Magyarország
Telenor
Magyar Telekom
Magyar Villamosművek

