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Quando foi decretado o encerramento
temporário dos Clubes, sentimo-nos
perdidos!
Uma semana depois, traçámos um plano
de acão e criámos a nossa plataforma de
treinos online. Já tínhamos a plataforma
da "les mills" mas, sentimos que tínhamos
de dar algo mais aos nossos clientes.
Tivemos uma grande adesão ao serviço
online, não podendo deixar de referir e
agradecer o espetacular apoio dos sócios
nesta fase tão difícil das nossas vidas.
Sentimos que podíamos aproveitar esta
paragem para realizar uma remodelação
no nosso Clube, com vista a prestar um
melhor serviço a quem esteve sempre ao
nosso lado neste período de contingência.
Projetámos e construímos um aumento da
sala de exercício para 400m2 e criámos
um novo estúdio de "cycle" em anfiteatro.
Sentimos que nesta fase em que não
podíamos operar, tínhamos uma ótima
oportunidade para realizar este upgrade
como forma de retribuição de todo o
apoio que tivemos por parte dos nossos
clientes.
Em todas as situações na vida, existem
oportunidades, e decidimos que estava na
altura de criar um clube novo, moderno,
Clean, Healthy and Safe.
Até agora o feedback dos nossos sócios
tem sido espetacular. As novas adesões
comprovam a confiança na segurança e
qualidade do nosso Clube.

é o momento
“ Agora
dos Clubes mostrarem
a necessidade da sua
existência (...)

“
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o exercício foi tão importante nas
“ Nunca
nossas vidas como agora, em plena crise
de saúde pública.
“
Agradecemos, a presença da Portugal
Activo representada pelo seu
Presidente, José Carlos Reis e pelo seu
Vice-presidente, José Luís Costa, na
inauguração do novo POINTFIT.
Terminamos deixando uma palavra de
reconhecimento pelo extraordinário
trabalho realizado por todos os Clubes em
Portugal para reinventar este setor, criando
condições para termos cada vez mais
pessoas a treinar e a zelar pela sua saúde.

Nunca o exercício foi tão importante nas
nossas vidas como agora, em plena crise
de saúde pública.
Agora é o momento dos Clubes
mostrarem a necessidade da sua
existência marcando posição como
parte integrante de um sistema de saúde
pública.
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