VÄLKOMMEN TILL GYMMET WAHLKVIST.SE
FÖRETAGSPRESENTATION
Gymmet Wahlkvist.se finns för alla som vill sätta upp nya, friskare och starkare
mål. Med kunnig personal, moderna faciliteter och ett ständigt växande utbud
tar vi din företagshälsa till nya höjder.

VÅR
BRANDSTORY
STARKA RÖTTER

HÅLLBAR INSPIRATION

Wahlkvist.se startade 2014 med gruppträning
utomhus/Bootcamp. Träningen blev allt mer populär och efter bara några veckor så fick vi öppna
upp på flera orter. Här har vi under enkla förhållanden arbetat oss upp från grunden till det som
idag är Wahlkvist.se – en av Sveriges största och
ledande bootcampföretag.

Vi tror att en av de viktigaste drivkrafterna bakom ett aktivt och friskt liv är inspirerande och
rolig träning. Motivationen är avgörande för att
man ska kunna träna kontinuerligt och långsiktigt. Vi kommer alltid på nya lösningar för att
göra våra träningen bättre och mer tilltalande
för att på så vis möjliggöra hållbar träning.

Bakom framgångar ligger många år av blod, svett
och tårar, men även mycket glädje och skratt.
Det vi har lärt oss längs vägen är att man kommer långt om man är beredd att svettas för det.
Att hårt arbete ger resultat är något som också
speglar vårt dagliga arbete och vår syn på hur
man når sina mål. Därför tar vi nu steget och
lägger all kraft på att skapa en unik träningsanläggning.

På Gymmet wahlkvist.se vill vi alltid att man ska
mötas av ett genuint engagemang, en hög servicegrad och en miljö som är laddad med positiv
energi.
Det ska vara kul och utvecklande att komma till
oss, vare sig det handlar om att träna med kompisarna, testa sina gränser eller sätta ett nytt

VÅR MISSION
Alla Våra medlemmar och personal skapar glädje, motivation, inspiration och en trygghet tillsammans.

VÅR VISION
Vi jobbar ständigt för att utvecklas, och bli en större träningsfamilj som tillsammans skapar glädje och
inspiration.

VÅRT MÅL
Gymmet Wahlkvist.se vill alltid vara det bästa alternativet inom träning och hälsa samt att GYMMET
Wahlkvist.se ska kännas som ett andra hem. Tillsammans med våra kunder och personal vill vi skapa
de bästa förutsättningarna.

VÅRA KÄRNVÄRDEN
Träning på riktigt med familjär känsla. Genom våra kärnvärden visar vi våra värderingar och vad vi står
för. Vi vill skapa en träningsmiljö där fokus ligger på att du som kund ska få ut maximalt av din gymvistelse och att vi tillsammans flyttar gränser.

PÅ GYMMET
WAHLKVIST
På GYMMET Wahlkvist.se erbjuder vi ett mycket prisvärt gym för dig som tränar gruppträning, kondition och
styrka på egen hand. Vi erbjuder naturligtvis även personliga tränare för dig som är nybörjare eller för dig
som vill förbättra din träning.

VÅRA TRÄNINGSFORMER
Hos oss kan du styrketräna med såväl fria vikter som maskiner och i vår funktionella fys-avdelning.
Träna gruppträning, kondition och styrka eller varför inte boka en personlig tränare? Känn dig obegränsad i din träning genom att hoppa in i vår populära crosscage-bur för en formtoppande stationsträning. Buren täcker in alla muskelgrupper genom t.ex. chins, pull ups, dips och armgång, TRX band,
battle ropes, viktboll mot studsmatta, rip trainer för bålträning. Allt detta kan du gör i grupp eller
individuellt.

TILLGÄNGLIGHET
Anläggningen har inga trösklar, handikapptoaletter i omklädningsrummen där även duschutrymmen
är anpassade. Vi tar gärna emot förslag på hur vi kan förbättra tillgängligheten för en ännu bättre
träningsupplevelse.

OMKLÄDNINGSRUMMEN
Vi har moderna och ljusa omklädningsrum med duschar, stora och små skåp och förvaringsboxar för
värdesaker.

VI HJÄLPER UNGA
SOM GAMLA
Vi hjälper unga som gamla, nya som vana medlemmar att nå deras mål. Vi jobbar hela tiden med att ständigt utveckla träningen och att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, och inte minst pris. Hos oss ska
alla känna sig hemma – det är viktigt för oss!

VI HAR
Gym- och kondition, Gruppträningpass, Modern utrustning , Crosscage,fria vikter Rehab, Seniorklubb,
Mini kids, Generösa öppettider.

MINI KIDS
Är en klubb för dig och ditt barn. Vi vill framförallt ge dig som förälder tid att träna på egen hand. Därför har alla barn mellan 1 och 9 år möjlighet att vara hos våra utbildade barnvakter. Hos oss kan ditt
barn titta på en film, spela spel, måla, leka med andra barn och mycket mer.

UTBILDNINGAR
Alla våra personliga tränare har genomgått en licensierad utbildning för att skapa bästa möjliga förutsättningar att skapa det ultimata träningsupplägget. Samtliga av våra gruppträningsinstruktörer och
övrig personal har dessutom genomgått HLR-utbildningar.

FRISKVÅRD FÖR
FÖRETAG
Frisk personal lönar sig!
Visste du att personal som tränar regelbundet
mår bättre och har mindre frånvaro? Vi hjälper
din personal att komma igång på rätt sätt. Träning förbättrar inte bara fysisk hälsa utan även
mental hälsa. I dagens ofta stillasittande miljö är
en aktiv fritid ett måste för att må bra och prestera bättre; hjälp dina anställda att må bättre och
därmed ert företag att nå bättre resultat.
Vi lär ut funktionell träning och använder oss
även av vår träningsutsrustning vi har på vår
egen träningsanläggning. Vi anpassar gärna träningen efter era önskemål. Tack vare att vi håller
högsta nivå på träning, motivation och disciplin
så upplever deltagarna att de orkar mer, vilket
ger resultat. Vi erbjuder lösningar som passar
just ditt företag.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om
hur vi kan hjälpa din företag till en sundare
vardag samt inkomma med en offert
baserad på Era önskemål.
Kontakt: info@wahlkvist.se

POSITIVT FÖR FÖRETAGET
•
•
•
•
•
•

Mindre korttidsfrånvaro
Snabbare och mindre omfattande rehabilitering
Gladare, mer positiv och motiverad personal
Ökad kvalité, med färre misstag och reklamationer
Ökad kvantitet med fler säljbesök, fler offerter och fler producerande enheter
Högre arbetseffektivitet med färre mindre
övertidstimmar och färre anställda

POSITIVT FÖR ER PERSONAL
•
•
•
•
•
•

Minskar stress, depression och trötthet
Motverkar övervikt
Motverkar hjärt- och kärlsjukdomar
Ökar energin och stärker immunförsvaret
Stärker immunförsvaret
Minskar sömnsvårigheter

VAD VI
ERBJUDER
VI ERBJUDER SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ERT FÖRETAG
•
•
•
•

Hyra av sal och lån av instruktör. Instruktören kommer till ert företag.
Specialpass med instruktör. Exempel: personalaktivitet, event, kickoff.
Paketerbjudande.
Heldagsföreläsning inklusive Frukost-Föreläsning-Pass-Lunch.

