
Programy sportowo-rekreacyjne
w Twojej firmie 

akcja
motywacja

www.vanitystyle.pl



10 powodów,
by dołączyć do nas!

Aktywność fizyczna wyzwala endorfiny.
Po ćwiczeniach czujemy się po prostu szczęśliwsi.

Sport buduje charakter. 
Dzięki regularnemu uczęszczaniu na zajęcia walczymy  
z lenistwem, pielęgnujemy dobre nawyki i pokonujemy granice. 

Wellness, czyli SPA dla ciała i umysłu.  
Nie tylko dbamy o swoje ciało, ale także o umysł. Ćwiczenia pomagają w redukcji 
stresu. Osoby aktywne rzadziej zapadają na choroby takie jak depresja. 
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Piękne i zdrowe ciało w zasięgu ręki. 
Aktywność fizyczna przyspiesza przemianę materii, obniża ciśnienie krwi oraz tętna,  
a także poprawia gęstość kości. Ciało gotowe na plaże to tylko efekt uboczny. 

Budujemy społeczność. 
Wspólna pasja i cele powodują, że ludzie się jednoczą. Na treningu możesz poznać 
interesujące osoby lub zacieśnić wieź z rodziną i znajomymi. 

Popraw jakość snu. 
Przyczyną bezsenności i niewyspania może być nadmierne pobudzenie w nocy. 
Trening do 4 godzin przed snem odpowiednio przygotowuje nas do nocnego 
odpoczynku, dzięki czemu rano wstajemy wyspani i pełni energii. 

Zabierz kartę na wakacje.  
Karty FitProfit i FitSport honorowane są w całej Polsce, m.in. na odkrytych pływalniach, 
w termach czy parkach linowych. Zapewniają atrakcje dla całej rodziny. 

Dla nas najważniejszy jesteś TY. 
A co Ciebie motywuje? 

Ponad 25 aktywności do wyboru.  
Karta sportowa to nie tylko siłownia i basen. Możesz uprawiać dowolną dyscyplinę, 
która naprawdę Cię interesuje. 

Z nami możesz więcej…  
Jesteśmy dla Ciebie, dlatego tworzymy narzędzia, które pomogą Ci zbudować formę 
oraz zmotywują Cię do działania. Aplikacja FitProfit to wszystko, czego potrzebujesz  
do osiągnięcia swojego celu, w jednym miejscu. 
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Aktywność fizyczna
i rabaty bez ograniczeń 

25 aktywności 
do wyboru
Między innymi joga, pilates, ścianka 
wspinaczkowa, basen, siłownia, fitness, 
aqua aerobik, indoor cycling, lodowisko, 
nordic walking, sauna, sztuki walki, 
taniec, crossfit, tenis ziemny, squash, 
tenis stołowy, ricochet, badminton i wiele 
innych… 

Około 1300 rabatów
na usługi i zakupy
Między innymi diety pudełkowe, masaże, 
kursy językowe, ubezpieczenie podróżne, 
audio i e-booki, wynajęcie kortów 
tenisowych, usługi kosmetyczne, fryzjer, 
treningi personalne i wiele innych…

Około 3600
obiektów w całej Polsce

Sprawdź listę obiektów na stronie 
www.fitprofit.pl

Bez limitu 
– możliwość korzystania  
7 dni w tygodniu

Bez dopłat
do aktywności na karcie

Aplikacja mobilna
FitProfit

Możliwość dopisania 
osoby towarzyszącej i dzieci

Karta FitProfit umożliwia użytkownikowi korzystanie z szerokiej oferty obiektów sportowo-rekreacyjny 
na terenie całej Polski. To nie wszystko! Dzięki kartom otrzymasz tysiące rabatów u naszych partnerów. 



Optymalne
rozwiązanie

20 aktywności 
do wyboru
Między innymi joga, pilates, ścianka 
wspinaczkowa, basen, siłownia, fitness, 
aqua aerobik, indoor cycling, lodowisko, 
nordic walking, sauna, sztuki walki, taniec, 
crossfit i wiele innych…

Sprawdź listę obiektów na 
stronie www.kartafitsport.pl

Około 2100
obiektów w całej Polsce

8 wizyt  
w miesiącu

Karta FitSport upoważnia do korzystania z wielu 
dyscyplin sportowych w obiektach w całej Polsce. 
Karta umożliwia stworzenie indywidualnego programu 
dopasowanego do potrzeb użytkownika w ramach  
8 wizyt w miesiącu. 

Możliwość dopisania 
osoby towarzyszącej i dzieci



Aplikacja
mobilna FitProfit 
To jedyna w swoim rodzaju aplikacja, dzięki której masz pod ręką wszystko, 
co jest Ci potrzebne, aby zachować zdrowie, dobrą kondycję i wysoki poziom motywacji. 

Wejdź na Sklep Play Google na Twoim 
smartfonie lub zeskanuj QR kod.

Wpisz nazwę aplikacji „FitProfit”  
i zainstaluj ją.

Korzystaj.

Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji, 
zarejestruj się, wpisując numer karty 
FitProfit oraz adres e-mail.

Pomiary ciała
Sprawdź swoje postępy 
i oblicz swój BMI.

Jak zainstalować
aplikację FitProfit?

FitHero
Artykuły o tematyce zdrowia, 
sportu i odżywiania.

FitUmysł w zasięgu ręki. 
Dawka motywacji  
w postaci wideo z coachem, 
zadania do samodzielnego 
wykonania oraz inspirujące cytaty.

Mapa
Wyszukiwarka obiektów  
i rabatów. 

FitDieta wraz z listą zakupów 
– dostosowana do Twoich 
parametrów i celu.

FitPrzepisy 
na zdrowe przekąski.
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Porównanie programów

w tym sporty rakietowe (tenis, squash, tenis stołowy, 
badminton, ricochet)

25 aktywności

Bez limitu

ok. 3600 obiektów

Aplikacja mobilna FitProfit

Ok. 1300 rabatów

Możliwość dopisania osób 
dodatkowych:

Karta dla Osoby Towarzyszącej 
– bez limitu

Karta dla Dziecka Pełna (do 15 
roku życia) – bez limitu

Karta dla Dziecka Basen (do 15 
roku życia) – bez limitu

20 aktywności

8 wizyt w miesiącu

ok. 2100 obiektów

brak

brak

Możliwość dopisania osób 
dodatkowych:

Karta dla Osoby Towarzyszącej  
8 wizyt w miesiącu 

Karta dla Dziecka Pełna  
(do 15 roku życia)  
8 wizyt w miesiącu 



Odpowiadamy 
na dziecięcą ciekawość…

kreatywnie i zdrowo
– spędzaj czas
wspólnie z rodziną
Posiadacze karty FitProfit mogą zapisać do programu osobę towarzyszącą 
i wszystkie swoje dzieci do 15 roku życia. Dzięki temu spędzicie aktywnie 
czas razem. Chcesz poćwiczyć sam i szukasz atrakcji dla dziecka? Istnieją 
obiekty, w których możesz zostawić dziecko pod opiekę animatora lub 
zapisać na równoległe zajęcia.



zdrowie

kultura
rozrywka

rozwój

pasja

Sprawdź
pełną ofertę FitHero Junior  

obiektów i rabatów dla dzieci 

ok. 1300



Więcej informacji na stronach
www.fitprofit.pl   |   www.kartafitsport.pl

oraz u Opiekuna Programu w Twojej firmie. 

Infolinia
tel.: +48 22 371 50 72
e-mail: infolinia@vanitystyle.pl

Infolinia czynna 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00-21:00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Zapisz siebie 
i osoby dodatkowe 
do programu! 


