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ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΠΟΛΥ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
ΑΠΛΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο χώρος σας, οι στόχοι σας, ο προϋπολογισμός σας. 
Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε το γυμναστήριό σας – 
από τις πιο πρώιμες ιδέες σας μέχρι τη μέρα που θα 
ανοίξει τις πόρτες του. Βλ. σελίδα 6 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Όποιος κι αν είναι ο τύπος του γυμναστηρίου 
σας, η Matrix προσφέρει επιλογές εξοπλισμού 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας δίνοντάς σας τη 
δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο 
brand που εμπνέει τους πελάτες σας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
Μεγιστοποιήστε τον χρόνο λειτουργίας. Αξιοποιήστε την 
επένδυσή σας με τον καλύτερο τρόπο. Παρέχουμε όλα 
τα εργαλεία που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε και να 
συνεχίσετε τη λειτουργία σας. 

ΚΟΡΥΦΑΙΑΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ
Η δέσμευσή μας για ποιότητα. Προσφέρουμε όλη 
την προστασία που χρειάζεστε ώστε να επιλέξετε με 
σιγουριά και να είστε βέβαιοι πως επιλέξατε τα προϊόντα 
με το χαμηλότερο κόστος στην αγορά. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Προστατέψτε την επένδυσή σας με το πρόγραμμα 
προληπτικής συντήρησης της Matrix, Preventive 
Maintenance Program — πέρα από τις συνήθεις 
συμβουλές που παρέχουμε για την επέκταση του 
χρόνου ζωής του εξοπλισμού, θα γίνονται τακτικές 
επισκέψεις συντήρησης από ειδικούς τεχνικούς, 
προσαρμοσμένες στον εξοπλισμό και το πρόγραμμά 
σας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Όπου είναι δυνατόν, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες 
μας ώστε να βρίσκουμε οικονομικές λύσεις που 
διευρύνουν τις επιλογές τους και αξιοποιούν πλήρως 
τις επενδύσεις τους.

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 
Ποσοστό επιτυχημένης πρώτης επισκευής 90%. 
Εξυπηρέτηση εντός 48 ωρών. Και χάρη στην 
καταπληκτική μας τεχνολογία μπορούμε να παρέχουμε 
διαγνωστικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως ή επί τόπου. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MATRIX 
Εκπαίδευση στη χρήση των προϊόντων. Συμβουλές 
συντήρησης. Επαγγελματική ανέλιξη. Εκπαιδευτικά 
βίντεο κατόπιν αιτήματος. Ένας νέος κόσμος 
υπηρεσιών και υποστήριξης. Όλα στη διάθεσή σας με 
την Εκπαίδευση Matrix. Βλέπε σελίδα 8.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
Θέλετε να ενημερώσετε τους πελάτες σας σχετικά 
με τα συναρπαστικά προγράμματα και προϊόντα 
που κάνουν το γυμναστήριό σας να ξεχωρίζει, κι 
εμείς θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Ζητήστε μας 
προωθητικό υλικό ειδικά προσαρμοσμένο στις 
δικές σας ανάγκες ώστε να συμβάλουμε στην 
προσέλκυση και διατήρηση των πελατών σας 
με μοναδικό τρόπο. 

Επιλέγοντας την Matrix, κερδίζετε πολλά περισσότερα από απλώς τον καλύτερο αθλητικό 
εξοπλισμό στον κόσμο. Κερδίζετε έναν συνεργάτη που θα βρίσκεται πάντα δίπλα σας, 
από την ημέρα των εγκαινίων σας και κάθε μέρα. Μαζί μπορούμε να τελειοποιήσουμε, να 
επαναπροσδιορίσουμε και να επανασχεδιάσουμε ακόμη και την πιο μικρή λεπτομέρεια στην 
επιχείρησής σας. Και φυσικά και τα κέρδη σας..

Σ
Υ

Ν
Ε

Ρ
ΓΑ

Τ
Η

Σ 
Ο

Λ
Ο

Κ
Λ

Η
Ρ

Ω
Μ

Ε
Ν

Ω
Ν

 Λ
Υ

ΣΕ
Ω

Ν

/  76  /



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ
Είτε ακόμη σκέφτεστε την κεντρική ιδέα, είτε δημιουργείτε τις τελικές παρουσιάσεις, το 
Matrix Design Studio μπορεί να σας βοηθήσει να δώσετε ζωή στις νέες σας εγκαταστάσεις. 
Η ταλαντούχα ομάδα σχεδιασμού εγκαταστάσεων συνδυάζει τις ιδέες σας με τις τελευταίας 
τεχνολογίας 2D και 3D προγράμματα σχεδιασμού ώστε να μπορέσετε να οπτικοποιήσετε 
όλες τις απίθανες δυνατότητες. Διαθέτουμε επίσης μία Online Αρχιτεκτονική Πύλη ειδικά 
για αρχιτέκτονες και σχεδιαστές αθλητικών κέντρων με δικό τους λογισμικό σχεδιασμού 
χώρου. Βασιστείτε στα μεγαλοφυή μας προγράμματα σχεδιασμού για να πραγματοποιήσετε 
το όνειρό σας χωρίς συμβιβασμούς  
without compromise.
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ΑΠΟΔΟΣΗ
3D 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 3D

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ 
2D
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ΕΞΥΠΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Τα συναρπαστικά εργαλεία που θα βρείτε στο Matrix Learning 
περιλαμβάνουν διαδικτυακά σεμινάρια από ειδικούς, εκτενείς συλλογές 
με προπονήσεις, εκπαιδευτικά podcast, εκπαίδευση συντήρησης, 
τεχνικές συμβουλές και πολλά άλλα. Και φυσικά, προσθέτουμε 
συνεχώς καινούριο υλικό ώστε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας 
με πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο. 

ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Είτε η φυσική κατάσταση είναι η βασική σας δραστηριότητα, είτε αποτελεί απλά μία από τις 
υπηρεσίες που παρέχετε, με το Matrix Learning Center έχετε απεριόριστη πρόσβαση σε μία 
μοναδική συλλογή πόρων που σας βοηθά να αξιοποιήσετε την επένδυση στα προϊόντα Matrix 
με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι ιδιοκτήτες και οι χειριστές μπορούν να βασιστούν σε εμάς 
για να αυξήσουν την απόδοση της επένδυσης, να ενισχύσουν την εκτέλεση και να μειώσουν το 
κόστος. Οι γυμναστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που παρέχουμε ώστε να χτίσουν 
πραγματικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας. Ακόμη και οι τεχνικοί που κάνουν τη 
συντήρηση του εξοπλισμού σας μπορούν να στραφούν σε εμάς ώστε να μειώσουν τον χρόνο 
απραξίας και να βελτιστοποιήσουν τις υπηρεσίες τους. Με τους πολλούς και διαφορετικούς πόρους 
της εκπαίδευσης Matrix που έχετε στη διάθεσή σας, θα είστε σε θέση να κάνετε τη δουλειά σας 
καλύτερα και πιο έξυπνα ενώ θα βοηθάτε τους πελάτες σας να κατακτούν τους στόχους τους. 

Επισκεφθείτε τώρα το matrixlearningcenter.com για άμεση πρόσβαση σε όλους τους πόρους που 
θα ενισχύσουν την επιχείρησή σας..
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ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
ΑΠΟ ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΣΤΟΜΑ
Όταν πρόκειται για προσέγγιση και διατήρηση περισσότερων πελατών, χρειάζεται να τους 
ενημερώνετε σχετικά με όλα τα καταπληκτικά προγράμματα και προϊόντα που κάνουν το 
δικό σας γυμναστήριο ξεχωριστό. Γι’ αυτό σας προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα που θα 
σας βοηθήσουν να προωθήσετε την επιχείρησή σας με μοναδικούς τρόπους. Σας παρέχουμε 
αφίσες σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, πανό, ψηφιακό περιεχόμενο, προσκλήσεις για 
δοκιμαστικά μαθήματα, δείγματα δοκιμασιών κ.ά. που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε τα 
έσοδά σας και τα μέλη σας.
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Στη Matrix συνδυάζουμε απόδοση, λειτουργικότητα, στυλ και ανθεκτικότητα που διαρκεί σε 
κάθε προϊόν εξοπλισμού υψηλής ποιότητας που προσφέρουμε· οι ουσιαστικές όμως λύσεις 
που παρέχουμε δεν περιορίζονται εκεί. Ο εξοπλισμός μας είναι προσεκτικά σχεδιασμένος 
και κατασκευασμένος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, αλλά και σε αυτές του 
προσωπικού και των πελατών σας, πέρα από κάθε προσδοκία. Μια βελτιωμένη εμπειρία 
εκγύμνασης για όλους.

  

ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Κατανοούμε την επιχείρησή σας και για αυτό αναπτύσσουμε προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα ώστε να σας 
βοηθήσουν να προσελκύσετε και να διατηρήσετε νέα μέλη, ενώ παράλληλα σας παρέχουν μακροχρόνια 
απόδοση επένδυσης.Μπορείτε να μας επιλέξετε χωρίς καμία επιφύλαξη, γνωρίζοντας ότι θα λάβετε προϊόντα 
υψηλής ποιότητας που προσελκύουν όσους αγαπούν τη γυμναστική, τους κάνουν να θέλουν να επιστρέφουν 
και που είναι ανθεκτικά στη σταθερή, καθημερινή χρήση. 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Είτε συνεργάζεστε με ανεξάρτητες εταιρείες, είτε έχετε εσωτερικούς τεχνικούς, είτε αναλαμβάνετε 
οι ίδιοι την επισκευή και τη συντήρηση, όλος μας ο εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος ώστε να έχετε 
γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του. Με τις απλοποιημένες διαδικασίες επισκευής 
και συντήρησης, θα διαπιστώσετε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να διατηρήσετε τον καλύτερό σας 
εξοπλισμό σε άριστη κατάσταση ώστε να προσελκύετε, να εξυπηρετείτε και να διατηρείτε 
περισσότερους πελάτες σε καθημερινή βάση. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
Οι γυμναστές βιοπορίζονται από τη γυμναστική και ο εξοπλισμός μας είναι σχεδιασμένος 
για να διευκολύνει τη ζωή τους. Όλα μας τα προϊόντα είναι εύκολα στην κατανόηση και τη 
χρήση τόσο για τους γυμναστές όσο και για τα μέλη σας, καθώς είναι σχεδιασμέναγια 
να συμπληρώνουν την προσωπική προπόνηση και όχι να την ανταγωνίζονται. Έτσι, 
η προσωπική προπόνηση δεν είναι πλέον μια τρομακτική εμπειρία και τα μέλη σας 
μπορούν να ακολουθούν το πρόγραμμα γυμναστικής τους ακόμη και χωρίς τον 
γυμναστή τους. 

ΜΕΛΗ
Τα μέλη σας ήρθαν στο γυμναστήριό σας για διάφορους λόγους και με τις 
ποικίλες δυνατότητες που παρέχουμε είναι εύκολο να εξυπηρετηθούν 
όλοι. Ο εξοπλισμός μας είναι απλός και εύχρηστος και ενισχύεται από 
προγράμματα και ειδικές λειτουργίες που βοηθούν τα μέλη σας να 
κάνουν μια καλή αρχή και να διατηρήσουν το κίνητρό τους. Ξεπερνάει 
κάθε προσδοκία σε ό,τι αφορά τη βοήθεια που παρέχει στα μέλη 
σας ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους – όποιοι κι αν είναι 
αυτοί.  
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ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Κορυφαία επιλογή των καλύτερων ξενοδοχείων 
και θέρετρων στον κόσμο, η Matrix δίνει σε όσους 
αγαπούν τη σωματική άσκηση τη δυνατότητα 
να βρίσκουν τον αγαπημένο τους αθλητικό 
εξοπλισμό ενώ ταξιδεύουν.Εμπιστευθείτε τη Matrix 
για αποτελεσματικές λύσεις εκγύμνασης που 
ανταποκρίνονται στην επωνυμία σας, μεγιστοποιούν 
τους πόρους σας και ενθουσιάζουν τους επισκέπτες 
σας.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗ
Στη Matrix πιστεύουμε ότι η ευεξία αφορά όλες τις 
ηλικίες. Γι’ αυτό προσφέρουμε την πιο ευρεία γκάμα 
λύσεων για λειτουργική κίνηση ώστε να καλύπτουμε 
τις ανάγκες όλων όσων χρησιμοποιούν υπηρεσίες 
γυμναστικής και υγείας.

ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μπορείτε να συναντήσετε τα υψηλής ποιότητας 
όργανα γυμναστικής Matrix οπουδήποτε υπάρχουν 
άνθρωποι που αγωνίζονται να επιτύχουν στόχους που 
αφορούν τη φυσική τους κατάσταση. Προσφέρουμε 
μια ευρεία γκάμα επιλογών για τον εξοπλισμό 
εταιρικών γυμναστηρίων και την προώθηση της 
ευεξίας
των εργαζομένων, καθώς και επιλογές ιδανικές για 
συγκροτήματα με οικογενειακές κατοικίες. Όπου 
κι αν συναντήσετε τον εξοπλισμό Matrix, να είστε 
βέβαιοι ότι έχει την ίδια απόδοση, λειτουργικότητα 
και ανθεκτικότητα με αυτήν που θα συναντήσετε στα 
καλύτερα γυμναστήρια του κόσμου.
 

ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Η Matrix είναι η μάρκα που αναγνωρίζουν και 
εμπιστεύονται οι περισσότεροι στον κλάδο μας· 
είναι η αγαπημένη των μελών και των ιδιοκτητών 
γυμναστηρίων, των γυμναστών, αλλά και των 
τεχνικών. Προσφέρουμε τη μεγαλύτερη σειρά 
προϊόντων σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας 
καθώς και αποκλειστικές ολοκληρωμένες λύσεις 
τεχνολογίας που χαρίζουν μοναδικότητα στον 
χώρο σας ώστε να προσελκύετε και να διατηρείτε 
μεγαλύτερο ποσοστό πελατών. Τα πρωτοποριακά 
μας σχέδια επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία 
εκγύμνασης για όλους τους εμπλεκόμενους. Έτσι, η 
χρήση του εξοπλισμού μας γίνεται πιο έξυπνη, πιο 
εύκολη και πιο απολαυστική. 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Τα πανεπιστήμια, τα σχολεία και τα καλύτερα 
προπονητικά κέντρα γνωρίζουν ότι η Matrix 
διαθέτει τον κορυφαίο εξοπλισμό προπόνησης 
υψηλών επιδόσεων. Ο άριστα μελετημένος 
σχεδιασμός μας προσφέρει δυναμικές επιδόσεις, 
διευρυμένη λειτουργικότητα και ασύγκριτη 
ανθεκτικότητα ακόμη και στις πιο έντονες 
προπονήσεις. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, οι 
στόχοι σας ή οι απαιτήσεις του χώρου σας, η Matrix 
διαθέτει τα εργαλεία ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως 
τόσο η επένδυσή σας όσο και η προσπάθεια των 
αθλητών σας.
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Όποιο κι αν είναι το είδος της επιχείρησής σας, διαθέτουμε τα εργαλεία και τους πόρους που 
χρειάζεστε για να αναπτυχθείτε και να αυξήσετε τα κέρδη σας. Θα συνεργαστούμε μαζί σας 
ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε τον συνδυασμό οργάνων που ανταποκρίνεται πλήρως 
στις δικές σας ανάγκες. Ελάτε σε εμάς και θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε προϊόντα που 
θα αναβαθμίσουν την εμπειρία των μελών και του προσωπικού σας, ενώ παράλληλα θα 
επηρεάσουν θετικά και τα κέρδη σας..
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ASSET MANAGEMENT
Το περιεκτικότατο σύστημά μας Asset 
Management™ προσφέρει προβολή 360° 
του εξοπλισμού σας σε κάθε συσκευή που 
είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ. Γίνεται πολύ 
εύκολο να δείτε πληροφορίες προϊόντος με 
κωδικοποίηση χρωμάτων, να έχετε πρόσβαση 
σε δεδομένα που αφορούν τον εξοπλισμό, να 
προσαρμόσετε τα ονόματα των μηχανημάτων, να 
κατανοείτε τα μοτίβα χρήσης, να διαχειρίζεστε 
πολλές εγκαταστάσεις, να δημιουργείτε 
εξατομικευμένες αναφορές, αυτόματες 
ειδοποιήσεις ελέγχου και πολλά άλλα. Με το 
Asset Management, θα δείτε ότι μπορείτε 
να διατηρήσετε τον εξοπλισμό σας σε άριστη 
κατάσταση και τα μέλη σας ικανοποιημένα πιο 
εύκολα από ποτέ.

SPRINT 8®

Προσφέρετε στα μέλη σας εντυπωσιακά 
αποτελέσματα μ’ ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο 
πρόγραμμα που χρησιμοποιεί υψηλής έντασης 
διαλειμματική προπόνηση για να διεγείρει την 
αυξητική ορμόνη που καίει το λίπος και χτίζει 
μύες με μοναδικό τρόπο. Το Sprint 8 είναι 
διαθέσιμο αποκλειστικά στους διαδρόμους, 
τα Ascent Trainers®, τα ελλειπτικά και τα 
ποδήλατα των σειρών Matrix 5 και 7.
 

ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  
ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Θέλετε να προσφέρετε μια μοναδική εμπειρία εκγύμνασης και η Matrix Connected Solutions 
σας προσφέρουν τα ισχυρά εργαλεία που χρειάζεστε για να το κάνετε με τον δικό σας τρόπο.
Ανακαλύψτε πώς το πλήρες ψηφιακό οικοσύστημα υλισμικών και λογισμικών λύσεων της 
Matrix μπορεί να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε το όραμά σας πιο δυναμικά, τολμηρά και 
εντυπωσιακά από ποτέ.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 
Βοηθήστε τα μέλη σας να συλλέξουν και να ανακτήσουν τα δεδομένα εκγύμνασής τους από όλες τις αγαπημένες 
τους εφαρμογές γυμναστικής σε ένα σημείο. Μπορούν επίσης να δημιουργούν εξατομικευμένους στόχους, 
να συμμετέχουν σε δοκιμασίες και να στηρίζουν τους φίλους τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και το 
καλύτερο, μπορείτε να προσαρμόσετε αυτή την επαναστατική διεπαφή χρήστη ώστε να εμφανίζει την επωνυμία 
και τις υπηρεσίες σας. Εμπιστευθείτε το δίκτυο παρακολούθησης προπόνησης και κάντε το γυμναστήριό σας το 
αναπόσπαστο μέρος της ρουτίνας των μελών σας και ταυτόχρονα προσελκύστε και να διατηρήστε νέα μέλη.

ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗ
Διευρύνετε την παρουσία σας στο δίκτυο παρακολούθησης προπόνησης προσθέτοντας την πύλη προσωπικού 
γυμναστή. Οι γυμναστές σας θα αρχίσουν να συνδέονται με τα μέλη και να αναπτύσσουν δυνατές σχέσεις όσο ποτέ 
άλλοτε. Αυτή η αποκλειστική λύση τεχνολογίας προσφέρει ένα περιβάλλον χρήσης εύκολο για τους γυμναστές.
Σε μερικά μόνο λεπτά μπορούν να δημιουργήσουν δικά τους προγράμματα γυμναστικής, να αναθέσουν 
προπονήσεις, να ελέγξουν την πρόοδο και να επικοινωνήσουν μέσω οποιασδήποτε συσκευής που είναι 
συνδεδεμένη στο ίντερνετ ώστε να βοηθήσουν τα μέλη να συνεχίσουν την πορεία τους προς την επίτευξη 
των στόχων τους. Αρχίστε τώρα να χτίζετε πιο δυνατές σχέσεις χρησιμοποιώντας τις επιλογές προσωπικής 
προπόνησης και θα κερδίσετε πιστά μέλη που θα ανταμείβουν την επιχείρησή σας για πολλά χρόνια.
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ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΤΕ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΗΣΤΕ
Η πρωτοποριακή μας τεχνολογία μπορεί να επαναπροσδιορίσει 
πλήρως την γυμναστική εμπειρία των μελών σας. Μπορούν να δουν 
τις αγαπημένες τους σειρές, να κάνουν μαγευτικά εικονικά ταξίδια, 
να αναρριχηθούν σε πασίγνωστα εμβληματικά μνημεία και άλλα 
πολλά που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον τους και θα τους 
ψυχαγωγούν κατά τη διάρκεια κάθε προπόνησης
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Κονσόλα 5x Κονσόλα 7xe Κονσόλα 3xe 

ΚΟΝΣΟΛΑ 7xi 
Η 7xi είναι ένας επαναστατικός τρόπος να 
προσφέρετε στα μέλη σας υπέροχα προγράμματα 
ψυχαγωγίας, δημοφιλείς εφαρμογές, κοινωνική 
δικτύωση, αποτελεσματική παρακολούθηση 
της φυσικής τους κατάστασης καθώς και 
να επικοινωνείτε μαζί τους με τρόπους που 
προωθούν το brandσας. Επίσης, είναι ένας 
έξυπνος τρόπος να διαχειρίζεστε τον εξοπλισμό 
σας ώστε να επιταχύνετε τη συντήρηση και 
τον έλεγχο, και να μεγιστοποιείτε έτσι τον 
χρόνο λειτουργίας του εξοπλισμού σας. Όλα 
τα δεδομένα που συλλέγονται από την 7xi 
είναι διαθέσιμα σε μία ανοιχτή πλατφόρμα και 
μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να αυξήσετε 
τη δραστηριότητά σας και να αποκτήσετε 
πιστά μέλη. Και το καλύτερο; Όλα αυτά είναι 
εγκατεστημένα σε μία ανοικτή πλατφόρμα 
την οποία μπορούμε να εμπλουτίσουμε εξ’ 
αποστάσεως. Αυτό σημαίνει πως η εμπειρία 
σας με την 7xi θα εξελίσσεται παράλληλα με 
την τεχνολογία ώστε να περιλαμβάνει νέα 
χαρακτηριστικά και λειτουργίες,  και δε θα σας 
χρεώσουμε ποτέ για τις ενημερώσεις.

Κονσόλα 7xi 

Οι κονσόλες στην κατηγορία διαδρόμων εμφανίζονται πιο πάνω. Εξαιρείται η κονσόλα T3xm. Άλλες κονσόλες στην κατηγορία οργάνων αερόβιας άσκησης ενδέχεται να διαφέρουν. 

ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  
ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΧΡΗΣΤΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΚΟΝΣΟΛΕΣ
Η μεγάλη συλλογή μας με κονσόλες σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τι θα βάλετε στο γυμναστήριό σας. 
Τα κορυφαία σχέδιά μας δίνουν στα μέλη σας τον έλεγχο των δεδομένων που συλλέγουν και περιεχόμενο 
που κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον τους όσο προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους. Οι υψηλού επιπέδου 
κονσόλες μας προσφέρουν επίσης εκπληκτικές επιλογές ψυχαγωγίας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία 
της γυμναστικής με νέους, συναρπαστικούς τρόπους. Ανεξάρτητα από τον συνδυασμό εξεζητημένων και απλών 
κονσόλων που θα επιλέξετε για το γυμναστήριό σας, τα μέλη σας θα ανακαλύψουν ότι οι κονσόλες μας παρέχουν 
μια διαισθητική λειτουργία που τα διευκολύνει όσο ποτέ να κατακτήσουν τους στόχους τους.

Όσοι αγαπούν την άθληση ζητούν όλο και περισσότερα από τα όργανα γυμναστικής, και φυσικά 
τεχνολογία που μπορεί να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο κάθε πολύτιμη 
στιγμή της προπόνησής τους. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να προσφέρουμε την πιο προηγμένη 
τεχνολογία, βοηθώντας την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει μέσω μιας μεγάλης συλλογής με εύχρηστες 
και καταπληκτικές διαισθητικές κονσόλες.

Κονσόλα 1xe Κονσόλα 3x Κονσόλα 1x 
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CLIMBMILLS 
Προσθέστε ομαδικές προπονήσεις στην αίθουσα αερόβιας άσκησης και 
δώστε στα μέλη σας την ποικιλία που αναζητούν. Αποκλειστικά προϊόντα 
όπως τα S-Drive™ και S-Force™ Performance Trainer, τα όργανα 
κωπηλασίας και το Krankcycle® θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε ώστε να 
προσελκύσετε και να διατηρήσετε περισσότερους γνήσιους οπαδούς 
της σωματικής άσκησης. Δείτε την ενότητα Ομαδικής Προπόνησης με τα 
μοναδικά προϊόντα της Matrix στη σελίδα 24.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΒΙΑΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ 
ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΧΤΥΠΑ ΔΥΝΑΤΑ 
Η αερόβια άσκηση είναι η βάση κάθε προγράμματος για καλή φυσική κατάσταση. Όσοι 
αγαπούν την άσκηση, όμως, περιμένουν πολλά περισσότερα από ένα καλό και έντονο 
τρέξιμο. Εμείς τους προσφέρουμε κορυφαίες επιλογές ώστε να ασκούνται με τον τρόπο που 
επιθυμούν – είτε πρόκειται για τρέξιμο, κωπηλασία, ιππασία ή αναρρίχηση – και στη συνέχεια 
ενισχύουμε τη βασική άσκηση με ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας που αναβαθμίζουν 
την εμπειρία τους. Αποκλειστικά προγράμματα προπόνησης, συνδεδεμένη παρακολούθηση 
προπόνησης, υψηλού επιπέδου ψυχαγωγία κ.ά. Υπάρχουν άπειροι τρόποι με τους οποίους 
μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δώσετε κίνητρο στα μέλη σας να συνεχίσουν και να τα 
καθοδηγήσετε στην επίτευξη των στόχων τους μέσα από νέους, συναρπαστικούς τρόπους.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ
Ισορροπώντας τέλεια μεταξύ μηχανικής και αισθητικής, οι διάδρομοί μας τραβάνε την προσοχή και χρειάζονται 
λιγότερη συντήρηση από οποιοδήποτε άλλο όργανο γυμναστικής. Αποκλειστικά προϊόντα όπως το Ultimate 
Deck™ που προσφέρει πάνω από 40.000 χιλιόμετρα απόδοσης χωρίς συντήρηση και το Dynamic 
Response Drive System™ που παρέχει την πιο ομαλή και συνεπή απόδοση στην αγορά, αποδεικνύουν ότι 
οι διάδρομοί μας έχουν την καλύτερη κατασκευή ακόμη και στην πιο μικρή τους λεπτομέρεια.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ
Ακούσαμε. Είδαμε. Σχεδιάσαμε. Και δημιουργήσαμε όργανα που παρέχουν ομαλή, σταθερή και 
φυσική κίνηση και κάνουν κάθε προπόνηση άνετη και αποτελεσματική. Τα Ascent Trainers® της 
Matrix δεν πιάνουν πολύ χώρο  και έτσι μπορείτε να αξιοποιείτε την αίθουσά σας καλύτερα, 
ενώ τα ελλειπτικά μας είναι ασύγκριτα σε ό,τι αφορά την παροχή συντονισμένης και φυσικής 
άσκησης. 

ΠΟΔΗΛΑΤΑ
Απόδοση, άνεση και στυλ είναι αυτά που καθιστούν τα ποδήλατά μας 
τα αγαπημένα των μελών. Η ευκολία στη χρήση και την επισκευή τα καθιστούν 
κορυφαία επιλογή για ιδιοκτήτες, γυμναστές και τεχνικούς συντήρησης. 
Μεταφέρονται εύκολα και μπορείτε να τα τοποθετήσετε οπουδήποτε στον χώρο 
σας. Επιλέξτε έναν συνδυασμό των καλύτερων  κατακόρυφων, κεκλιμένων και 
υβριδικών σχεδίων και προσφέρετε σε κάθε μέλος σας αξέχαστες διαδρομές. 

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΕΡΟΒΙΑΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ
Προσθέστε ομαδικές προπονήσεις στην αίθουσα αερόβιας άσκησης και 
δώστε στα μέλη σας την ποικιλία που αναζητούν. Αποκλειστικά προϊόντα 
όπως τα S-Drive™ και S-Force™ Performance Trainer, τα όργανα 
κωπηλασίας και το Krankcycle® θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε ώστε να 
προσελκύσετε και να διατηρήσετε περισσότερους γνήσιους οπαδούς 
της σωματικής άσκησης. Δείτε την ενότητα Ομαδικής Προπόνησης 
με τα μοναδικά προϊόντα της Matrix στη σελίδα 24.
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ΣΕΙΡΑ ULTRA  
Δυναμική αλλά και άνετη. Προηγμένη λειτουργικότητα με διαισθητική 
λειτουργία. Τα πιο ανθεκτικά εξαρτήματα της αγοράς με ασύλληπτο 
βιομηχανικό σχεδιασμό. Η σειρά Ultra ξεπερνάει τις προσδοκίες σας σχετικά 
με τον εξοπλισμό ενδυνάμωσης και κατενθουσιάζει όσους αγαπούν την 
προπόνηση με βάρη, όποιο κι αν είναι το επίπεδό τους. 

ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  
ΑΠΟ ΑΠΛΑ ΒΑΡΗ 
Όλη μας η σειρά ενδυνάμωσης προσφέρει κάτι μοναδικό. Επιλέξετε τον κατάλληλο 
συνδυασμό για τον χώρο σας και θα μπορέσετε να προσελκύσετε και να διατηρήσετε μέλη 
πιο αποτελεσματικά από ποτέ. Επιλέξτε μεταξύ σειρών που προσφέρουν σχέδια υψηλής 
απόδοσης, επιλογές επέκτασης, απαράμιλλο στυλ, ασύγκριτη ανθεκτικότητα και πολλά άλλα. 
Συνδυάστε τα μέχρι να πραγματοποιήσετε το όραμα σας για τον δικό σας χώρο σας.

ΣΕΙΡΑ VERSA 
Η πιο ευέλικτη σειρά μας σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν χώρο για ασκήσεις ενδυνάμωσης 
που ταιριάζει στο γυμναστήριό σας και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μελών σας. Η σειρά Versa 
ενσωματώνει προηγμένη εμβιομηχανική για φυσική, ομαλή και αποτελεσματική γυμναστική. 

ΣΕΙΡΑ MAGNUM 
Η σειρά αυτή γεννήθηκε μέσα από μια μακρά παράδοση επιδόσεων υψηλού επιπέδου. Οι 
ασυναγώνιστες επιδόσεις και η ανθεκτικότητά της αποτελούν την καλύτερη επιλογή για επαγγελματίες 
αθλητές. Προηγμένες επιλογές όπως οι πάγκοι Breaker Benches και οι κλωβοί δύναμης MEGA 
Racks βοηθούν τους αθλητές να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, ενώ ο άψογος σχεδιασμός 
των οργάνων ανταποκρίνεται ακόμη και στους πιο απαιτητικούς χώρους.

ΣΕΙΡΑ AURA 
Το υψηλό στιλ κατέταξε αμέσως τη σειρά Aura στις κλασικές επιλογές. Χάρη στα 
μοναδικά της χαρακτηριστικά είναι πλέον η σειρά που έχει αντιγραφεί περισσότερο 
από οποιαδήποτε άλλη. Επιλέγοντάς την  θα ανακαλύψετε ότι η σειρά Aura κερδίζει 
τόσο τους αρχάριους όσο και τους θερμούς οπαδούς της γυμναστικής με κάτι που ο 
ανταγωνισμός δεν μπορεί να αντιγράψει – μια ασύλληπτα μεγαλειώδη αύρα. 

ΣΕΙΡΑ VARSITY 
Αν ψάχνετε μια προσιτή λύση με υψηλές αποδόσεις, τότε η σειρά Varsity είναι 
για εσάς. Προσφέρει τις δυναμικές επιδόσεις και την υψηλή εργονομία που 
όλοι στον τομέα της άθλησης αναμένουν από την Matrix, καθώς και την 
ανθεκτικότητα που απαιτείται για να εξυπηρετήσετε μία σταθερή ροή 
χρηστών..

ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Οι επιλογές προπόνησης ενδυνάμωσης είναι απαραίτητες για να 
προσελκύσετε τους θερμούς οπαδούς της γυμναστικής στο γυμναστήριό 
σας· και ο πλούσιος κατάλογός μας προσφέρεις όλες τις αγαπημένες 
σας επιλογές διαμόρφωσης. Επισκεφθείτε το matrixfitness.com για να 
βρείτε μηχανήματα μονής στάσης, μηχανήματα πολλαπλών στάσεων, 
μηχανήματα με προσθήκη βαρών, κλωβούς δύναμης, πλατφόρμες, 
ελεύθερα βάρη και όλα τα αξεσουάρ που χρειάζεστε ώστε να 
προσφέρετε ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εάν θέλετε να προσελκύσετε και να διατηρήσετε νέα μέλη, τα 
πιστοποιημένα μας

εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτόκολλα προγραμματισμού μπορούν να 
σας βοηθήσουν να το πετύχετε. Επισκεφθείτε το matrixfitness.com για να 

μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εκπαιδευτική προγράμματα που προσφέρουμε 
και πώς μπορείτε να φέρετε τους ειδικούς μας στον χώρο σας.

Η ομαδική προπόνηση γίνεται όλο και πιο δημοφιλής καθώς προσφέρει το κίνητρο, την 
αίσθηση συντροφικότητας και συναγωνισμού που χρειάζονται τα μέλη σας για να δοκιμάσουν 
νέα πράγματα, να έχουν επιμονή στις σκληρές προπονήσεις και να θέλουν να επιστρέφουν 
ξανά και ξανά. Μπορούμε να κάνουμε τις υπηρεσίες του γυμναστηρίου σας να ξεχωρίζουν 
ώστε να προσελκύσετε και να διατηρήσετε νέα μέλη με τον τρόπο που μόνο η προσηλωμένη 
ομαδική προπόνηση μπορεί να καταφέρει. 

ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ MX4 
Εάν θέλετε να αυξήσετε τα έσοδά σας και να κάνετε 
τις ομαδικές προπονήσεις σας να ξεχωρίζουν ώστε 
να προσελκύσετε και να διατηρήσετε νέα μέλη, 
τότε χρειάζεστε το σύστημα προπόνησης MX4 στο 
γυμναστήριό σας. Το MX4 είναι το μόνο που συνδυάζει 
αποκλειστικό εξοπλισμό Matrix και αυθεντικό έτοιμο 
προς χρήση προγραμματισμό για να δημιουργήσετε 
μια μοναδική εμπειρία ομαδικής άσκησης στην 
οποία τα μέλη θα επενδύσουν και θα δεσμευτούν να 
επαναλαμβάνουν συχνά

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ MX4 
Εάν θέλετε να αυξήσετε τα έσοδά σας και να κάνετε 
τις ομαδικές προπονήσεις σας να ξεχωρίζουν 
ώστε να προσελκύσετε και να διατηρήσετε νέα 
μέλη, τότε χρειάζεστε το σύστημα προπόνησης 
MX4 στο γυμναστήριό σας. Το MX4 είναι το μόνο 
που συνδυάζει αποκλειστικό εξοπλισμό Matrix και 
αυθεντικό έτοιμο προς χρήση προγραμματισμό για 
να δημιουργήσετε μια μοναδική εμπειρία ομαδικής 
άσκησης στην οποία τα μέλη θα επενδύσουν και θα 
δεσμευτούν να επαναλαμβάνουν συχνά. 

MATRIX RIDE
Το Matrix Ride δίνει στους γυμναστές τη δυνατότητα να 
ηγηθούν ενός προγράμματος ποδηλασίας που φτάνει 
σε άλλο επίπεδο και αφορά ένα πιο ευρύ φάσμα 
μελών. Το αποκλειστικό μας πρόγραμμα συνδυάζει 
την ενέργεια της ομαδικής ποδηλασίας με 
την ακρίβεια της προπόνησης επιδόσεων 
ενσωματώνοντας τη μέθοδο μέτρησης για 
δυναμικά προγράμματα που προσφέρουν 
μετρήσιμα αποτελέσματα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ CONNEXUS™ 
Ιδανικό για τμήματα όπου οι χρήστες 

πραγματοποιούν ασκήσεις με το βάρος 

του σώματός τους που αντανακλούν τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες, το 

Connexus προσφέρει στους ιδιοκτήτες 

γυμναστηρίων και στους γυμναστές 

μεγάλη ευελιξία, κυριολεκτικά απεριόριστη 

δυνατότητα επέκτασης και τους καθιστά 

ικανούς να παρέχουν άμεσα σχόλια ώστε 

να βοηθούν τους χρήστες να βελτιώνουν τη 

φόρμα τους.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ 
S-FORCE™ 
Όταν η γραμμή μεταξύ νίκης και ήττας 

είναι πολύ λεπτή, το κάθε κλάσμα 

του δευτερολέπτου μετράει. Για 

αυτό σχεδιάσαμε ειδικά το S-Force 

Performance Trainer που χτίζει ταχέως 

συσπώμενες μυϊκές ίνες οι οποίες 

είναι απαραίτητες για τη δύναμη και 

την ταχύτητα. Η αντίσταση αυξάνεται 

όσο περισσότερο προσπαθεί ο 

αθλητής, έτσι ακόμη κι οι κορυφαίοι 

αθλητές προπονούνται σκληρά και 

πραγματοποιούν εκρηκτικές εκκινήσεις.

KRANKCYCLE
Το Johnny G Krankcycle® της Matrix 

γυμνάζει στατικά και κυκλικά το άνω 

μέρος του σώματος και είναι ιδανικό 

για επαγγελματίες αθλητές, άτομα που 

χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο και 

για όσους θέλουν να χτίσουν αερόβια 

ικανότητα, δύναμη και αντοχή με μοναδικό 

τρόπο. 

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
Attract more riders and make your 

group cycling classes a core part of 

their training regimen. All of our durable 

Training Cycles feature optimized 

ergonomics and intuitive adjustments 

that make it hassle-free for every 

member to experience the feel of a 

real outdoor ride. Step up to the CXM 

Training Cycle to take metric tracking to 

the next level, or completely redefine the 

cycling experience with the goal-based 

training of the CXP Target Training Cycle.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
S-DRIVE™ 
Εντάξτε τους προπονητές επιδόσεων 

S-Drive της Matrix στο γυμναστήριό 

σας και προσφέρετε στα μέλη σας μια 

μοναδική διαλειμματική προπόνηση 

υψηλής έντασης (HIIT) Προμηθευτείτε 

τα S-Drive Metrics για να αναβαθμίσετε 

τη μετρική παρακολούθηση ή για 

εξατομικευμένη θέσπιση στόχων και 

ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, 

επιλέξτε το S-Drive Power με οθόνη 

Target Training.

ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Εκμεταλλευτείτε την αυξανόμενη 

δημοτικότητα της ομαδικής κωπηλασίας 

εισάγοντας τα κομψά, προσεκτικά 

σχεδιασμένα μας όργανα ποδηλασίας 

στον χώρο σας. Προσφέρετε την κλασική 

εμπειρία με το απλό κωπηλατικό μας, 

ή δώστε νέα πνοή στην κωπηλασία και 

κάντε το γυμναστήριό σας να ξεχωρίσει 

με το RXP Target Training Rower.
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Ο απόλυτος πολυτελής προορισμός στην 
Αριζόνα, το θέρετρο Phoenician διαθέτει 
σουίτες 5 αστέρων, γκουρμέ εστιατόρια, 
πλήρως ανακαινισμένο γήπεδο γκολφ, 
υπερσύγχρονο γυμναστήριο και πολλά άλλα.

THE PHOENICIAN
SCOTTSDALE, ΑΡΙΖΟΝΑ, ΗΠΑ 
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ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  
ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΗΜΗ 
Στην Matrix είμαστε περήφανοι που ο εξοπλισμός μας έχει περίοπτη θέση στα καλύτερα 
θέρετρα και ξενοδοχεία ανά τον κόσμο. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις επιχειρήσεις με τις 
οποίες συνεργαζόμαστε, κι η λίστα όλο και μεγαλώνει. Το διεθνές δίκτυο διανομής μας μας 
επιτρέπει να εξυπηρετούμε πελάτες τόσο σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές όσο και σε 
απομακρυσμένους νησιώτικους προορισμούς αλλά και οπουδήποτε αλλού. 

Ευρύχωρο και κομψό, αυτό το πολυτελές 
ολλανδικό γυμναστήριο εξυπηρετεί τις 
ανάγκες όσων αγαπούν την άσκηση, 
διαθέτοντας εξοπλισμό κορυφαίας ποιότητας 
και ξεχωριστές ανέσεις.

WELLNESSELANDE
BARENDRECHT, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Αυτά τα εμβληματικά, πολυτελή διαμερίσματα 
συναρπάζουν τους επισκέπτες προσφέροντας 
υψηλού επιπέδου ανέσεις, άριστη τοποθεσία, 
300 προσαρμοσμένες κατοικίες και τους 
ταχύτερους ανελκυστήρες στην Αυστραλία.

PRIMA PEARL
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Το Spowell Gym είναι μια κορυφαία 
αλυσίδα γυμναστηρίων στην Κορέα 
που προσφέρει στα μέλη της επιλογές 
άσκησης υψηλής ποιότητας μέσα σε ένα 
ελκυστικό, μοντέρνο και βιομηχανικό 
περιβάλλον.

SPOWELL GYM MUNJEONG,
ΣΕΟΥΛ, ΚΟΡΕΑ

Το Snap Fitness  λειτουργεί όλο το 24ωρο, 
επτά μέρες την εβδομάδα και διαθέτει 
σύγχρονες εγκαταστάσεις και ειδικευμένους 
προσωπικούς γυμναστές οι οποίοι βοηθούν 
τα μέλη να διατηρήσουν το κίνητρό τους 
καθώς γυμνάζονται για να πετύχουν τους 
στόχους τους.

SNAP FITNESS
SURFERS PARADISE, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Αυτό το υπερπολυτελές γυμναστήριο προσφέρει 
μεγάλη γκάμα επιλογών εκγύμνασης κορυφαίου 
επιπέδου, όπως προσωπική προπόνηση, 
ομαδική προπόνηση, εξπρές προγράμματα 
γυμναστικής, cybertraining και πολλά άλλα..

GYYM
ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ

Κομψό και μοντέρνο, το γυμναστήριο 2TE 
Etage προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
και υπέροχο ντιζάιν που θα ενθουσιάσει τους 
θερμούς οπαδούς της άθλησης κάθε είδους.

2TE ETAGE
MENZIKEN, ΕΛΒΕΤΙΑ

Έχοντας ως στόχο να προσφέρει πολυτελείς 
εμπειρίες για τα μέλη και τους επισκέπτες του, 
το California Gym παρέχει υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες και προγράμματα εκγύμνασης 
στους πιο απαιτητικούς πελάτες του Abu 
Dhabi.

CALIFORNIA GYM
ABU DHABI, ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ 

ΕΜΙΡΑΤΑ

Κτισμένο κατά μήκος της ακτής το Ειρηνικού, 
αυτό το θέρετρο με την απέραντη παραλία, 
προσφέρει μια ολοκληρωμένη, πολυτελή, 
συναρπαστική χαβανέζικη εμπειρία. 

ANDAZ MAUI HOTEL
WAILEA, ΧΑΒΑΗ, ΗΠΑ

Στην κορυφή του όρους Bürgenberg, το 
Bürgenstock Hotel & Alpine Spa διαθέτει spa 
10.000 τ.μ., κέντρο ευεξίας, 12 εστιατόρια, 
καταστήματα, κ.ά.

OBBÜRGEN, ΕΛΒΕΤΙΑ
OBBÜRGEN, SWITZERLAND

Το πανεπιστήμιο του Λέιντεν είναι το 
παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ολλανδίας, 
διαθέτει επτά σχολές με πάνω από 50 
τμήματα και έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση 
και φήμη.

UNIVERSITEIT LEIDEN
LEIDEN, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Ένας κορυφαίος παίκτης στην αγορά, το Ba-
sic-Fit Haren διαθέτει πάνω από 650 κέντρα 
και συνδυάζει υψηλής ποιότητας εξοπλισμό με 
ευέλικτα πακέτα συνδρομής, καθιστώντας τη 
γυμναστική προσιτή σε όλους.

BASIC-FIT HAREN
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΒΕΛΓΙΟ

Κρατικό ερευνητικό πανεπιστήμιο που 
εκτείνεται σε μια πανέμορφη έκταση 
1600 στρεμάτων, το University of Victoria 
συγκαταλέγεται συνεχώς ανάμεσα στα 
κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.

UNIVERSITY OF VICTORIA,
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ

Ένα μοναδικό, φιλικό προς το περιβάλλον, 
ξενοδοχείο 4 αστέρων, το Jakarta Amsterdam 
βρίσκεται στην καρδιά μιας πράσινης όασης και 
διαθέτει πανοραμικές θέα, πολυτελή δωμάτια 
και σουίτες.

HOTEL JAKARTA AMSTERDAM
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Το πολυτελές αυτό γυμναστήριο συνδυάζει 
την υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική με υψηλού 
επιπέδου ανέσεις και μία ευρεία γκάμα 
δυναμικού εξοπλισμού που βοηθάει τους 
θερμούς οπαδούς της άσκησης να κατακτούν 
τους στόχους τους.

IN-BALANCE
ROELOFARENDSVEEN, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
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Ταϊλάνδη 
Johnson Health Tech. (Thailand) Co., Ltd. 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα / 
Ιορδανία /Κουβέιτ / Ομάν / Κατάρ
Johnson Health Tech United Arab 
Emirates 

Ηνωμένο Βασίλειο 
Johnson Health Tech UK Ltd 

Ηνωμένες Πολιτείες
Johnson Health Tech North America

Βιετνάμ
Johnson Health Tech (Vietnam) Co. Ltd.
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ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Matrix Fitness – μια εταιρεία της Johnson Health Tech – είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος 
κατασκευαστής του κλάδου και η αγαπημένη επιλογή των καλύτερων γυμναστηρίων του κόσμου. 
Μία πραγματικά διεθνής εταιρεία με θυγατρικές σε όλο τον κόσμο, η Johnson Health Tech 
διαθέτει μία ομάδα έρευνας και ανάπτυξης που καλύπτει και τα δύο ημισφαίρια και γεφυρώνει 
πολιτισμούς και κουλτούρες ώστε να ενσωματώσει τη γνώση των καλύτερων μυαλών του κλάδου 
και να παράγει τον πιο τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό στην αγορά.

Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία 
Johnson Health Tech Australia Pty. Ltd. 

Βραζιλία 
Johnson Health Tech Brasil 

Καναδάς
Johnson Health Tech Canada/STAK 
Fitness

Κίνα
Johnson Health Tech (Shanghai) Co., Ltd. 

Δανία
Johnson Health Tech. Denmark 

Γαλλία 
Johnson Health Tech France 

Γερμανία / Αυστρία
Johnson Health Tech. GmbH 

Ελλάδα
Johnson Health Tech Hellas SA 

Χονγκ Κονγκ 
Johnson Health Tech - Hong Kong 

Ιταλία
Johnson Health Tech Italia Spa 

Ιαπωνία
Johnson Health Tech. Japan 

Κορέα 
Johnson Health Tech. Co., Ltd. Korea 

Μαλαισία 
Johnson Fitness (Malaysia) SDN. BHD. 

Μεξικό 
Johnson Health Technologies S.A. de C.V.

Ολλανδία / Βέλγιο / Λουξεμβούργο
Johnson Health Tech. Netherlands B.V. 

Φιλιππίνες 
Johnson Health Tech. Philippines Inc. 

Πολωνία
Johnson Health Tech. Sp. Z O. O.

Ρουμανία
Johnson Health Tech. Romania

Ισπανία / Πορτογαλία 
Johnson Health Tech Ibérica SL 

Ελβετία 
Johnson Health Tech. (Schweiz) GmbH 

Ταϊβάν 
Johnson Health Tech-Taiwan 

Επισκεφθείτε το matrixfitness.com για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
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