
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ MATRIX FITNESS



ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Οι πελάτες σας ήδη γνωρίζουν την Matrix 

από το αγαπημένο τους αθλητικό κέντρο ή 

γυμναστήριο και είναι κατενθουσιασμένοι 

με την απόδοση των οργάνων της.. 

Εάν και το δικό σας γυμναστήριο 

διαθέτει εξοπλισμό Matrix, θα μπορούν 

να ασκούνται ενώ ταξιδεύουν χωρίς 

συμβιβασμούς.  Όλος μας ο εξοπλισμός 

αερόβιας άσκησης και ενδυνάμωσης 

είναι προσεκτικά σχεδιασμένος ώστε 

να προσφέρει στους πελάτες σας 

την καλύτερη εμπειρία μέσω μίας 

απολαυστικής προπόνησης που θα τους 

μένει αξέχαστη. 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Τα όργανα γυμναστικής Matrix είναι 

σχεδιασμένα και δοκιμασμένα ώστε να 

αντέχουν στη συνεχή και καθημερινή 

χρήση στα πιο πολυσύχναστα γυμναστήρια 

για πολλά χρόνια. Μπορείτε να επιλέξετε 

τη Matrix άφοβα, γνωρίζοντας ότι τα υλικά 

υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούμε, 

τα εξειδικευμένα φινιρίσματα και ο 

διαχρονικός σχεδιασμός τους κάνουν 

τον εξοπλισμό σας να φαίνεται και να 

διατηρείται σαν καινούριος, περισσότερο 

από οποιονδήποτε άλλον.

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΣΤΙΛ  

Μόνο η Matrix συνδυάζει τόσο επιτυχημένα 

μορφή και λειτουργικότητα που καθιστά 

κάθε κομμάτι ελκυστικό και δυναμικό. 

Εμπιστευθείτε τον κομψό βιομηχανικό 

σχεδιασμό μας, τα μικρού μεγέθους 

μηχανήματά μας, την εύκολη είσοδο και 

έξοδο και τις καλαίσθητες λεπτομέρειες 

που σας βοηθούν να δημιουργήσετε 

γυμναστήρια και κέντρα ευεξίας που 

υποδέχονται τους πελάτες με απαράμιλλη 

ομορφιά και στιλ.

Κορυφαία επιλογή των καλύτερων ξενοδοχείων και θέρετρων σε όλο τον κόσμο, η Matrix δίνει 

σε όσους αγαπούν τη σωματική άσκηση τη δυνατότητα να βρίσκουν τον αγαπημένο τους αθλητικό 

εξοπλισμό ενώ ταξιδεύουν. Είτε θέλετε να προσθέσετε τα καλύτερα μηχανήματα αερόβιας άσκησης, 

είτε όργανα ενδυνάμωσης ή εκγύμνασης τελευταίας τεχνολογίας, ο εξοπλισμός μας σας παρέχει 

επιδόσεις επιπέδου γυμναστηρίου, ασύγκριτη ανθεκτικότητα και όμορφο σχεδιασμό που να 

αναβαθμίζουν τον χώρο σας και να καλωσορίζουν τους πελάτες σας. Η Matrix, όμως, σας παρέχει 

πολύ περισσότερα από τα καλύτερα όργανα γυμναστικής στον κόσμο· εφόσον συνεργαστούμε, θα 

είμαστε πάντα δίπλα σας με ολοκληρωμένες λύσεις για τον χώρο του γυμναστηρίου σας οι οποίες 

ανταποκρίνονται στην επωνυμία σας, μεγιστοποιούν τους πόρους σας και ενθουσιάζουν τους 

πελάτες σας.

ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Είτε διαχειρίζεστε ένα πολυτελές θέρετρο, είτε ένα ανεξάρτητο ξενοδοχείο, στην Matrix 

θα βρείτε κάτι περισσότερο από απλά τα καλύτερα όργανα γυμναστικής στον κόσμο. 

Συνεργαστείτε μαζί μας και θα δουλέψουμε μαζί σας σε κάθε στάδιο – από την επιλογή 

του ιδανικού εξοπλισμού, μέχρι την οργάνωση του χώρου σας, την εγκατάσταση κι 

ακόμη περισσότερο. Θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας με πρωτοποριακή στο είδος 

της υποστήριξη πελατών και επαγγελματικές λύσεις που μπορούν να αναμορφώσουν το 

γυμναστήριό σας με εκπληκτικό τρόπο.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Ο χώρος σας. Οι στόχοι σας. Ο προϋπολογισμός σας. Σας 

βοηθάμε να δημιουργήσετε  στο γυμναστήριό σας – από την 

πρώτη στιγμή που το οραματιστήκατε μέχρι την πρώτη μέρα 

λειτουργίας περισσότερα στη σελίδα 6.

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. 

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 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 σωστά.

ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι εσωτερικές μας ομάδες εργάζονται μαζί σας ώστε να 

επιτύχετε τους μοναδικούς σας στόχους. Από το αφοσιωμένο 

τμήμα πωλήσεων έως την τεχνική υποστήριξη πελατών, είμαστε 

πάντα δίπλα σας για να βοηθήσουμε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ/ LEASING 

Σας διευκολύνουμε να αποφασίσετε τι θα αγοράσετε και 

πώς θα το πληρώσετε. Διαθέτουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα 

ανταγωνιστικών επιλογών χρηματοδότησης και είμαστε σίγουροι 

ότι έχουμε το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς.

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 

Όσα χρειάζεται να ξέρετε σχετικά με τη χρήση του προϊόντος, 

συμβουλές συντήρησης και εκπαιδευτικά βίντεο κατόπιν 

αιτήματος. Καλωσορίσατε σ’ έναν νέο κόσμο υπηρεσιών και 

υποστήριξης.  Όλα στη διάθεσή σας με την Εκπαίδευση Matrix.

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.



Επιλέξτε τη δική μας ταλαντούχα ομάδα σχεδιασμού εγκαταστάσεων για να 

δημιουργήσετε το γυμναστήριό σας. Θα εργαστούμε μαζί βήμα-βήμα και θα σας 

βοηθήσουμε να επιλέξετε τον ιδανικό συνδυασμό οργάνων για τον χώρο, τους στόχους 

και τον προϋπολογισμό σας.  

Ο σχεδιασμός του χώρου ξεκινά με τη δημιουργία των κατάλληλων ζωνών προπόνησης 

και εκγύμνασης. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία τέλεια πρώτη εντύπωση για 

τους πελάτες που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις, να περιορίσουμε τους δισταγμούς και 

να τοποθετήσουμε τα όργανα με τρόπο που να προσφέρουνε μία ασφαλή και ουσιαστική 

εμπειρία εκγύμνασης.

Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε να οπτικοποιήσετε όλες τις δυνατότητες με τα 

ειδικά προγράμματα σχεδιασμού 2D και 3D τελευταίας τεχνολογίας. Επίσης, διαθέτουμε 

μία Online Αρχιτεκτονική Πύλη ειδικά για αρχιτέκτονες και σχεδιαστές που διαθέτουν 

δικό τους λογισμικό σχεδιασμού χώρου. Βασιστείτε στα μεγαλοφυή μας προγράμματα 

σχεδιασμού για να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας χωρίς συμβιβασμούς. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ 2D ΓΡΑΜΜΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ

3D 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

3D ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η αφοσιωμένη ομάδα μας θα εργαστεί μαζί σας για το στήσιμο και τη 

λειτουργία του γυμναστηρίου σας στον χρόνο που εσείς επιθυμείτε. 

Θα φροντίσουμε η εγκατάσταση να είναι γρήγορη, καθαρή και τέλεια 

εκτελεσμένη, ώστε να προσφέρετε στους πελάτες σας το είδος της 

γυμναστικής εμπειρίας που θα θέλουν να ζήσουν ξανά και ξανά. 

Εμπιστευθείτε τη Matrix, κι εμείς θα φροντίσουμε για όλα.



MATRIX CONNECTED SOLUTIONS

Θέλετε να προσφέρετε στους πελάτες σας μια αξέχαστη γυμναστική εμπειρία και το Ma-

trix  Connected Solutions σας παρέχει τα ευέλικτα εργαλεία που χρειάζεστε ώστε να το 

πραγματοποιήσετε με τον δικό σας τρόπο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εγκατάστασής 

σας ή τον προϋπολογισμό σας. 

Με τη δύναμη της ισχυρής, ανοιχτής πλατφόρμας μας που έχετε στη διάθεσή σας, η 

εξυπηρέτηση και η συντήρηση γίνονται χωρίς προβλήματα και η εμπειρία του πελάτη 

βελτιώνεται και γίνεται πιο άνετη από ποτέ. Ο κάθε πελάτης που εισέρχεται στον 

χώρο σας μπορεί να απολαύσει την αγαπημένη του μουσική, αγαπημένα ψυχαγωγικά 

προγράμματα και κοινωνικά δίκτυα σε συνδεδεμένες πλατφόρμες αερόβιας άσκησης. 

Προσθέτοντας την κονσόλα Intelligent Training Console στον εξοπλισμό Ultra Se-

ries, μπορείτε να προσφέρετε την καλύτερη καθοδηγούμενη εμπειρία προπόνησης 

ενδυνάμωσης. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε εργαλεία όπως το Asset Management 

και οι κονσόλες 7xi για να διαφημιστείτε, προωθώντας εκδηλώσεις και υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες με εταιρικά μηνύματα. Και αυτά είναι μόνο ένα δείγμα όσων μπορούν να 

γίνουν με το Matrix Connected Solutions.

Ανακαλύψτε πώς η ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων υλικού εξοπλισμού και λογισμικού 

μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το γυμναστήριο και το κέντρο ευεξίας 

σας με πιο δημιουργικούς, ευφάνταστους και τολμηρούς τρόπους. 

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
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Ζήστε την εμπειρία της κονσόλας 7xi και θα εντυπωσιαστείτε με την εξαιρετική 

οθόνη προβολής και το εύκολο στην πλοήγηση περιβάλλον χρήστη της ειδικής αυτής 

εφαρμογής που θα ενθουσιάσει τους πελάτες σας και θα τους κάνει να θέλουν να 

επιστρέφουν ξανά και ξανά.

Οι πελάτες σας θα εντυπωσιαστούν με την επιλογή της μουσικής, τα crisp video, 

τις αγαπημένες εφαρμογές, τις αναρτήσεις κοινωνικών δικτύων και πολλά άλλα. H 

διαισθητική διεπαφή οθόνης αφής συμβάλλει στη δημιουργία μιας εντελώς μοναδικής 

εμπειρίας εκγύμνασης για όλα τα γούστα.

MATRIX CONNECTED SOLUTIONS: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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Υψηλού Επιπέδου Ψυχαγωγία 

Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν τις πιο δημοφιλείς σειρές, να 

κάνουν like στους φίλους τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

να τρέξουν σε ορεινές διαδρομές, ακόμη και να συνδεθούν μέσω 

Bluetooth ώστε να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές τους λίστες 

αναπαραγωγής και να μην βαριούνται ποτέ.

Όλο και μεγαλύτερη συλλογή εφαρμογών 

Η 7xi προσφέρει υψηλού επιπέδου

επιλογές εφαρμογών εκγύμνασης για το Netflix, Facebook, 

Twitter και YouTube, τον καιρό κ.ά., συν το αποκλειστικό 

μας πρόγραμμα Sprint 8 HIIT, το Virtual Active και άλλα 

καταπληκτικά προγράμματα γυμναστικής. Και το καλύτερο, 

προσθέτουμε συνεχώς νέο αγαπημένο υλικό για να 

διατηρήσουμε το ενδιαφέρον των πελατών σας και δεν 

πρόκειται ποτέ να σας χρεώσουμε για τις ενημερώσεις. 

 

Ενιαίο σημείο πρόσβασης χρήστη 

Οι πελάτες σας έχουν πρόσβαση στις προσωπικές τους 

πληροφορίες για τη γυμναστική τους, στα κοινωνικά τους δίκτυα 

και στις αγαπημένες τους εφαρμογές με μία μόνο σύνδεση· η 

γυμναστική εμπειρία γίνεται πιο προσωπική από ποτέ. Η εγγραφή 

είναι πολύ απλή και οι προσωπικές τους επιλογές φορτώνονται 

αυτόματα κάθε φορά που συνδέονται.

Προσαρμογή για ενίσχυση της επωνυμίας σας 

Όταν χρησιμοποιείται σε 

συνδυασμό με το Asset Management, η αρχική σας οθόνη 7xi 

μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να εμφανίζει την επωνυμία σας, 

να αποστέλλει τα μηνύματά σας και να προσελκύει τους πελάτες 

σας στα κοινωνικά σας δίκτυα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε 

ημερολόγιο για να προωθείτε μαθήματα, ειδικές εκδηλώσεις και 

πολλά άλλα.



MATRIX CONNECTED SOLUTIONS: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΚΟΝΣΟΛΕΣ 

Η μεγάλη συλλογή μας από κονσόλες, σας δίνει τη δυνατότητα 

να επιλέξετε τι θα βάλετε στο γυμναστήριό σας. Από τις πιο 

εξεζητημένες μέχρι τις πιο εκσυγχρονισμένες, όλες οι κονσόλες μας 

διαθέτουν σχεδιασμό που τις κάνει προσιτές και εύκολες στη χρήση 

ακόμα και για τους πελάτες σας που δεν ασχολούνται και πολύ με 

την τεχνολογία.

κονσόλα 7xi 
48 cm / 19” οθόνη αφής 

LCD

κονσόλα 5x 
Dot-matrix LED με προβολή 

προφίλ

κονσόλα 3x 
Dot-matrix LED με προβολή 

προφίλ

κονσόλα 1x 
Dot-matrix LED με προβολή 

προφίλ

κονσόλα 3xe 
41 cm / οθόνη αφής LCD 16”

κονσόλα 1xe 
41 cm / οθόνη αφής LCD 16”

κονσόλα 7xe
41 cm / οθόνη αφής LCD 16”

12



ASSET MANAGEMENT

Η πρωτοποριακή πλατφόρμα μας Asset Management 

προσφέρεις προβολή 360° του εξοπλισμού σας σε κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη 

στο ίντερνετ. Η εύκολη στην ερμηνεία κωδικοποίηση με χρώματα σας πληροφορεί κατά 

πόσον ένα προϊόν λειτουργεί σωστά, εντοπίζει σφάλματα και σας προειδοποιεί όταν 

κάτι βρίσκεται εκτός σύνδεσης. Μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε εξατομικευμένες 

αναφορές ώστε να μεγιστοποιήσετε τον χρόνο ζωής του προϊόντος και να εντοπίσετε 

τον βέλτιστο συνδυασμό προϊόντων. Βελτιώνει επίσης την επικοινωνία με την Matrix 

και τον πάροχο υπηρεσιών σας, εκσυγχρονίζει τη συντήρηση και την επισκευή ενώ 

παράλληλα μειώνει τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία. Με το Asset Management 

μπορείτε τώρα πιο εύκολα από ποτέ να διατηρείτε τα όργανα γυμναστικής σας σε άριστη 

κατάσταση και τους πελάτες σας ευχαριστημένους.



MATRIX CONNECTED SOLUTIONS: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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VIRTUAL ACTIVE

Με τις διαδραστικές προπονήσεις ταχύτητας και εδάφους Virtual 

Active οι πελάτες σας μεταφέρονται σε εξωτικά μέρη, όπως το 

μαγευτικό Γκραντ Κάνυον, τα πυκνά δάση της Χαβάης και την 

περίφημη λεωφόρο του Λας Βέγκας. Πλάνα υψηλής ανάλυσης 

επιταχύνουν ή επιβραδύνουν για να συμβαδίζουν με τον ρυθμό 

του πελάτη και η αντίσταση ή η κλίση ποικίλλουν ώστε να 

ανταποκρίνονται στο είδος του εδάφους. Μια πραγματική εμπειρία 

εμβύθισης από την Virtual Active.

 SPRINT 8

Προσφέρετε στους πελάτες σας ένα πρόγραμμα γυμναστικής που 

μπορεί να χωρέσει σε οποιοδήποτε φορτωμένο πρόγραμμα ταξιδιού 

με το μοναδικό, υψηλής έντασης πρόγραμμα διαλειμματικής 

προπόνησης Sprint 8. Σε αντίθεση με τα εξαντλητικά προγράμματα 

που είναι τόσο της μόδας, το Sprint 8 έχει σημαντικά αποτελέσματα 

με μόλις 20λεπτες προπονήσεις στο ποδήλατο, τον διάδρομο ή 

το ελλειπτικό. Αυτό το επιστημονικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα 

χρησιμοποιεί άσκηση υψηλής έντασης για να διεγείρει  την αυξητική 

ορμόνη που καίει το λίπος και χτίζει μύες με τρόπο που καμία άλλη 

προπόνηση δεν μπορεί να καταφέρει. Και το καλύτερο; Είναι πολύ 

εύκολο στη χρήση καθώς το Sprint 8 είναι ήδη προγραμματισμένο 

και διαθέσιμο με το πάτημα ενός κουμπιού σε επιλεγμένα προϊόντα 

αερόβιας άσκησης Matrix.

LANDMARKS

Με το Landmarks οι προπονήσεις Stepper και ClimbMill γίνονται 

συναρπαστικές πεζοπορίες στις κορυφές φυσικών και τεχνητών 

θαυμάτων του κόσμου. Οι πελάτες σας μπορούν να αναρριχηθούν 

στο Empire State Building, στο Ουλουρού της Αυστραλίας, στον 

βράχο του Γιβραλτάρ, στο φράγμα Χούβερ και πολλές άλλες γνωστές 

τοποθεσίες. Κάθε προορισμός περιλαμβάνει μαγευτικές φωτογραφίες 

και λίγες πληροφορίες που βοηθούν όσους γυμνάζονται να 

διευρύνουν τις γνώσεις τους κάθε φορά που φορτώνουν το 

πρόγραμμα.

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Δώστε κίνητρο στους πελάτες σας και βοηθήστε τους να επιτύχουν 

του στόχους τους με την αποσπώμενη οθόνη Matrix 41 cm / 16”. 

Προσφέρουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην τεχνολογία οθονών, κι έτσι 

οι πελάτες σας δεν πρόκειται να βρουν πιο φωτεινές φωτογραφίες 

και πιο καθαρή εικόνα πουθενά αλλού. Ο βραχίονας FITCONNEX-

ION ενσωματώνει πλήρως τα χειριστήρια της κονσόλας και την 

καλωδίωση για το ρεύμα και την καλωδιακή.

IPTV

Τα ξενοδοχεία μπορούν να συγχρονίζουν τις συσκευές ψυχαγωγίας 

τους ώστε οι πελάτες να απολαμβάνουν στα όργανα γυμναστικής 

τα ίδια προγράμματα που απολαμβάνουν και στα δωμάτιά τους, στο 

λόμπι και στο μπαρ του ξενοδοχείου. Η IPTV παρέχει στους πελάτες 

μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας και στα καταλύματα τον έλεγχο 

των παροχών τους.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ PRO:IDIOM 

Σχεδιασμένο για την ξενοδοχειακή βιομηχανία, 

το Pro:Idiom κρυπτογραφεί σήματα εικόνας υψηλής ανάλυσης ώστε 

να προστατεύει τους παρόχους περιεχομένου από την πειρατεία. Με 

τη συμβατή με το Pro:Idiom κονσόλα μας και τις επιλογές ψηφιακής 

τηλεόρασης, οι πελάτες των ξενοδοχείων μπορούν να σταματήσουν 

την αγαπημένη τους ταινία ή σειρά στο δωμάτιό τους και να την 

συνεχίσουν από το σημείο που την άφησαν όταν φτάσουν στο 

γυμναστήριο του ξενοδοχείου.

RFID

Το RFID είναι ένας έξυπνος τρόπος βελτιστοποίησης της γυμναστικής 

εμπειρίας των πελατών σας. Απλές ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων 

αυτοματοποιούν πλήρως το check-in, τη φόρτωση προγράμματος και 

την παρακολούθηση της προπόνησης. Οι επισκέπτες μπορούν ακόμη 

να χρησιμοποιούν το RFID στους υπάρχοντες συμβατούς με το RFID 

αυτόματους πωλητές, σε περίπτερα και μαγαζάκια εντός του κτιρίου 

για αυθόρμητες αγορές δικών σας προϊόντων, σνακ, ποτών κ.ά. Το 

RFID καθιστά κάθε διάδραση των πελατών σας εύκολη και ομαλή 

ενώ παράλληλα μπορεί να δημιουργήσει και νέες ροές εσόδων.



ΜΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η αερόβια άσκηση είναι η βάση κάθε προγράμματος 

για καλή φυσική κατάσταση. Οι σύγχρονοι ταξιδιώτες, όμως, θέλουν πολλά περισσότερα 

από ένα καλό και έντονο τρέξιμο. Δίνουμε στους πελάτες σας τη δυνατότητα να 

ασκούνται με τον τρόπο που επιθυμούν – είτε πρόκειται για τρέξιμο, κωπηλασία, ιππασία 

ή αναρρίχηση – και στη συνέχεια ενισχύουμε τη βασική άσκηση με τεχνολογία που 

αναβαθμίζει την εμπειρία τους με αποκλειστικά προγράμματα προπόνησης, υψηλού 

επιπέδου ψυχαγωγία κ.ά. Όλα είναι εύκολα στη χρήση και αξιόπιστα κι έτσι οι πελάτες 

σας μπορούν εύκολα να συνεχίσουν το συνηθισμένο τους πρόγραμμα εκγύμνασης όποτε 

και όπου κι αν ταξιδεύουν.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο matrixfitness.gr για να δείτε την πλήρη συλλογή 

υψηλού επιπέδου εξοπλισμού αερόβιας άσκησης.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

Η σειρά ενδυνάμωσης της Matrix προσφέρει κάτι μοναδικό· ο σωστός συνδυασμός θα 

σας βοηθήσει να παρέχετε μια ευρεία γκάμα επιλογών προπόνησης στους πελάτες σας, 

ανεξάρτητα από το μέγεθος του γυμναστηρίου ή τον προϋπολογισμό σας. Μπορείτε 

να επιλέξετε από σειρές που προσφέρουν σχεδιασμό υψηλής απόδοσης, αμέτρητες 

επιλογές επαναδιαμόρφωσης, απαράμιλλο στυλ, ασύγκριτη ανθεκτικότητα και πολλά 

άλλα και να κάνετε τους συνδυασμούς που επιθυμείτε μέχρι να πραγματοποιήσετε το 

ξεχωριστό όραμα που έχετε για το γυμναστήριό σας.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο matrixfitness.gr για να δείτε την πλήρη συλλογή 

υψηλού επιπέδου εξοπλισμού ενδυνάμωσης.

ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Η δυναμική μας σειρά Ultra Series έγινε 

καλύτερη και εξυπνότερη με την προσθήκη της νέας κονσόλας Intelli-

gent Training Console. Η κονσόλα αυτή παρέχει μια ψηφιακή εμπειρία 

που καθοδηγεί τους πελάτες σας σε προπονήσεις  προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες τους. Με συγκεκριμένους στόχους σωματικής ανάπλασης, βίντεο 

με συμβουλές και καθοδήγηση βήμα-βήμα, τιμές αναφοράς βάρους, 

προσωπικές αναφορές προόδου κ.ά., οι πελάτες σας έχουν την ευκαιρία 

να μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα που επιθυμούν και να πετυχαίνουν 

τους στόχους τους όταν ταξιδεύουν.



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.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΥΨΗΛΟΥ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

COCO-MAT HOTEL
,ΑΘΗΝΑ

ΟΜΜΑ,
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Είτε ταξιδεύετε για επαγγελματικούς σκοπούς 

είτε αναζητάτε το καλύτερο ξενοδοχείο στο 

Κολωνάκι, το COCO-MAT Hotel Athens είναι αυτό 

που ψάχνετε.

Το OMMA Santorini βρίσκεται στο Ημεροβίγλι και 

προσφέρει σπα, γυμναστήριο, καθώς και πανοραμική 

θέα στο Αιγαίο Πέλαγος και την καλντέρα.
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THE SYNTOPIA HOTEL,
ΚΡΗΤΗ

Το The Syntopia by Orion Hotel είναι ξενοδοχείο 4 

αστέρων βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, απέναντι 

από μια χρυσή αμμουδιά, μόλις 6χλμ. ανατολικά του 

Ρεθύμνου. Προσφέρει παραδοσιακή κρητική 

φιλοξενία σε συνδυασμό με σύγχρονες ανέσεις και 

παροχές.

MAYIA EXCLUSIVE RESORT & SPA,
ΡΟΔΟΣ

Σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία στη νοτιανατολική ακτή 

της Ρόδου, με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου, το 

εμβληματικό Mayia Exclusive Resort & Spa προσφέρει 

premium all-inclusive διακοπές, αποκλειστικά 

σχεδιασμένες για ενήλικες και ζευγάρια.

OLEA ALL SUITE HOTEL,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Στο όμορφο νησί της Ζακύνθου, με τα καταγάλανα 

νερά και τις πράσινες περιοχές, βρίσκεται το μαγευτικό 

«Olea All Suite Hotel», που είναι χτισμένο πάνω στον 

λόφο Τσίλιβι.

DIVANI CARAVEL HOTEL,
ΑΘΗΝΑ

Το ξενοδοχείο Divani Caravel, μέλος των Leading 

Hotels of the World, χάρη στην προνομιακή του θέση 

στην καρδιά της Αθήνας, γίνεται η ιδανική αφετηρία 

για τις επισκέψεις σας στα πιο σημαντικά τουριστικά 

αξιοθέατα αυτής της ιστορικής πόλης.

ADORNO BEACH HOTEL & SUITES,
ΜΎΚΟΝΟΣ

Το Adorno Beach Hotel & Suites, πραγματικό στολίδι 

στην καρδιά της Μυκόνου, σας καλωσορίζει για μια 

αξέχαστη εμπειρία. Ξυπνήστε σε δωμάτια γεμάτα με 

φυσικό φως και αφεθείτε στο παιχνίδισμα του ήλιου 

με το λευκό των τοίχων και το βαθύ μπλε του Αιγαίου 

να δημιουργούν μοναδικές αντανακλάσεις.

APOLLONION ASTERIAS RESORT & 
SPA, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

H ασυναγώνιστη θέα στο Ιόνιο πέλαγος από τα ευρύχωρα 

δωμάτια και τις πολυτελείς σουίτες του επιβλητικού 

πεντάστερου Apollonion Asterias Resort & Spa, που 

βρίσκεται 300 μέτρα μακρυά από την παγκοσμίου φήμης 

παραλία-φυσικό σπα Ξι στο Ληξούρι, είναι ένας μόνο από 

τους δεκάδες λόγους που το έχουν αναδείξει σε 

αγαπημένη όαση ταξιδιωτών και οικογενειών.

SUMMER SENSES,
ΠΑΡΟΣ

Το Summer Senses Luxury Resort ανοίγει τις πόρτες 

του για να υποδεχθεί ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο 

στο κορυφαίο από τα πολυτελή ξενοδοχεία στην Πάρο 

και να συστήσει την ιδανική επιλογή διακοπών για 

ζευγάρια και οικογένειες που αναζητούν μια μοναδική 

απόδραση στις Κυκλάδες.



Η MATRIX ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

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 σχεδόν 

30 θυγατρικές ανά 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. 

ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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S t r o n g  •  S m a r t  •  B e a u t i f u l

Matrix Fitness Hellas

matrixfitness.gr
info@matrixfitness.gr
T: 211 411 27 97


