Arvoisa asiakas,

12/2018

On vuoden viimeisen jäsentiedotteen aika. Tässä vielä infoa klubilta ja lämmin jouluntoivotus
Sinulle. Nähdään viimeistään kinkunsulatusjumpalla Tapaninpäivänä.
UUSI APLICON VERKKOKAUPPA
Onko vielä joku lahja ostamatta? Avoimen liikuntalahjakortin tai vaikka InBody – testin löydät
verkkokaupan tarjonnasta. Klikkaa itsesi kauppaan ja käy katsomassa tarjouksemme itselle
tai lahjaksi. Verkkokaupasta löydät myös kurssitarjonnat ja muuta infoa lisäpalveluistamme.
Verkkokauppaan pääset www-sivuiltamme tai suoraan tästä linkistä:
https://aplico.fi/verkkokauppa/
JOULUNAIKA APLICOLLA
Vastaanottomme on avoinna ja palvelee sinua seuraavasti:
22.12 klo 09.00-15.00
23.12 klo 09.30-13.00
26.12 klo 10.30-14.00
27.12 klo 09.00-21.00
28.12 klo 09.00-20.00
29.12 klo 09.00-15.00
30.12 klo 16-20.00
2.1 klo 09.00-21.00
Joulun ja Uudenvuoden välillä voit liikkua meillä avainkortilla joka päivä klo 05-24. Käytössäsi
on jokaisena pyhäpäivänäkin klubimme kuntosali, virtuaalijumpat ja virtuaalisisäpyöräily.
TAPSAN TANSSIT JA MUUTAKIN LIIKUNTAA 26.12.
Aplicolla on perinteisesti aloitettu kinkunsulatuspuuhat heti Tapaninpäivänä. Tervetuloa siis
mukaan hikoilemaan ja muista varata paikkasi ajoissa. Nämä tunnit ovat yleensä täyttyneet
nopeasti.
klo 11:00 Cruiser-sisäpyöräily
klo 11:50 CMS RVP Reisi-Vatsa-Pakara
klo 12:00 Tapsanpäivän SH’BAM™
klo 12:30 Kehonhuolto
VALMENNUSRYHMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

Suuren suosion saaneet Valmennusryhmämme jatkuvat keväällä. Suurin osa
käynnistyy jo helmikuun alusta. Häät kesällä 2019 sekä Inttiin kesällä 2019 –ryhmät
starttaavat maaliskuun alusta. Nämä ryhmät ovat osoittautuneet isoksi avuksi
motivaation löytämiseen sekä tulosten saavuttamiseen. Valmentajan ja ryhmän tuki
auttavat eteenpäin ja saat enemmän irti treeneistä. Voit tutustua ryhmiin jo
nettisivuillamme: https://aplico.fi/valmennusryhmat-2019/
Osa ryhmistä on jo täynnä, joten jos innostut, kannattaa ilmoittautuminen hoitaa heti.

LASTENLIIKUNTARYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN
Olemme saaneet paljon positiivista palautetta lasten- ja nuortenliikuntatunneistamme.
Tarjonnasta löytyy perheen yhteistä liikuntaa, mutta myös lasten omia ryhmiä. Osaan
ryhmistä mahtuu vielä muutamia innokkaita liikkujia. Ilmoittautuminen onnistuu
nettisivuiltamme tai soittamalla vastaanottoomme: 019 312 880
Lastenliikunnat sekä Perheliikunta: https://aplico.fi/palvelut/lastenliikunta-2/
Nuorten kurssi: https://aplico.fi/palvelut/nuortenliikunta/
KAUDEN STARTTI
Joulua vielä odotellaan mutta Kevätkausi 2019 kolkuttaa kuitenkin jo ovella. Aloitamme
liikunnan täyteisen kevään ryhmäliikunnat 7.1. ma alkaen. Saman viikon la 12.1. on
tarjonnassa kevään uutuutta ja paljon toivottu Lavis Maraton. Kurkkaa ohjelmaa jo
ennakkoon: https://aplico.clubmanagement.fi/web/1/webPage.html
NÄIN LÖYDÄT JA VOIT SEURATA MEITÄ
Löydät meidät myös Whatsapista vastaanoton numerolla 050 3563045 ja Facebookin lisäksi
Instagramista, Snapchatista sekä vlogin YouTubesta!
Aplico: https://www.facebook.com/AplicoLohja/
Aplico Trainer Team: https://www.facebook.com/PersonalTrainingLohja/
JÄSENTEN OMA JOULUKIRJE
Jäsenten perinteinen joulukirje on toimitettu tänä vuonna ilman paperia. Kirje on toimitettu
tekstiviestillä. Siinä olleen linkin kautta pääset lukemaan oman joulukirjeesi ja näkemään mitä
kaikkea joululahjarahoilla on hankittu. Tästä pääset myös kurkkaamaan kirjeesi:
https://aplico.fi/asiakkaiden-joulukirje-2018/
Ihanaa Joulua ja Liikunnallista Uutta Vuotta 2019!
Terveisin,
Jutta Österberg-Hurme, tj yhdessä koko henkilökunnan kanssa
Liikunta – ja Hyvinvointikeskus Aplico
info@aplico.fi,
www.aplico.fi,
www.facebook.com/AplicoLohja

